
tre, lmbogăţind programul iconografic al aces
tora, ca o e fi gie a unei cxpcrien\c de viaţă şi 
cugetare (A. Palcolog), marcar ea obştc i tran
~i l vanc ca ctitor de cultură ş i artă (I. Cr istachc
Panait) ş.a„ toate ni se par clemente ale unei 
cercetări văzute ele pc poziţiile exist enţ ei unei 
arte şi est et ici locale în cadr ele cărora spaţiul 
culorilor r eci şi calde aşezate alături se arată ca 
-0 r eprezenta r e a unui gust, a unei se te de per
cepere a frumosului (R . Thcodorcscu), clemente 
care vin să lntregcască o nrtă comun ă, n aţio -
1ml ă. 

Unm'irincl în continuare, pc bal.n matcrin
lrlor prezentate, seria preocupărilor soc i etăţii 

romîmcşti clin vencul ni XVJIJ-lcn , se desprind 
idei şi aspecte car e conduc Ia cviclen\ icrca efor
turilor spre r caliznrca un ei culturi co mune -
a l ături ele tradiţia arti stică rornfmcască mani
fes llndu-sc o cultură tradiţ ionnlă pc baza cărcin 
se clczvolti'1 un tcntru cnr c condu ce la idcen de 

jertfă, literaturn dramatică fiind J egn tă de 
producţia folclorică aşa cum o arată contri
buţiile filolo gice (Mihai Moraru) - care -şi 
caută echilibrul în tr-o lume drnmati că, ech i
libru pc care romnntismul ii rupe; este peri
oada trecerii de Ia o cultură orală la una scr i să, 
cc dezvoltă an:iliza ln căutarea autenti cului 
(Al. Duţu) clar şi :i procesului de lai cizare n 
culturii şi receptare a influenţel or, n dirccţ. ii

Jor sti l ist icc, n unei deschideri spre E uropa 
occidcntnlă (Z. Dumitrcscu-Buşulcnga). 

În sfirşil, trcclnd ln sfera muzicii, donă 
comunicăr i ne-nu prezentat climatul muzical 
ş i focarele de cultură muzicală ale Braşovului 
secolului ni XVlll-lca (E. Zottoviccnnu), peri
oadă în care se trece de la tr::idiţi:i bizantină 
la noua confi guraţ. i c a muzicii psaltice romfi
n cşti cc se va afir ma în următorul secol (1 I. 
Trcb ic i). Două înregistrări de lncîntătoarc 
lu crări muzicale au vibrat în inimile partici-

panţilor sesiunii şi anume: Tocată şi fugă pen
tru orgă de Daniel Croncr şi 1'risaghion lilur
g ic ln interpretarea Formaţiei „Madrigal". 

NOTĂ 

* Sesiune organizată sub egida Acade
miei de Ştiinţe Sociale şi Poli ticc (In 30-31 
martie a.c.) avînd ca ternă A ria român ească 
în secolul a l XVITI-lea (mutn\.ii stilistice, con
text social , istorie cultural ă). 

--EUSAU:ETA ANCU'fA-llUŞINAUU 

UN COMPENDIU DE ISTORIE A ROMÂNIEI PRIN MONUMENTE 

F or marea, cx istcn\a şi creşterea popol"l1lul 
rorni\n ln spa\.iul ca rpato-danubinno-

1ionli c nu fost asigurate de cloeoti tonrcn muncă 
paşnici\, creatoar e de bunuri materiale ş i spiri
tuale, dar şi de lupta eroică pentru stăvi lircn 

·~a u alungarea in vadatoril or , pentrn ci ibcrarc 
1\oc ială ş i na\ ionaHi, pcnlr u independenţă şi 
bunii ln\clcger c cu ccl cl ai tc popoare. 

Aces te multimilenare lupte nu pricilrnil 
poporului nostru u u numai pagube materiale , 
nu numai obstacole în dezvoltarea c iv ili zaţ i e i 
·sale, ci ş i imense sacrificii ele vie\ i omeneşt i. 

ln focul acestor lupte, n cnmnăra \. i romfrni şi-au 
jertfit viaţa pentru ca poporul si'i-ş i Jli'.1strczc 
fiinţa naţ iona l ă, pentru a se ci ibera de asupr i
torii di1u1untru şi de jefuitorii dinaJ::iră. Jn 
locul acesto r I uptc s-m1 r i clicat oa 1ncni i tl c 
1\eamă ai li rnpur ilor , cnr c s-a u nfl nt totdeauna 
în fruntea bătăliil o r , condu cind ma sel e la v ic
loric. 

Acelora car e ş i-au jcrtiit v ia \n, precum şi 
~1cc Jorn cc ş i -au lnchin at-o bi nelui gC'nera l, 
poporul lc-n păstrat o vie ş i ctcrJ1ă r ecuno ştin\ :'i , 
dăltuindu-I c chiJluril c şi faptele nu numai în 
sufl et, ci si ln monumente, aces te s iJllboluri ale 
memori ei ·col ective, aceste modeste dovez i ale 
pr eţuirii faptelor şi s:icrif ic i ilor moş il or şi 
strămoşi l or noştr i , aces te jurărninlc nlc genc
raţ. iilor că vor face totul - pinii la sacrificiul 
suprem, da cii va fi nevoie - pentru păstrarc::i 
libertă ţii poporului şi inclependcn\ ci \ fir ii . 

Pămînlu l ţării noastre este p lin de locuri 
cc vorbesc despre lupte ş i jertfe, despre maril e 
figuri ale istori ci neamului. De aceea este ş i 
firesc să existe o mul\.imc de mom1mcnte ş i 
alte însemn e rnc rnor iale , precum ş i perma
nenta grijă p entru mai buna lor p ăstrare ş i 
folosir e ln activitatea cultural -cducntivă . în 
această dircc\ie se lnscric şi r ecenta npari'\i c 
a volumului Monu'mcnle ale anilor 1le lupt:i şi 
]ortfi'l, semnat de colonel dr. Fior ian Tu că şi 
Mircea Coc iu , care a văzut lumina tiparului 
lu Ed itura Militară. 

Virtu\.ilc aceste i cărţ i - căci ele l a început 
trcbu ic să-i r ecunoaştem meritele )le ca r e Ic 
arc - ni se dezvălui e ma i bine dacă privim 
ş i !n\.clcgcm conţ inutul din mai multe puncte 
ele veder e: 

l. Turislic. Cei lndrăgosti\ i de drumc\.ic 
~ i dornici s[1- ş i cunoască tot mai bine ţara şi 
istoria găsesc în volumul r espectiv foarte multe 
l ocalităţi unde se JlOt opri pentru n vedea 
monumcnlc ş i lllăci memoriale, cnrc să l e lrnbo
găţ.ească cunoştinţ. c] c, să le Incinte privirea şi 

să le lncălzcnscă inima. La toate obiectivele, 
cartea oferă su fici ente date pentru ca vizitatorul 
nu numai să 1n\cleagă, c i să şi trăinscii eveni 
mentul evocat. 

li. Plastic . Dacă examinăm comparnti v 
monumentele din diferite etape, observăm o 
di!cr cn \.icr c n etă Intre ele, în cc priveşte con
cepţ i a plastică genera l ă. De plidii , ln 1883, 
i s-a făcut I ui Ştefan cel Marc , ln I nş i , o statuie 
cu multe clemente compoziţ ionnlc: pc un piedes
tal de forma un ei nave, din b eton placat cu 
marmur i'\ nlbă, se înnl\ă sta tui n <I c cca . 4 m , 

turnată ln bronz , cn r c li lnfă\ i şcazii pc domn 
căl a r e, cu coroana pc cap, ln m!nn dreaptă, 

ridi cată, \.in c strins buzduganul , inr cu cca 
stingă, sprij inită de gnrda s:ibici , stnmcstc în 
frîu calul nflat lntr-o spl endidă arcuir~. Pc 
frontispiciul pi edestalului este o coroan ă masivă 
ti c l'rimzc de stejar, turnată ln bronz, în inte
riorul căre i a de a fl ă textul. Părţile latera le ale 
pi edestalului s usţin douărcliefuri dreptunghiu
lare , din bronz , cc rednu scene din luptele de 
apărare purtntc de domnitor (scena prii văl irii 
copacilor peste oastea polonă in bătui ia de Ja 
Codrii Cosmi nului şi cca n 1111ei lupte cu turci). 
În 1979, l n 4 75 ele an i de la moartea lui St efan 
cel Marc, i s-a dczvcl it, tot Ja l aş i , o no1{ă sta
t 11i e: pc un pi edes tal de rn:!rmură nlb :I, ele peste 
1 111 , de formă paral elipipedică, se înalţ. ii 
bustul clin bronz ; piedestalul este fl ancat de 
im panou mns iv, de marmură, pc care este 
montat un basorelief d in bronz cc r eprezintă 
o scenă din luptn de la Războ i eni . Textul 
ncestui mon ument este mni :impiu clccît ni 
celui din 1883. 

111 . . Ambien tal. Chiar ş i numai di n cuprin
su l volumului , dar mni ales din cuno astcr en 
realită'\. ii la fn\a locu lui , se constată o stră.dan i c 
ele a ln cadra v echil e monumente în noua arhi
tectură şi de a r eali za no il e monumente lntr-o 
cit mai ele pi ină armonizare cu noua arhitectură. 

JV . Orien /aliv. O r es istematizare a ob ice
ti vclor cuprin se ln volum ne-ar da posibili
t ntea să observăm pentru care even imente şi 
personalităţi sînt monument e ş i pentru car e 
nu (şi a r fi bine să avem), ln cc locuri există 
ş i ln care ar mni trebuie să fie. Cartea vine 
nu numai 1n spr ijinul factoril or de răspundere , 
ci şi al artişt ilor plastici interesaţi de asemenea 
lucrări şi al organelor local e d in judcţ'c . 

V. l sloriogra{ic. Volumul este stru cturat 
ca un dic\.ionar, dar dacă monumentel e ar fi 
prezentate potrivit cronologici evenimentelor, 
s-a r obţ.inc un veritabi l compend iu de istori c 
a României. Alit obi ectivele care e vocă eveni
mentele , cît şi cele care omag i ază personalităţi 
surprind momentele fundamentale ale istori ci 
patriei noastre: primul stat cla c centralizat şi 
independent condus de Burcbista; r ăzboa i el e 

daco-romane; formar ea statelor prefeudal e şi 
feudale (Gelu, Dragoş, Bogdan I, Vlaicu 
Vodă); consol ida r ca statelor feudnl c şi lupta 
pentru scuturnrca jugului otoman (Mircea cel 
Bătrin, Ştefan cel Marc, Jancu de Hunedoara , 
Matei Corvin, Mihai Viteazul); unircn ţăr il or 
române de către Mihai Viteazul; răscoalel e 
din 1437 (Bobîlna) , 1514 ( Gbcor gl1c Doj a ) , 
1784 (Horia , Cloşca şi Crişan); revoluţiile din 
1821 (Tudor Vladi mircscu) şi 1848; unircn din 
1859 (Alexandru Joan Cuza, Mihai Kogălni
ceanu) ; războiul de independenţă din 1877; 
Hăsconla din 1907; primul război mondinl (cel 
mai marc număr de monumente); organizarea 
ş i lupta proletariatului lmpotriva exploatato
rilor; lupta Partidului Comunist Homân în 
il ega litate; insurecţia de la 23 August 1944; 
războiul antifasc ist ; aniversarea a 60 de nni 
de la cr ear ea Partidului Comunist Homfin . 

V!. Didac tie. Car tea prezentată de noi -
prin dat ele pc ca r e Ic oferă şi prin felul în care 
este ordonnt mntcrialul - li ajută pc şco l ari 
să ln\:clcag(1 şi să asimileze mai bine cunoştin

\clc căpătate la l cc \.iil c ele istoric. 
VII. Educa /iv. Jn descrierea monumentelor 

si a cclorlnltc însemne memoriale, autorii utili
~.cnză mul te date de ordin gener a l ş i chinr 
detalii care-l pot capta pc cititor. Mărc\. ia fapte
lor, lu fii\ işarca monumentelor ca dovezi de 
ndmira\.ic şi recunoştinţă fnţ. ă de !naintaşi 

II fac pc cititor s:'\ participe su fl eteşte la cvcni
rncntclc evocate, îi dezvoltă dragostea de ţ.nră, 

dorin\.a de n fi la in ă]ţimen exemplelor ilus
trat e, tontc nccstca du cind la forrnnrcn ş i con
sol idarcn scntimcntul ui patriotic, de dăruire 
şi, I a nevoie, ele sacrifi ci u . 

Vlll. R cdac fional. Volumul , cu npr oapc 
450 de pa gini , cuprinde peste 850 de complexe 
monurnentnlc, monumente, obeliscuri , plăci 
comcmorntivc, stat ui , busturi cc evocă cveni
mcutc ş i personal it ă\. i istori ce. Este conceput 
ca un dicţion a r, obi ectivele fiind aşezate în 
ordi nea alfabetică a localităţilor; ar c un sumar 
pc judele ş i unul ni person nl ităţilor. Este foarte 
u t il sum aru l pc rso nalităplor, clar l :i fel de 
n ecesa r a r fi si un sumar ni evenimentelor. 

în ceea cc priveşte sclcc·\in monumentelor, 
se observă o oar ecar e in con sccvcn\ă, o abatere 
de la „criter iil e de bază" a nun\:atc în Nota 
expli ca tivă. Deşi în maren lor majoritate slnt 
ob iective c:irc privesc evenimente ş i personali
tă ţi pol ilice, totu ş i ln pa ginile volumului găsim 
şi Monumentul „Pali a de la Orăşt i e", Grupul 
s tntuar „Şcoal a nrele l can ă" sau bustul lui Badea 
Cîr \:an . în accnstă situaţ: i c, cititorul poate 
lntr eba ele cc n-au mai fost incluse monumente 
ş i pentru alte fapte ş i personalităţi de cultură? 

La cele spuse mai putem adăuga că o ilus
tra \.ic ni b-ncgru mai bogată ş i un a color grupată 
pe pagini ele birlic crctată legate la sfirşitul 
volumului nr fi sporit nu numai aspectul, ci 
şi puterea de impresionare a conţinutului. 

O lucrare de ta lia celei pc care o avem în 
faţă con s iderăm că impunea ş i un studiu intro
ductiv ln care si'1 fi fost abordate unele aspecte 
a le iwoblcmaticii; or icntnrca activităţii de 
ridi care a monumentelor în trecut ş i azi , mo
mente importante ln evoluţia concepţiei şi 

reali zării monu mcntelor, păstrarea şi util izarca 
monumentel or inactivitatea instructiv-educa
tivi\. 

Dacă mai r c\.incm că ar mai fi putut fi 
inclu se ş i alte monumente şi lnsc mn c memorinlc 
- nşa după cum rccu.nosc chi ar şi autorii - , că 
ln unci e monumente din vo lum nu fi gurează 
nnu l c!nd au fo st dczvcl itc, inr la a ltele numele 
autorului , precum ş i faptu l c[1 volumul este 
epuizat din librări i , putem considera bineve
nită propunerea nonstr[1 dense trece la prcgă
lirra nitei cdi\.ii adi'.rng ite şi lmbunătă\: itc. 
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