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65 DE ANI DE LA FAURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

MARI CTITORII ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE 

O într agă ţară - România socialistă , un întreg popor 
- popo1·ul român aniversează, cu profunde senti

mente de devotam ent, cu deosebită căldură ş i înaltă pre
ţu i re , împlinirea a 65 ele ani de la Marele Congres Comu
n ist din Mai 1921 Jn cadrul căruia a fos t făurit Partidul 
Comunis t Român, „eveniment de însemnătate epocală în 
mişcarea revoluţionară„ muncitorească din România, în 
luptele revoluţionare de clasă pentru. dreptate socială şi 
eliberare naţională , pentru victoria revoluţiei socialiste 
şi edificarea noii orînduiri sociale în patria noa tră" 1 • 

Privind 1r trospectiv drumul p arcurs de Partidul Co
m unis t Român, rolul său în viaţa politică din România, 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul gen -r al al parti
dului, preşedintele României socialis te a precia d't „ ... pu
tem afirma cu îndreptăţilă mîndrie că partidul nostru 
şi-ci îndeplinit întotdeauna CLl cinste misiunea istoricu. 
ce şi-a asumat-o, că a se rvit neabătut interesele clasei 
muncitoare, ale tu.turor oamenilor munci'i, fără deosebire 
de naţionalitate, ale întregului no tn.l popor"2. 

!n cele ce urmează, propunîndu-ne să î nfăţişăm un 
tablou cupr.inzător asupra marilor ctitorii a le socialis
mului pc pămîntul României, o facem cu deosebită satis
facţie , simţind impulsul r itmurilor înalte care - p di
v rse coordonate - n e-au pr opulsat şi n e propulsează 
spre un. viitor luminos şi sigur, o facem numărînd pc 
harta ţării oraşele noi, fabricile şi u zinele noi, satele 
sm.ulsc pentru totdeauna din trista rămînet"e în urmă, o 
facem numărîncl şcolile şi facultăţile noi, in stituţiile de 
cultură, ştiinţă şi ,artă noi , care au ridica t la viaţă înflo
r i toar toa te jude ţele ţării. 

Avem noi, cei ele as tăzi, marca sa tisfac ţie că, fa ţă-n 
faţă cu realităţile româneş ti a tît de evidente , nu poa te 
exista vrcw1. om el e pe aces te m ele agul"i sau de p ori
car e altele, fireşte avem în vedere pe omul obiectiv, 
lipsit de jdei preconcepute , căruia să nu-i fie clar că 
societatea pe ca1r e o consbruim a atins cea mai înaltă 
culme din is toria noastră . Exprirnîndu-se foarte plas tic 
- cu r eferire la aces te realităţi româneşti impresionante 

1 Ni olae Ccau<;;cscu , 60 de ani de sluj ire devotată a po
porului, de lttptă p entru dreptate social<'i şi libertate nati.onală , 
pentru construirea socialismului ş i r i dicarea bună.stă.rii m aselor, 
pentru 'independenţ·a patriei; colaborare internationa lă .~ i pace, 
Editura Politică , Bucure$ti, '1981, p. 5. 

2 Nicolae Ceau~escu , op. cit ., p. 6- 7. 

Pl'Oî. 11niv. cir. till .f. IONqA 

'f'ovură~ ul Nicola0 Cl'<1us0s,·u in:1u gurînd Combin;i tul el e util aj 
ţ( J '<'U din J a~i. J5 SPp tC' 111b1 ·ie l!JHO 

, 1 ov<1răş ul Ni colae CC'a u ~ seu aprecia: „Intr-o peri
oadi1, sc11rUi, România s-a transfo1'1na.t clin tem elii, cleve
niml o ţară sociali liî. modernă. Asem eni lui Făt-Frumos 
din poveste care - după ttm se pune - cre.;; tea înlr-o 
lună cî t alţii înir-u,n an, ţara noastră creşte as tăzi , clin 
pim ct ele vedere al producţiei ind11 striale, în numai trei 
zile ş i, .J111nălale cîi creştea în 1945 într-un an, 'iar clin 
punct de veder<> al venit11 lui naţional realizează, în pre
zen t, în cloar 12 zile, o creş tere egală. u. întregul venit 
naţional clin 1945. Ia.tă, în fapte, în realităţi, forţa unui 
popor stăpîn pe ele tinele sale, forţa Partidului nosiru 
Comuni t! Ia.tă ce reprezin tă socia.lism11l pentru un po
JJOr liber!"3 

3 N icola<' Ccau~escu , uvi nta rc la Sesiu nea so lem ne! co-
mu11 ă a C.C. al P.C.R„ Marii Adună i'i Na ţ ionale s·i Con siliului 
Naţional al F.D .U.S. consaC'ratc'î împlinirii a 40 ele ani ele l a 
înfăptuirea actulu i revoluţiona r de · la 2.1 .1 \ugust 1944, Editura 
Politic.:i , Bucurc5ti , 1984, p. l::J. 

3 
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Vizita lova 1·i:i!-i ului N icolm• Cl·u u~c·~c u ~i n 
CC'au•.:C'scu la C'omilina tul J C' Lrocil irni c Pit ·~ ti . 

Inau gurm·C'a Canalului Dunăre-Mar n cag ră . 

tova ri't ~l· i F:l •11:1 

Faţă-n faţă cu tabloul impresionant al succeselor pe 
ca r l -am dobîn.dit şi le dobîndim, încercăm cu pro
fundă . atisfacţi sentim ntul că „Marile realizări o bţi
nule în anii ocialismului în dezv ollarea forţei econ o
mi a ţării sînt rodLLl aclivităţii freobo ite, pline de 
abnegaţie a cla ei mu.ncitoare, ţărănimii ş·i intelec tLLa
lităţii, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naţionalitate , al eforlurilor con iderabile, maleriale şi 
umane, ale în tregului popor pentru ridicarea economico
socială a patriei . Nimic nu am primit din afară în mod 
gratuit, nimic nu a căzut din cer! Stadiul la care am 
ajun este expresia muncii poporu.lui nostru, a hotărfrii 
şi încrederii cu care toţi oamenii muncii urmează · şi 
înfăptuiesc neabătut politica partidului, a tăriei şi for
ţei socialismului, a capacităţii noii orînduiri de a asigura 
întregii naţiuni un înalt nivel de civilizaţie materialli. 
şi spirituală"4. 

4 

De igur, î ncercîncl sa Li sfacţii el o ebitc pentru s tadiu l 
el e dezvoltare p c·11·e-l a tingem în. aceste momente, i1u 
pul ' 111 J ăsa în ·ifara atenţi i faptul că, pînă a ajw1gc 
<1 ici, de-a lung ul un e i întregi epoci, „a trebuit să facem 
faţă multor cliflcultăţi, inerenle unei opere de proporţiile 
celei ]JE' care am realizal-o. Ade ea a trebuit să plălim 
trib1J..l lipsei de> experienţă, lipsc>·i de pregăf,ire, precum 
şi 1mei viziuni simplisle dE'spre ,'ocialism, care CLLl clă tl1Wi 
/Junu ltti m ers al conslrucţie i economice ,~i sodale. In 
cwliv ilalea noaslră cm apărtt l clc> slu le lipsuri ~·;i n c> a_jun
Ku ri , s-au ccnnis mu.lle greşeli. Se şl'i e că, înlr-o anumiUi 
perioadă, ou fo st încălcate normele .~ i prindpiile concep
ţi<>i noaslrc> socialiste, oceslea avînd consecinţe negalive 
i.n înlreaqa viaţă . ocială. Aşa cum esle cunoscut, par li
tiu Z noslru a acţional cu holărîre îrnpolriva aces lor 1n
călcă ri .:;i abuzuri, n făcu. l o analiză aprofunclaUî. cou
:elor cure le-cm provornt ·'.'i a liwl măsurile cele> mai 
e nerqice penlru evilarc>a repelării, lor în activilalea de 
parlid .~ i ele stal, 'in înlrE'aga noaslră socic>iate. Esenţietl 
de sublinial c>sle faptul că popornl noslrn, partidul co
mwrisl au 9ăsii întotdeauna resursele necesare penlru 
a înlăl1tm gre u.tăţile penlrtl a 'înclrc>pta gre,~c>llle, JJ ntru 
11 ele pă.~i dificulWţile . Linia c1troct e rislkă clominontă n 
e pocii cons trucţiei socialisle în !?<>mânia este de::vol
larea ascenclenlă, neînlre ruptă, clocolitoare, 11iersul 
înainl c> pe loalc> fronluril e, pe rfecţionarea co nlinuă a ac
liv ilăţii în loale domeniil<!"5. 

Es te cu totul fi1·csc, în con · cin~ă, ca or i căru i bser
vato1· ~ i ce rcetător obiec tiv al zile lor noastre, p r cum 
: i celo r care vor v n i. el u pă noi să Ic rcvi nă îna Ita mi

:-. i unt' de a ana liza el ev •nirea României pe coo rd onate]' 

Tovarăşul icolac cauşescu inaugurînd cca de-a doua magis-
trală a m troului bucurc~tcan, 24 ia nua ri e 1986. 

revoluţiei şi construcţiei socialis t nu s ub acordurile vre
unui marş triumfal, nu prin încercări de a ocoli surprin
d rea a tot ocec cc a fos t mai puţin potriviL în efortul 
ce ne-a propulsat prin timp, căci nu o singură dată con
ducerea partidului nostru îns ăşi, tovarăşul Nicolae 
C auşescu personal ne-au atras a tenţia că „ ... socialis-

4 Ni colae Ceauş seu, Raport la ce l ele-al XII-Zea Congres 
al Partidului C:omunist Român, Editura Politică, Bucureş ti, 1979, 
p . 14. 

s Nicolae Ceauşe cu, România pe drumul construirii socie
tăţii socialiste multilateral dezvoltate, voi. 5; Editura Politică, 

Bucureşti, Ll.971, p . 874-875. 
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'!'nul nu es te un rnarş triumfă tor, ·i un clrnm ele muncă 
·i luptă revolLLţ'ionară"5. 

Analiza istorică obiectivă, riguroasă pc ca re . întem 
Qbl i gaţ i s-o facem ace ·tei pe rio·td c extrem de dinami ce 
- fără egal în trecutu l istori c i noastre - trebuie :ă 
pomească ele la astfel de premise şi să a ibă în prim plan 
substc .nţa următoare i aprecieri de princ.ipiu pc C'trc o 
dădea tovarăşul Nicolae Ccau~escu în Cuvîntarca ros
tită la 'esiunea . olcmnă clin 22 <1 ugust H)84: „Dacă, prin 
.c1b ·lract, lumea s-ar piltea ·întoarce înapoi cu. 40 de ani 
şi ar trebui să alege rn clin nou calea de cle- vollare, am 
alege, fără nici .o rezervă, tot cale el socialismului, am 
-merge cu toală hotărîrea pe acelaşi clrwrn pe care l-am 
străbăt11 t în ultimii 40 ele ani. Poate că - dacă am, putea 
avea exper'ienţa d ~ aciLm - unele lucruri le-am p11.lea 
.face, fără îndoială„ mai bine, cu mai puţine gre:;;eU ~·i 
lip uri; clar am acţiona cu. toată holă rîrea în spiritul 
politicii, interne ş·i externe din această perioaclc1, care a 
.asigurat şi asigură ridicarect palriei noastre pe o treaptă 
uperioară de civilizaţie , de dezvoltare econoniică şi o

cială, asiq11ră poporuliâ nostrn, o viaţă l'iberă, demnă, 
c onduce lei întărirea continuă a patriei, a independenţei 
.şi uveranităţii naţionale'n . 

Cu as tf 1 el gîncluri, într-un Rscmenca s pirit ă d -
rulăm, în ce le cc urmează, i toria devenirii noas tre prin 
ultimele patru lccen ii ~ i s«i'.i încercăm a reţin c ·c nţialu.L 
.a tot c a ce a u ct itorit an ii socialismului pe pămîntul 
României. Să pornim la drum prin a s ublinia că faţă de 
a nul 1938 producţia inel ustrială a Românie i este în pre-
2 nt el e 53 de or i mai marc, că întreaga producţi in-

1."ovarăşul N icolae Cea uşesc u anal izind ma ch ta noului c ntru 
c ivi c din Bucureş ti, 25 iulie 1984. 

dustrială a României anului 1938 se realizează azi în 
numai o săptămină. 

Desigur, există în România socialistă un nwnăr de 
obiective industri ale, şi nu numai de această natură, deo
sebit de importante - pe care, într-un anumit stadiu 
de dezvoltare, le-a găsit Şi le-a preluat acum 42 de ani 
revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă 
şi antiimperialistă. Am putea dai multe exemple. Ele nu 

6 Nicolae Ceauşescu, Cuvintare la Consfătuirea de lucru pe 
problemel e muncii organizatorice ş·i politico-educative din 2-3 
august 1983, Editoca Politică, Bucureşti , 1983, p. 21. 

7 Nicolae Ceauşescu, Cuvintare la Sesiunea so lemnă comună 
a C.C. al P.C.R„ Marii Ac~unări Naţ'ionale ş·t Consiliulu·i Naţio
nal al F.D.U.S. consacrată împlinirii a 40 ele ani de. la înfăptui
rea actului revoluţionar de la 23 A ugust 1944, Editw·a Politică, 
Bucll!reşti, 1984, p. 15. 

Tovarăşul icolae CPa uşcscu inaugurînd Muzeul de Istorie al 
R. S. Român ia, 8 mai Hl72 

sînt, fără îndoială - în adevăratul sens al cuvîntului -
ctitorii ale anilor socialism ului. Dar celui care cunoaşte 
bine lucrurile şi es Lc animat ele simţul obi ctivităţii îi 
mai poa te rămîne oare stă iuitoc:urc imaginea de dinainte 
de 23 August 1944 a uzin elor „23 August", „Republica" 
şi „Griviţa Roşie" din Capitală, a combinatelor s iderur
gice din Hunedoara ş i lin. Reşiţa, a Uzinelor de vagoane 
din Arad, a Uzinelor „St agul Roşu" din Braşov, a Uzi
n elor „1 Mai" clin ;p1oieşti, a Uzinelor ele construcţii me
talice şi maşini agricole din Bocşa, ,a Uzinei „Un.ir a" 
din Cluj-Napoca sau a oricăror altor obiectiv din aceas tă 
categoric faţă-n faţă cu ceea ce reprezintă el în pre
zent? 

Fără a-şi propun e să surprindă altfel d cît selectiv 
ob.iectivele care au fo t realizate pe cuprinsul patri i 
efectiv în anii oonstrui!l'ii socialismului - o epuizare a 
lis tei fiind ele altfel imposibilă, datorită multitudinii lor 
- , articolul ele f'iţă se do,reştc doar un tablou cuprin
zător şi veridici, capabil să ofer , un cadru potrivit de 
cunoaştere şi de înţe.l cgere a marilor pcrformanţ pe 
care România le-a dobînclit în diverse dom nii într-un 
interval ele timp r elativ scurt. 

Vom încep prin a aminti un le dintre :realiză rile 
primilor ani ai construcţiei socialismului pr cum: mar le 
laminor de la Roman şi Fabrica de rulmenţi de la Bîr
lacl, încep rea producerii de motoaire şi alte aparate per
f cţionate la Uzinele „Electroputere" din Craiova, oreş
terea vertiginoasă a producţiei de tractoar la Braşov, 
Fabrica de confecţii din Bucureşti şi Fabrica de încălţă
minte „Flacăra roşie", ele asemen a din Bucureşti, Com
binatul chimia din oraşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Plat
forma industrială Borzeşti, Combinatul de celuloză şi 
hîrtie Chişcani-Brăila, Fabrica de antibiotice Iaşi, Com
binatul chimic Tîrnăveni, Uzina de fibre sintetice Să
vineşti, Rafinăria 1l3razi, Combinatul de îngrăşăminte 
chimice T.r. Măgurele, Fabrica de confecţii Focşani, an
gajarea pe un front larg a lucrărilor de construire a 
Hidrocentralei ele la Bicaz, înc perea exploatării cărbu
nelui la suprafaţă în bazinul Rovinari, modernizarea suc
cesivă a Combinatului Hunedoara, angajarea unei pro
ducţii superioare de instaJaţii de foraj rapid la Uzinele 
„1 Mai" - Ploieşti, construirea Fabricii de ciment din 
Medgidia, a Uzinelor textile „Moldova" din Botoşani, a 
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liid rO C' C' nlr;:i la „Por~il d e F i ' l' I ", ma i 1(172. 

TC'rmoccnt.rn l;:i de ln RogojC'lu, Gorj. 

noii topitorii de cîn pă clin Jo eni şi a Fahricii d lapte 
praf din Reme tea, construir -a Aerogă rii Băneasa, cr ş
te rea necont ni tă a prod ucţiei de autocamioane la zinele 
„S t agul roşu" din Bra„ov, modernizarea Uzinelor de 
vagoane din Arad şi a Uzinelor „Timpur i noi" din Ca
p itală , cons truirea u zinelor „Strungul" din Arad, „Infră
ţirea" din Oradea, „Semănă toarea" şi „Autobuzul" din 
Bucureş ti , profilar ea p n tru producţie de utila j p ntr u 
construcţii a într pdnderilor „Progr sul" Brăila şi „S te ua 
Roşie" - Bucureş ti ; m ocl ernizar a trepta tă docurilor 
Şa nti rului naval din Galaţi şi al celui din O.lteniţa, 
mod miză ri le aduse uzinelor „Unir a" şi „T hnofrig" 
din Cluj-Napo a, construirea uzinelor ,Electronic·1" din 
Bucure .. ti ş.a .m.d . 

în a naliza obi ctivă a d m er urilor noas tre prin v remi 
contemporru1e s r marcă, în chip fir se, 11:olul şi locul 
ocupa t în j Lod a a nilor socialismului de cel de-al IX-lea 
Congres al I a rtidului Comunist Româ.n, car a inaugura t 
perioada cea m ai bogată în împliniri âin întreaga ist.ori 
a ţării . De taşîndu-se net prin vigoarea .i siguran (.a pa
şilo r făcuţi în direcţiai dezvoltării multila terale a pa triei , 
prin din amismul şi pidtul novator introdu în via \,a 
partidului ş i a într gii ţări, p rioacla inaugurată de 
Congresul al IX-lea al pa rtidului, d aleger a la con
duce1:ea partidului , apoi şi a sta tului a tovarăşului 
Nicola Ceauşescu a fost şi ste numită de poporul nos
tru , cu îndreptăţită mîndrie patriotică, d mnita t ş i r e
cunoştinţă, Epoca Nicolae Ceauşescu. 

Iată, m ai .întli , cîteva clin reali zările dobîndite de 
poporul n ostru în primul cincinal al anilor „Epocii 

.(} 

Nicol'le Ceauş seu", ami H.166- 1970. Atunci s- ·t r eali
za t un volum d inve tiţii de 289,7 mili a rd e de 1 i. 
Atunci a u fos t construite şi dat "n exoloatar circa 
1500 de capacită\.i ş i obi ctive indus triale importante. 
Unul dintre• acestea es te Combin.a tul s iderurg ic ele lR 
Galaţi. D la intrar a în producţie şi pînă Ja sfîrşitul 
anului 1970, combinatul a produs 2 833 OOO de ton fontă. 
::l 280 OOO d tone ·d o ţ I, 2 729 OOO ele tone ele la minate 
finite pline. Atunci s-<.1u ma teria liza t planu1:il e con ·truirii 
- în primă dcipă - ai Hidrocentra l i el e la Porţil e d 
Fier . A I.unei s -a!ll în:;cri s, printre vlăs tarel e ac •lui cin
cinal, U :.dna de maşini gre le Bucureş ti şi Combinatul 
chimia Hîmnicu Vîlce<1, Fabrica d e prefabricate · lin be
ton Călăraş i şi Fabrica d mobilă el Ja Vaslui, Fabrica 
ci< ul i d Ia Sloboz.i a ş i Fila tura p entru fibre chimice 
ş i bumbac din OJLeni(.a , a tunci s-a construit A roportul 
Bucureşti - Otopeni, atun ci au început să s p1·oducă 
<mtoturism le „Dacia" , a utoturismele de te1·en „Aro". 
car croul min ralier d 10 200- 12 500 ldw, Jocomotiv le 
Di ·el lectri e ş.a.m . cl . 1n ac laşi int rval de timp : -au 
consrtruit hot lul „Int rcontinen tal" din Bucure :ti , salba 
s taţiunilor de odihn ă de pe litoral în zona Mangalia
Neptw1. Atunci a în eput con: truirea T ah·ului Naţion al 
din Buour - ş ti ş i a m num ntalelor edificii al T a trului 
Naţional din Craiova şi T a trului Naţional din Tg. Mur ş, 
clădirea Tc l viziunii române şi a altor obiectiv ' intra te 
cu totul .î n is t,or.i a acelor ani tumultuoşi de început ai 
un i noi poci , A „Epocii N.icolac Ceau şescu" , c -ş i con
tinu;"t multiplu r verberaţiile sale constructiv pc harta 
Homâni i. 

A te r eferi la toat au nw11ai la m arile ctitorii ale 
a nilor socialismului p - pămîntul Români i, înscrise în. 
is tori în m a joritat a covîrşitoar a cazurilor î n anii 
„Epocii Nicolae eauşescu" , înseamnă a fac un mare 
efort el a găsi criteriil obi ctive ci cla ificar a lor 
ş i ac s t lucru nu este de loc uşor, semnificaţiil e fi cărei 
s trădanii şi al fi ecăr i materiali zări practice, concrete 
a aîndului ş i fapt i constructorilo.r noii Român.ii m ri
tîndu-şi din plin recunoaşterea ş i r sp ctul nostru plin 
de recunoştinţă . 

Bnrnj ul TT id roc nl rn lC'i ci<' pc J\ rgC'!) . 
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Doar cu titlu de exemplu s~1 încerdun, 1în cele ce 
wmează, să ne r eferim la eît ' va dintre cele mai spec
tacu1oase împlinfri în acest sens : 

26 mai 1984. Moment gravaL în is torie cu o pro
fundă semnifica ţi e în viaţa ţfi.rii, înscris cu lite re de au r 
în cartea marilor noastre împ.liniri socialis te . Tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu, împreună cu tovarăşa EJena Ceauşescu, 
au inaugurat Canalul Dunăre - Marea Neagră, operă 
de artă inginerească de cele mai mari proporţii real i zcttă 
vreodată în Homânia şi, totodată, un a dinb·e cele mai 
uriaşe construcţii de acest fel din lume. Magis traJa al
bastră es te în întregime întruchiparea g n iului construc
tiv al poporului inostru, concentr.înd praotic toate forţel ~ 
economiei naţionale , capacitate·:i de creaţ i e n tehnicii şi 
ştiinţei a-omâneşti, pdceper ea şi abnegaţi a clc1sei munci
toare, a speci aliştilor noştri. 

De-a lungul celor 64,2 km ai săi, p rin care drnmul 
navigabil al Dunării spre mare es te scurta t cu 400 km, 

Combina tul siderurgic Re~ iţa. 

Canalul di spune d 3 porturi fluviale, un mare port 
maritim şi fluvial, fiind traversat de 11 grandioase po
duri rutiere ş i de cale ferată. 

Metroul bucureştean - operă complexă, monumen
tală, realizat;ă la iniţiativa tovarăşului Nicolae C€auşescu, 
operă-simbol pentru 13tadiul înalt a tins de creaţia ştiinţi
fică şi tehnică românească în anii socialismului. Dintre 
toate ţările lumii în care exis tă un metrou, doar şapte , 

în rîndul cărora se numără şi România, şi l-au construit 
după propriile proiecte, cu propria tehnică, cu propriile 
forţe, echipîndu-1 şi asigurîndu-i buna funcţionare . 

!n fiecare zi, circa 350 OOO de oameni folosesc, deo
camdată, met,roul. Cu fiecare nou tronson dat în func
ţiune creşte numărul celor oe beneficiază de acest mo
dern mijloc de comunicaţie, de trei ori mai rapid decît 
tramvaiul şi troleibuzul. 

TransfăgărăşanuJ, drumul şerpuit pe cres te de Carpaţi , 

un brîu de 90 de kilometri aruncat peste coama mun
ţilor, reprezintă nu numai o minune a tehnicii şi o 
înaltă dovadă a cutezanţei revoluţionare, a voinţei, a 
geniului creator românesc dar şi o foarte înaltă dovadă -
şi la propriu şi la figurat - a performanţelor excepţio
nale pe care constructorii noii Romf\nii le-au oferit ge
neraţiilor de azi şi viitorimii, le-au oferit, totodată, pri
virilor admirative ale călătorilor din toate cele patru 
zări ca;re, sosiţi pe aceste meleaguri, au cum, au ou ce 
să-şi reprezinte în :oe constă astăzi miracolul românesc. 

Industria chimică este prezentă astăzi, prin unităţile 
sHle puternice, mod erne, în toate judeţele ţării. Oraşul 
Victoria, Borzeşti, Piteş ti, Arad, Brazi, Tirgu Mureş, 
P ia tra Neamţ, Midia, Rîmnicu Vîlcea, Timjşoara, Ba
cău, S.lobozia, Iaşi, Br[1ila, Turnu Măgurele - sînt doar 
cîtcv·t din Jocalităţile în care au fost cons truite pla tfor
me complexe, cu dotări tehnice de înalt nive l, unde se 
realizează sute de produse chimice. Procesele de pro
ducţie au fost şi sînt impulsiona te în toate aces te cetăţi 
ale chimiei de cerce tarea ştiinţifică de înaltă performanţă 
car e se realizează la ICECHIM Bucureşti, sub condu.cerea 
efect,i. vă, J)Cmljlocită a tovarăşei a cad. dr. ing . Elena 
Ceauşescu, preşedintele Consiliului Naţi on al al Ştiinţei 
:i Invăţămîn.tului, savant de r enume mondial. 

Un loc important îl ooupă în anii noştri petrochimia 
;ramură care valorifică superior creaţia ştiinţifică şi 

tehnică originală, potenţialul economiei româneşti. 

Cu două decenii in urmă, industria aeronautică ro-

Uzina de alumină din Oradea 

mânească construia doar trei tipuri de aparate de zbor. 
Astăzi, ea realizează 17. Un salt spectaculos, da tora t preo
cupării statornice a tovarăşului Nicolae Ceauşescu p en
tru Q.ezvoltar a, prin forţe propr ii, a unei indus trii aero
nautice complexe cu un înalt grad de integr a re , com
petitivă pe toate planurile, îmbogăţind astfel strălucitele 
tradiţii naţkmale în acest domeniu. 

Intreprinderea de avioane din Bucureş ti cunoaşte as
tăzi o a doua tinereţe. Reconstruită, modernizată şi 
extinsă pe o suprafaţă de 20 h ai de hale, cu o densitate 
impresionrantă de dotare tehnică şi tehnologică de cel 
mai înalt nivel, întJreprinderea realizează, in prezent, 
aeronave de mare performanţă, printre care „Rombac 
1 - 11" situează România în rîndul oelor şase ţări din 
lume, singurele care construiesc avioane de o asemenea 
complexitate şi capacitate. 

Sub deviza Patriei mai mult cărbune, mai multe 
minerei1.ri!, în anii socialismului s-a ctitorit un minerit 
nou în ţara noastră, capabil de performanţe g reu de 
imagina t altcîndva. Aşa, de pildă, de la 3,9 milioane t.one 
de cărbune extrase în 1950 s-a ajuns la 65,1 în 1984 
şi la circa 70 milioane tone în prezent. La minereuri 
m etalifere creşterile sînt în aceeaşi perioadă de la 1,3 
milioane tone la circa 30 milioane tone. In ce priveşte 
investiţiile, în ramura minieră, acestea au crescut de 
15 ori din 1950 pînă azi. 

Potrivit cu hotărkile adunării generale a oamenilor 
muncii din f ebruarie 1983, desfăşurată la întreprinderea 
„23 August" din Capitală, . in prezenţa tovarăşului 

T 
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Uzi na ci<' ;ti um in iu , Sl ;1 l in:1. 

Combinatul cl1• <'aU<'i uc ~ i prnd usP pC'l1·uC' hi111i <·p clin On <'~li, J!lii '.i . 

P latfo t'l11 a prtrnliPni „G loria" , 1979. 

Nicolae Ceauşescu, ai fost adoptat un cuprinzător pro
gram de profila1re, dezvoltare şi modernizar a fabri
caţiei. După cum este cunoscut, asemenea programe au 
prins şi prind mereu viaţă în multe unităţi economice 
ale ţării. Uzinele „23 Augus t" nu fac excepţie, se înscriu 
ântr-o ordine firească a înaintărilor noastre prin vremi. 
Ceea ce s-a întîmplat şi se întîmplă însă aici a depăşit 
şi depăşeşte orice imaginaţie . Doar cel care cunoaşte 
bine cum arăta uzina în 1944 poate să-şi reprezinte 
exaot la ce cote de afirmare ne găsim astăzi pentru că , 
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pract ic, nu mai scamana n imic cu ce a fost, şi , de asc
mt' nca, poate să înţeleagă exact valoa rea fortur ilor ce 
se cer depuse pentru prnfunda perfecţion a re calitati vă 
cc se d esfăşoctră uici. Care sînt obiectivele acestei per
fecţionări ? Sporirea de pcst 3,2 ori a producţie i -marfă 
în 1990 faţă el e H)80, în oondiţiile i·es tructurării d - fond 
<1 fabri ca ţie i , în sensul c reş terii ponderii motoarelor, com
presoa relor·, locomotive lor cu multe performanţe tehnic , 
de ma r·e va loare eco n omică , creşterea c.l c 2,6 ori a pro
d ucli v i tăţii mun cii în ac.:eeaşi per.ioad ă, reducerea cu p ste 
] 00 lei a chcJLui cJilor mate ri ale ]a 1 OOO lei producţic
nnrfă; diminuar·ea C' U cel puţin 500/ o H Consumului de 
metal ş i cu peste --! OD/ 11 a cel ui ci energ ie electrică la 
un milion lei p roel uc ţie-ma r"[ă . 

Cu astfe l ele pe rform anţe, Jua tc î n C' 1lcul de la 11i
vc lul pc care l-a alin· de ja act ivitat a ;1ces tei unităţi 

conornice de bază a Româ niei ·ociali s te, fotreprindcr a 
„23 August" nu poa le fi altfe l co ns id e rată d cît un.a 
dinlr' cele mai C'X prcsivc ctitorii. ale anil or sociaJi smu
lui , î n ge neral, şi ah~ „Epocii Ni colu~ ca u,şescu" , în 
spec ia I. 

Cornb in ;1tul de în.(! t' C1 ~:i minlc chimi ce T1·. Măg ut'c l P, HIG8. 

Noi izvoare de lumir1ă în cununa energetică a ţării. 
D upă Bicaz, Argeş, Dunăre, la Porţile ,ele Fier şi Lotru , 
ac um Oltu l reprezintă pentru constructorii săi o nouă 
scoală de fămari a i luminii. S ub în drumarea permanentă 
~l secretarului general a l partidului , cons tructorii energe
tici eni au înă lţa t el e-a lungul ţ:, lor 700 km ai Oltului 
o impresionantă salbă ele hidrocentrale menită să smulgă 
apelor forţă şi lw11in ă. Cele 16 hidrocentrale aflate în 
funcţiune p c Olt însumeaz{t o putere in stala tă m ai mar 
dccît cca exi s te ntă în întreaga ţară în anul 1938. Acum, 
Oltul a intra t î nLr-o etapă s uperioară ele transformări 
şi valorifi cări multiple. Cinci noi hidrocentrale sînt într-o 
fază de execuţi ' a ansată, iar alt cinci în s tadii de 
încep ut. 

14 septembrie 1983. La Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca, unitate rcprez - ntativă a industriei noastre 
constructoar e de maşini , a cărei r ealizare este strîns le
,gată - .asemen ea altor întreprinderi - de numele şi 
activitatca1 tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul ge
neral a part,idului a pornit de la pupitrul de comandă 
presa d e 6 OOO tone forţă din cadrul secţiei de forjă grea. 
lmpreună cu unităţile ~imil are din Bucureş ti, Iaşi şi 
Cr aiova, Combinatul de utila j greu din Cluj-Napoca 
aduce o contribuţie de cea m a i m ar e însemnătate la 
echipar ea cu in s talaţii de înalt randam ent a noilor in
vestiţii din ţară , ca şi la sporirea exportului românesc 
de produse de înaltă tehnicitate. 

P arte integrantă din vastul progr am iniţiat de ,to
varăşul Nicolae Ceauşescu pentr u asigurarea indepen
denţei energetice a ţării, Hidrocentrala de la Porţile de 
Fier II es te un colos energetic cu nimic mai puţin com
plex deoît prima hidrocentrală de pe Dunăre. Dimensiu
nile acestei impunătoare otitorii pot fi sintetic sugerate 
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prin impresiona ntul volum de mw1că, cerut d cons t ru c
ţ i a c i : au fos t excavaţi, p US('at ~i s ub ape l 1 Dunării , 
fJC'Stc 13 milioane m c el ba las t ~ i ma rn ă, turn.a ţi - la 
cPntral e, b<t rujc, ecluze ş i constru · ţii nncxc - pes t ' d ou ă 
m ilioa ne mc de b ton el diferite mărci. . 

Co nstruit la indi caţi a ş i sub î ndrum ·1rca directă a 
S<' re tarului. gene ral al partidului , laminorul rle 20 ţoli 
<le Ja Uoman este c l ma i m arc ~ i mai mode rn elin ţa rc'\, 
n umărîndu-s printr primele ~nptc lw ni noa re ck ;1ces t 
.t;<1n din lume. 

H.ea lizat lu nivelu.I t. hnicii d • v îrf pc plnn mo ndia l, 
i!Cl St importan t obi ti indus tri <1l a fos t conc put in 
il',gnll în Româ n.i a . Ma joritatea covîr~itoa r a utilaj lor 
~ i •chipamcnt, lor ale, print1 · ca re cuptorul r tc1li v cu 
d iam ' trul de 30 m e tri s te on ·id c rnt uni cat în lume, 
au fos t rod ul un ei la rg i conlucră ri ş i, în modul c 1 1 mai 
d ir •ct , expres ia îna ltului n ive l el tC" hn ici ta t a ti ns d 
ind u tri a noastră . 

Laminorul de Ja Roma n aco pe ră aproa pe' in tegrn l e
rin ţ c l ci ţev i cu d iametre m ici ale •conom ie i na ţi on a l e, 

Primul av ion rom5n c"r 1w nLru p nsagr ri „Rcnn bar 1- 1 l '', J!l3~ . 

Canalul Dw1 i1 re-Marea Ne::i gră . 

situînd ţa ra noastn1. printre puţinii ffluritori ci <• astfrl 
d produse. 

Şi totuş i , fă ră a ins is ta cu de talii, să am inti m ş i alte 
obiectiv pectaculoase ctitorite în anii „Epocii Ni coh1e 
Cca uşescu" : 

întreprinder ea de maşini g rel , Fabrica de maşi n i 
un Jte ş i agregate, precum şi Complexul pentr u industri a-

lizarea lemnului Pipe rn d in Bu ur şti , Uzirn el e ·uuto
turism ' Pi tC'!'? ti ş i î n.I r·C'prind rea cra iov ană de aulo tu 
ri sm „Ollci t '' , · zin a de aluminiu la tina , combina t le 
s id c rurg iC'c li n Tulcea ş i Tîrgovi şte, ompl xul pentru 
in clus tri a li zan•a ll'rnnului lin Tîrg u Jiu, ombina tul d 
uti'h-1j g reu d in l <iş i , Jn tr prinde r<~a „El •ctro ontact" di n 
Bo t oşa n i l'~c . 

Ş i pc.• ntrn a n u scă pa lin a te nţi e în n ici un fel ceea 
C'C se găseşte ncurn , clcoca rnc.l a tC:i, pc m asa proi cta nţilo r 
sa u cl irL' ·!: în fozc în<linta t.e ci execuţi , ă a mintim, în 
chip s imbolic, dorn· dtcva d intre.• ace l no i ctitorii ale 
<1 11 .ilor Jl<>~ l r i C< ll'L', nu pes te multă v reme, vor intra în 
;1c tu ul.ili1l l', î nfrum. use ţî nclu-n e v iaţa, lurninîndu-n pu 
tl·rni c \·iitorul : notil centru civic din Ca1Jitală, moderni
zarea cursului Dîmboviţe i şi. construirea 1JortuJui bucu
reştean , încheierea construirii portului maritim Constanţa, 
constructia C'ent.relor dvicc în numeroase loca lităt i ale 
ţă rii, s ist ematizarc•a unui im1nes ionant număr de' 1oca
lită ţi. 

Împă r ţirea adm ini t ra ti ă nouă n ţ~irii , cc s-a făcu t 

Dru mul 1110 nu 111 1·11t:il Transff1giiri'.t".'an, l!J74. 

~era B i:i rci:i ne!) ti, j udeţul Prn hova. 

în a nii ocialismului , .i p rfecţionările succesive c s-a u 
aclu, în acest s ns au d ri t posibili ta tea cons truirii urba
n is tic d proporţii în ţ ară, apa riţi e i unor noi centre 
urba ne sa u mode rni zării altora în aşa fel încît, as tăz i , 
sînt de ne r unoscut pentru un anume călă tor ca r n -a 
mai poposit prin el el 20- 25 d ani. Să n e g îndim, în 
aces t s ns, Ja Vaslui , S la tina, Alexandri a , Zimnicea, 
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LAS. 30 Decembri <' 

Sloboziet, Călăra~i, Piatra Neam ţ, Alba Iulia, Deva, Ca
rei, Bi · triţa, Bîrlad , Hîmnlcu Săra t, Mediaş, Rîmnicu 
Vîlcea ş.a.m.d. 

An de an, în ac s te localităţi a u fost creat zeci de 
mii de :noi locuri de muncă, s-au construit m ii de apar
tam nte confortabil · , î n impunătoare ansambluri urba
nistice, au fost înălţate aşezăminte de sănătate, instituţii 
de artă cultură si învătămînt, care au deschis perspec
tivele ~nei noi calităţi . a muncii şi a vieţii ântregului 
nostru popor. 

Cartierul nou de locuinţe, Jiată o înfăptuire care -
absolut fără nici o excepţie - nu lipseşte din nici unul 
din oraşele ţării, mare sau mic. 

În anii Epocii Nicolae Ceausesou" s-au construit de ft • 

6 ori mai multe apartamente decît în toţi cei 20 de ani 
anteriori. Numai în cincinalul pe care l-am încheiat, 
numărul apartamentelor noi s-a ridicat la 750 OOO. Liniile 
arhitectonice elegante, moderne caracterizează noile con
strucţii. Doa r cu titlu de exemplu să a mintim din Ca
pitala ţării - marile cartier e, adevărate oraşe, şi marile 
bulevarde: Drumul Tab rei, Tit,an, Pantelimon, Colentina, 
Ianculul, Crîng-:1şi, Consfruotorilor, Băneasa, Mărgeanului, 
Aviaţiei Mosilor 1 Mai Ştefan cel Mare, Nicolae Titu
lescu, Banu M:a.n'ta, Ale~andriei, Rahovei, Păcii, Armata 
Poporului ş.a. Şi, m ergînd cu gîndul pe harta ţării , să 
ne oprim o clipă pentru a admira ceea ce s-a ctitorit 
în ac laşi fel, pe plan urba nis tic, de pildă, la Cluj-Na
poca, Iaşi, Braşov, Timişoara, Craiova, Tîrgovişte, Slo
bozia, Alexandria, Zalău, Bis triţa, Miercurea Ciuc, Călă
raşi, Sfîntu Gheorghe, Tîrgu Mureş, Vaslui, Botoşani, 
Roman, Giurgiu, Olteniţa, Focşani, Bacău, Ploieşti ş.a. 
Dar, oare , exis tă J:n România ,socialis tă vreo localita te 
anume în care să nu se fi petrecut nimic s pectaculos 
şi din aces t punct de vedere în anii socialismului? 

Directivele Congresului al XIII-lea al partidului pre
văd ca în cincinalul 1986- 1990 încă 2,5 milioane de 
oameni să beneficieze de locuinţe noi; se va dezvolta 
construcţia de locuinţe la sate, accentuîndu-se acţiunile 
de sis tematizare rurală, prin concentrarea în comune mari 
a satelor şi gospodăriilor izolate. Datorită tuturor măsu
rilor preconizate, pînă în 1990 se intenţionează să fie 
rezolvată în fond problema locuinţelor pentru toţi oame
nii muncii. 

Rezultat n mijlocit al politicii consecvente a partidu
lui, a secretarului său general de industrializare socia
listă, de dezvoltare armonioasă , echilibrată a tuturor zo
nelor şi judeţelor ţării, anilor socialismului le aparţine 
nu doar ctitorirea unor mari uzine şi fabrici, a · unor 
adevăraţi coloşi industriali, precum cei despre care a 
fost vorba în cele de mai sus, ci şi construirea spectacu
loasă a unor numeroase platforme şi zone industriale 
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complex e, nwdcrne, d e mn.rc anvergură, multe dintre ele 
î n locuri în care pînă la 23 August 1944 nu s petrecuse 
nimic sau aproape nimic din aces t punct de vedere. Să 
n gînclim, în ac 'S t sens, mai întîi ele toate, la noul 
pt'i.su j jndustrial apărut la Piteşti, Buzău, Zalău , Foc
şunl, Sf. Gh.eorghc, Vaslui , Miercurea Ciuc, Alexandria, 
Tulce<~, Botoş · mi , Pia tra Neamţ, Tîrgovişte, Slatina, Rm. 
Vllcea, Albu Iulict, Bis triţa, Slobozia, Că.lăra şi, Giurgiu 
_pre a da n umu i cîteva cxcmpl , li ta lor putînd fi 
m ult a mplificată . 

Sînt toate aces t a repere clocvcn b a le un or ramuri 
c u rol ho t~1rîtor în promovarea progres ului t ehnic: chi
m.i c, energet i că , e l ·ctrote hnică, cons trucţii de maşini, me
t.<.1lurg ie, e lectronică etc. 

Ş i pentru a intra ş i mai în amănunt să amin.U m că 
în H>65 în Capita la ţă rii volumul activilăţii economice 
to tale se cifra ]a 40 miliarel e lei, în timp cc astăzi î n 
2:3 d :jud eţe acest inclicaLor depăşeşte s uma de 40 mi
l i1-1rdc. ln 1984, jud eţul G11 laţi , d pildă , realiza o pro-

Hotelul „Intercontinental" din Bucureş ti. 

ducţie industrială mai mare decît realizau împreună, în 
1965, Moldova, Oltenia, Dobrogea, iar judeţul Mehedinţi 
realiza o producţie indus trială m ai mare decît întreaga 
Oltenie a anului 1965. !n prezent, 22 de judeţe au a juns, 
fi ecare în parte, la o producţi -marfă industrială cu 
mult mai m are decît cea a României anului 1938. 

Infăţişînd marile ctitorii ale socialismului pe pămîn
tul României n-am putea să nu ne referim - într-un 
anume fel - la transformările de structuri, de fond 
care au survenit în situaţia agriculturii socialiste pînă 
la actuala nouă revoluţie agrară - obiectiv fundamental 
al politicii partidului şi statului nostru. Avem în vedere 
- mai întîi - tot ceea oe s-a întimplat pînă în primă
va ra luminoasă a anului 1962 care a marcat încheier ea 
socializării agriculturii noastre şi, cu aceasta, victoria 
socialismului în România, atît la oraşe, cît şi la sate. 
Avem apoi în vedere tot ceea oe s-a intim plat de atunci 
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Construcţii noi pi' bt1l(' V; 1rd C' le L ·ontin S:"tl i.'1jan Şi Livi u HPbrC'nnu 
din Buc·urC'~ ti . 

C('ntrul noţionra l de fiziPă, Bu u r şti. 

Clădirile Institutului Politehnic, Bucureşti. 

încoace pc ogoru: 1 sociali:t.at al pa triei. Doar cîţiva 
param tri ne-ar fi îndestulători în acest sens: agricultura 
produ c as tăzi el p Le 7 ori mai mult dccît în 1945; 
parcul de tractoare s tc acum de 17 ori mai mare dcoît 
în , 1945; în perioada 1979- 1985 s-a obţinut o producţi 
m die anuală de aproape 22 milioan tone cer ale, faţă 
de numai 4 4 mil.i oa ne ton e în perioada 194 5- 1950; efec
tivele d animale sînt Hstăzi el e ;J,7 ori mai m ari d cît 
în 1945; de la 230 OOO ha irigate în 1965 am a jun in 
1986 la 3 710 OOO ş i tind m . pr 1990 să ating m 6 OOO OOO 
ha ; la f l, de la 790 OOO h a des catc [n 1965 am a jun. 
în 1986 Ja 3 540 OOO şi t ind m s pr 1990 să a jungem 
la 5 OOO OOO l1 a. Să adăugăm fapt u] că în combatcr -a 
t' roziunii soluluj am pornit ele Ja 197 OOO h a în J 965 , 
sînt m în 1986 la 2 410 OOO ha ş i Unclcm către 1990 să 
a tingem :3 050 OOO h a. 

Făr·ă a intra în de ta lii ş i fără a ins is ta asupra unor· 
nnumc pel'form ·rnţ obţinute ele <tgricu ltur·a noastră o
c i a li s tă -· ele la un. ca păt Ja altul al ţ[1l'ii - a m vrea 
să s ublini m doa r d la nivelul anului 1986 ă r zultatcle 
obţinut în cincinalul care s-a încheiat şi , mai ales, în 
Hl85, lcmonstr az[t că agri cultura românească li spun ele 
tot ce este necesar p entru a obţine producţii tot mai 
mari şi ma i stabil în toa t s ctoarcle, c ea ce va duce 
la croşte rea con tribuţici ;:ic l - ia la dezvoltarea g n rală 
a ţării, la rid ic<:tr a bun1stc1 rii nwl rialc ş i : pirituale a 
poporului . 

O cti todc a a nilor ocialismului es te - fără doar şi 
poat şi cultura nouă a patriei p car am pul a-o 
m ultiplu înfăţişa cu toat cr ştcrilc ei, cu vocaţi a sa 
naţională nedezminţită . Din irnprc ionanta gamă le da te 
ş i performa nţe pînă Rcum a tins - ă reţin em doar faptul 
că la F estivalul naţional „ înta r a Români i" - amplă 
manif st, r cultmală, ş tiinţifi că ş i el creaţi e tehnică -
;:iu participat în. 1985 pcs t 207 OOO formaţii a rti tic 
profesionis te ş i d amatori, cercuri de cr aţic arti s tică , 
tehni că, r unind circa 5 milioan d oam -ni a i muncii. 
Să adăugăm şi faptul că benefici a ri r eali a i tuturor ac
ţiun il o „ într prins pe acest tărîm a u fos t alte milioan 
şi milioane de oamen i şi doar p această calc putem 
sesiza exact în ce constau efectele ctitoririi noii culturi 
a patriei în anii socialismului. Este ac as ta perioada 
tumultuoa. ă în care maril e ctitorii ocialis t au elev nit 
cu toată vid nţa izvoarele inepuizabile al cr - aţi e i ar
t is tice. 

Cu în cmn 1 deplinului r esp -ct să înscriem, în con
iinuar , emoţia pc care o el gajă măreţia monumentelor 
ridicate în, anii noştri în Bucureşti , la Păuliş, Car i, Satu 
Marc, Iaşi, Baia Mme, Oradea, Constanţa, Moisei - şi-n 

cîte alte locuri! - în memori a lupt lor el lib 1·ru· el sub 
barbaria fasci s tă, p entru liberta tea patri i. Tot a"a, mo
numen te] lui Mihai Vit azul d in Cluj-Napoca şi Sf. 

Tcat.irul din Tg. Mureş, 
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Ca. a de c ultură a s indi ca le lor clin Orn.d a . 

h •orgh , al lui Şt fon cel Mare la uceavil şi Vaslui, 
a l lui Decebal la Dev<1 ·;i u Mire •a cel Bătrîn la T ule a . 
. ' ă adăugăm restaurcu· 'et cas telu.Lui din Huncd0<1rn, a pa
latului lui AL I. Cuza de la Ruginoasa, a Putnei, r •con
s tituit"'u părăsitului (a ltcîndva) monum n t ele la Aclant
d isi, conse rV<ll"ea c tăţilor clin Munţii Oră~tici, con.so lida
r a unor ce tăţi m di ' va l • din Trans ilvan i<1, ac li vit·1tea 
d cons •rvare ş i r evita Uzar a ccntr0lo1· istorice <1l · ora
~ lor Bucur şli, Ia~i , Cluj-Napoca, Pial,ra camţ, rndea, 
Timişoara, Tîrgovişte, . ' ibiu ~.a. Şi ci cc s ă nu o a firmăm 
sublini a t, cu înscmn('[c d 'p linului r0spcct, că în <1ceşti 
ani s-a u construit, amenaja t ~ir ame najat în to<1tc marii' 
c ntr al ţă rii muze ' el i ·tori ş i nu numai el' istol'ie, 

n întîlnitc înainte de 1944 în spaţiul românesc, 
CH I' adăpos te c şi s upun at nţici vizilat rului do

v zile x i stenţ i ş i con tinuităţii noa tr p aces t' pă
mln turi. 

Să amintim subli niat, în continuare, efortul material 
ş i ele conc •pţ i care a cond us la cons truirea un or noi 
(•dificii de învăţămînt pr cum ntrul naţional d fi z ică 
d in Bucureşti, n iv rs itat a d in Braşov, ca ş i a nenumă
rate.lo r locu luri ele facultăţ i , lic , şcoli şi g ră lin.i ţe, în 
toate jud ţeJe ţării. 

În pla nul obiectivelor socia l-culturale cons truite în 
p riouda .începuturilor d drum no u, socialist să am intim : 
T at ru.l d " operă şi balet, Teatrul de vară „23 Augus t" 
ş i Stad ionul „23 A ug us t" cl in apita l ă, noul s tad ion din 
I loi şti şi m ulte altcl . Şi de a ~unci pînă azi, pc firul 
t impului , să în r gi s trăm ş i celelalte ctitorii a le g nului 
cu m, d pildă, monumenta le le case el cultură construite 
în r şecl inţel m ultor jud eţe ale ţării şi în alte oraş , 
Palatul sporturilor ş i culturii din Bucureşti şi modem 1 
săli simi.la re din diverse mari oraş ale ţării, clot,ăril t u
ristic montan. şi nea muitelc construcţii ale litora
lului românesc realizate tot în aceşti ani. 

î n anii „Epocii Nicola Ceauşescu", în întreaga ţară, 
numărul paturilor de spital a crescut de la 114 338 la 
pe ·te 201 OOO, al medicilor de la 27 900 la 46 300, iar 
fondurile de la buget destinat sănă~ăţii de la 4 974 mi
lioane la peste 16 OOO milioane. 

Datorită tuturor r alizărilor din aces t domeniu putem 
afirm a cu îndreptăţită satisfacţie că România se situează 
· 1stăzi printre ţările cu un sistem sanitar dintre cele mai 
a vansate din lume. · 

Oprindu-n aici cu fişel componente ale bilanţului 
pe care l-am intenţionat, ne înregistrăm - la cele mai 
înalte cote - mîndria patriotică pentru dăruirea revolu
ţionară a oamenilor ţării - căliţi, crescuţi, formaţi, im
pletiţi în br.îul major de stăpîni pe viitor, răspunzători 
pentru ziua de ieri, de azi şi de mîine, într-o unică ge
neraţie a creaţiei şi a celei mai nobile justificări pe ccire 
o poate avea existenţa omului: fapta onorabilă pentru 
progresul neamului său. 

Cu astfel de bilanţuri şi de gînduri - detaliate şi 
adînc înţelese în toate implicaţiile, puternic ancorate în 
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istoria devenirii noastre prin vremi contemporane - , 
etbordăm cu optimism robus t vHtorul. Cu <1stfcl d bi
lanţuri, care constituie r cmemor[tr.i în m l'S, s inteze pe 
un dr·um ascen cJcn.t, către a ltitudini 111 •rcu mai deosebi te, 
căt rL' va lor·i matcria l0 .,i s pirituale de J1epi •ritoare.: n~
zi s t.Pntă în vr0nw gînc.lim c uteză to r· el la timpul prezent 
spn' timpul iitor . Şi aş0zăm iscă liturn noastră, în ae(•s t 
fc ·I, p' timpul p1·ezcnL ş i oferim moştenire, , noastră celor 
c11rc• vor vl'ni c.lup~1 noi. O hccm cu toat ' certitudinile 
noilor ş i murilor s ucccsl' ~ i )mpliniri pl' Ca rl' .le vom 
dobînd i p(' e<i l 'a p · ca re• n '-am a l s-o, suc C'SC ş i îm
pl in iri pc crn· ' lfoportul prez nLaL Ic tovară~ul Nicolae 
Cc • a uşcscu celui ck-a l Xl ff-1 'a Congres ni. partidului le 
w~cza în urm ătoa r 'a formulă prospect i vă ci înalt~1 cs 'n
\ial itatc: „Prevede l'ile proiecl'Lilu.i de V"irc>clive vor duce 
ln crl' ;lereu î:n rilm. înalt a econom,iei naţionale, la ridi-

' . • 

taţiunca Oli mp. 

• I „. t ' . ' ' , ,,._ 

, . 

careci patriei noaslre pe noi culmi de progres, la ·în
făptuirea în linii generale a obiectivelor Programului 
Partidului. Ca urmare a transpunerH lor în viaţă, putem 
pune că în 1990 România va intra într-o etapă nouă de 

dezvoltare economico-socială, va face un nou pas înainte 
pe drumul făuririi societăţii socialiste multilateral dez
voltate şi înaintării spre comunism. lntregul no tru popor 
va urca noi trepte de civilizaţie şi progres, de ·bunăstare 

materială şi spirituală"B. 

!ntr-o astfel de perspectivă şi de pe coordonatele 
s igure ale actualei dezvoltări a României socialiste ne 
exprimăm calda adeziune la direcţiile dezvoltării noastre 
sub semnul celui mai robust patriotism, foarte convinşi 
că şi astăzi - ca şi oricînd în trecut - nu-i nimeni 

8 Nicolae Ceau.'iescu, Raport la ce l de-al XIII-Zea Congres aZ 
Partidului Comunist Român, Editura Politi că, Bucureşti, 1984, 
p. 32. 
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patriot numai p •ntru că a re o pa trie, pentru că-j con
sumă pîin •a, îi bea apa izvoarelor, î i rcs p.iră ac rul îm
bălsămat ci ' mire ·rne şi-i admiră, spre propria-i d sfă
tare, frumuse ţile. Ca să fi e cineva cu adevărat patriot 
tr bui c să n ibă pa tria în toate fibrele , i s tcnţci sal e, în 
orice clipă şi oriunde ar fi, să-i cW1oască istoda, trecutul 
de luptă, înfr.îngerilc ş_i bir1:i'Î'f'fţelc. ă le cul"l'98scă, să fi e 
mîndru de l ş i să î1'1't' ţc din pilda ~i jertfa străbună . 
'ă s - dovedea că, prin gînd ş i fapt , Ia înălţimea m i iunii 
gen eraţi i ·c le, spre i<t putea ontribui din plin l a pro
păş irea pa tri i, a naţiunii . 

. .. Dintotdea un a, aici, pc pămîntul de la Carpaţi, 

Th cd bra tin g of 65 y a rs si ne thc .scttin g up of th 
Hom:.rnian ommtrni st Party, an ven t of a n cx tr mc import
a ncc în th f' rcvoluti ona ry wo rk<' rs' m ovcmcnt, o ffc rs thc author 
t hc opportunity to make a comprch ns ivc survey of th g.rcat 
achi vcments obt.ain d by th c Romania11 pcople în its work 
of building up socia li sm a 11d romm unism i11 Homa nh. 

A direct rcsult of lhc consiste nt policy ca rri cd 0 11 by thc 
communist pa rty, by its Scc.rctary Gen •rnl, of socia li s t indus
trializa tion, o f a ha rm oni ous, bala nccd development of a l! bra n
ches of nati ona l economy, of a ll a rcas a nd counti es of the 
co untry, th g rea t fow1da lions of socia lis t yca rs p re ·cntcd in 
the pap i· - big plants a nd f.ac torics, la rge urba n cnsembles, 
social-municipa l obj ectives, hca lth cstab li s hments, art institu-

Dunăre ş i de la Marc, în s td1buna vatră dacică, întîii 
băr·buţi ai ţării au ctitorit cetăţi, a u înălţat ziduri, spre 
mai buna şi mai dreapta întocmire a vie ţii oamenilor, 
J.cgindu-şi num le d gîndul trecut în p iatra falnică . Noile 
ctitorii vor depun e pentru totdeaun a mărturie despre 
gîndul cutezător ş i voinţa neclintită, de pre marca iubire 
ci ' popor ş i de pa trie a celui care întruchipează supremele 
cc•r ti tud ini ş i cele mai înd răzn ţe n~1zuinţc ale naţiunii 
rom[1ne, tovarăşul Nicolae Ceauş' ·cu . Sub .Jnţ leapta sa 
co nducere, cons t.ruirn p ntru no i cei de as tăzi ş i pentru 
gc •nera ţ iilc viitoa re. 

La capătul ac tui prea s uccint bilanţ dar car s-a 
de rit - aşc cum :;im mai . pu -o - să vorb ască doar 
prin .forţa de sug tic a unor exemple care, altfel, pot fi 
oricît înmulţite şi pe de-a-ntregul î nfăţi şat , ă preci zăm 
că - nicioda tă ş i ni căieri - nimic nu a putut şi nu 
p a tc fi mai convingător, î n oricare bilanţ, d cît fapte] . 
Or, faptele pe care 1 -a m înfăţişat în cele ele mai us 
sînt c.lc plin convingătoare pentru tot ceea cc a însemnat 
~ i înseamnă a nii soci al i mului p pămîntul Homâniei ş i, 
în chip deose bit, p ntru tot ceea c rcpr zint.ă „Epoca 
Nicolae Ceauşescu" in ctitorirea noii Hornânii socialiste 
multila tera.l dezvoltat . 

P ·ntru tot ceea c a fos t ş i s tc luminos şi deschizător 
de largi perspective în cal a poporului român spre fău
rirea viitorului său tot ma i bun şi demn să n • înd reptăm 
ş i în aceste moment gînclurile ş i întreaga recunoştinţă 
cătr · P artidul Comunis t Homân, afl a t în ceasuri} ani
v rsă rii a G5 de ani de la făurirea sa, ş i , totodată, către 

ctitorul Homânici de az i ş i de mîinc, cel mai iubit fiu 
a l naţiunii noastre, tovarăşul Nicolae Ceauş seu. 

lions, as w ell a · cultural a nd duoa ti onal on s etc. - have 
cha nged Romania into a modern socia lis t country, ns w·ing for 
lil e w hole n a tion a high leve i of mat rial a nd spiritual civili
za tion. 

Insistin g cspec ially 011 the most remarka blc achi eveme11ts 
thc a uthor po ints out th id a tha t everything that has bec~ 
done în the yea rs of socia li sm repr sents the resuit of the 
c asel ss, d di ca ted activity o f the working class, pcasa ntry and 
intelli genti a, of th w holc p eoplc, r cp:resents thc expression of 
thc dcc is ion and trust w ith w hich a ll the working people follow 
a nd p ut into practi ce thc policy of the Romania n Cornmunist 
Pan:ty. 
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CASE ŞI LOCURI ISTORICE DIN 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

JUDEŢUL PRAHOVA LEGATE 
ÎNTRE ANII 1918-1944 

DE ACTIVITATEA 

----- ------..,..--------------- -- IUUA STĂNESCU,EUGEN STANE CU--- -

t n cerc tar a trecutului alorio d luptă revoluţionară 
a Partid ului Comunist Homân şi a organizaţiilor sale 

de masă, un loc importa.n t îl ocupă depistar a şi cunoaş
terea locurilor şi caselor legate de activita tea forţelor re
voluţionare şi d mocratic din ţara noastră în fru.nte cu 
comuni~tii, de luptai r voluţion ară a Partidului omunist 
Român1• 

1n cadrul ac stor sedi i s-au organizat num roase şe
dinţe şi întruniri ale s cţiunilor partidului comunis t, ti
neretului socialist şi ale organizaţiilor sindical ; s-au ţinu t 
o s rie d ursuri şi conferinţe, în car se tratau pro
bleme al materiali mului dialecti şi istoric, d istoria 
mişcării muncitoreşti şi r voluţionare din Homânia, co
nomic politică , socială etc.; s-au el sfăşurat ş dinţc şi 
consfătuiri pentru pr gătir a bătăliilor el e cl asă al pro
letariatului român, p ntru analizarea celor mai adecvate 
fo rme m nite ă ducă la intensificarea 1 găturilor parti
dului cu oam nii m uncii din oraşel „ i sat le judeţului 
Prahova, cu t in r tul, f meilc, ostaşii , la amplificar ea 
continuă a lupt i muncitorilor; au fost t i părite ş i <tclăpos
tite materi al ou caracter r voluţionar; tot aici er au cen
tralizat a jutoar·ele mat rial provenit clin col ctele orga
nizat în rîncl ul maselor de oameni ai muncii din jud eţul 
I rahova şi destinate luptr1torilor comuni şti şi anti fascişti 
nflaţi în det nţiune. 

Casele şi sediil e erau organizate, de regulă , în car
tierele mărginaşe ale oraş lor, p ntru a fi ferit de ochii 
agenţilor Siguranţ i. 1n c le mai multe cazuri se ale
geau locuinţ aparţinînd familiilor muncitor şt i. De pre
gătirea şi organizarea acestor cas răspundeau comunişti 
încercaţi , selectaţi şi verificaţi cu cea mai marc grij ă, 
car e în documente! de partid sint menţi onaţi cu ter
menul d „aparat tehn io"2. 

1n activitatea lor trebuiau să se împletească organic 
hotărîrea, ingeniozitatea ş i r igorile disciplinei conspira
tiv de partid. 1n ace te case urma să se organizeze 
act,ivitatea de partid ş i el e .T.C., sau să fie ·găzduiţi acti
viştii 1nsărcinaţi cu menţinerea legăturii într organele 
de conduc r ş i organizaţiile P.C.R 

Activi ştii clin apara tul t hn ic îngiijeau ca locuin-
ţel e alese să corespundă întru totul unor cerinţ ale 
muncii ilegale3• Casele şi sediile în car se tipăreau pr a 
comunistă ş i celelalte mat riale cu conţinut r voluţionar 

trebuie să dispună ele o încăper izolată, unde să poată 
funcţiona ma.,inil de multiplicare. Jn as tfel ele situaţii , 

s ingura p rsoană car put a să intre aici era „tehnicul". 
El ad ucea manu cris J -, asigura aproviz ionar a cu ma-

1 I. Toacă, M. Dogaru, T. Pintcanu, Locuri ş i case Zeaale 
de crearecr P . . R (1918- 1921), în „Anale de istoric" XXII, nr. 
2/1976, p. 73. 

2 Gh. N acşu şi Gheorghe Tudor, Locuri şi case l ega l e de 
activitatea Partidului Comunist flomân în anii 1924- i933 în 
„Anale de istori e" a nul XXII, nr. 5-6/1976. Vezi şi Arhi'.yelc 
Statului Ploieşti, fond Prefectura jud . Prahova, dosar 119/1934, 
Iilclic 35, 36. 

3 Idem. 
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Aspect a l v ch iului centru a l ora~ulu i P l oieş t i, loc de dcsff1-
şunarc a unor important;(> a ·\iun i muncitoreşti. Aici s-a u a fla 

luhul :oda l işti l or clin a l a Cîm pin ii nr. :1 ş i s<lla Victoria 
de pe str. RomanCt. 

teriialeJe n -cesarc muJt.iplicării , m şi scoaterea din res
p ctivelc cas a publicaţiilor impr.imatc. 

Marile acţiuni grevi te din anii avîntului revoluţion ar, 
la care munciţ01ii au acţi onat în front unic pentru apă
rarea int r selo1· lor, care er au în ac laşi timp ş i inte
resele întregului popor r omân, a testă r ezultatul firesc 
al n umeroas lor adunări, întruniri , mitinguri şi demon
straţii , pregătite şi hotărîte în lăcaşurile sociaUste din 
judeţul Prahova . i din întreaga ţară . 

Casele ş i sediile mişcării mw1citpreş ti prahoven din 
această perioadă îşi au propria lor istorie, constituind 
tribune ale confruntărilor ele idei, şcoli de educaţi e po
litică, id ologică .) organizatorică , locuri d întruniri 
ale muncitorilor4. 

Sediul din Ploieş ti al secţiunii Jocale a Partidului 
Socialist, Calea Cîmi>inii nr. 35. Hcferitor la activitatea 
clesfăşurat;ă în acest s diu , un docum nt din 1 d c m
brie 1918 menţionează că ordinea de ţinere a şedinţelor 

săptămînal , hotărîtă ele către com it t le locale în şe

dinţa comună, era următoarea: 

Lun i : Sindicatul cizmari 
Marţi : Comitet l şi comisia locală 

4 I. Toacă, M . Dogaru, T. Pintean, lucr. cit., în „Anale de is
toric" an ul XXII, nr. 2/1976, p. 73- 35. 

5 Arhiva C .. al P .. R., fon d nr. 1, mapa 23 din 19L9. Apel 
către iJilOpulaţia oraşului Ploi~ti, tipărit de secţiunea locală a 
!Partidului Socialist, cu prilejul a legerilor parlamentare din 1919. 
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'cd iul din Ploi c~ ti a l sccţilmii Juca te a Partidului Socialist, Ca
lea Cîmpinii nr. 3. 

Miercuri : ora 3 p . m . chelneri 
Joi: tîmplari 
Vineri: corul 
Sîmbătă: sindicatul mi "t 
Dumin i că: ora 9 dim. brutari 
Duminică: ora 3 p . m . conferinţele secţiunii partidului 
Duminică: ora 2 p. m. „Cercul Tinere tului" 
In acelaşi document figura înştiinţarea: „Pentru a 

strînge legăturile noastre cu toţi tovarăşii, atît din omş, 
cît şi din restul ţării, amintim că sediul mişcării se află 
tot în vechiul local din Calea Cîmpinii nr. 3"6. 

In acest sediu îşi avea redacţia şi organul de presă 
al secţiunii Prahova a P artidului Socialist „Lupta socia
listă", apărut în perioada 10 februarie 1919 - 29 iunie 
1924, în mod legal, ca organ al mişcării sindicale şi so
cialiste din Prahova. Ziarul reflecta, iniţial, poziţiile ele
mentelor de s tînga, revoluţionare, care militau în direc
ţia creării Partidului Comtmist, luÎnd atitudin împo
triva regimului de teroar e instituit de autorităţi, critiaînd 
cu vehemenţă îngrădirea tuturor libertăţilor cetăţeneşti, 
starea de asediu şi cenzura. 

In cursul lunii decembrie 1918, la sediul aceluiaşi 
club socialist din Ploieşti, s-a ţinut o întrunire a peste 
300 de muncitori. Localul organizaţiilor socialiste fiind 
neîncăpător, mulţimea a ocupat strada, circulaţia fiind 
întreruptă timp de două ore. Corul a intonat în continuu 
cîntece socialiste. Cuvîntările la întrunire, ţinute de 
Teodor Iordăchescu, Constantin Mănescu şi alţii, au fost 
însoţite continuu de aplauzele mulţimii şi de lozinca 
„Trăiască socialismul"7. Dintre numeroasele întruniri ale 
muncitorimii prahovene, care au avut loc în localul Clu
bului socialist din Ploieşti, amintim: întrunirea munci
torilor ceferişti din 22 august 1919, la care direcţia C.F.R. 
a fost acuzată pentru lipsă de interes faţă de condiţiile 
de muncă şi de viaţă ale feroviarilorB; întrunirea meta
lurgiştilor din Ploieşti, organizată la 18 martie 1920 cu 
prilejul împlinirii a 6 ani d la moartea lui Ştefan Gheor
ghiu şi 49 de ani de la Comuna din Paris, la care au 
participat peste 300 de muncitori9. 

1n salat Clubului socialist din Ploieşti, la 28 aprilie 
1920, s-a desfăşurat o întrunire a lucrătorilor de la De
poul C.F.R. Ploieşti-Sud, unde s-a discutat despre si
tuaţia grea a muncitorilor ceferişti şi sărbătorirea zilei 
de 1 Mai (1920), menţionîndu-se că: „este necesar să 

6 „Socia li smul", organ al Pa!'tidului Socialist şi a l Uniunii 
Sindicale, din 1 decembrie 1918. 

7 „Socialismul" din 11 decembrie 1918. 
8 Idem. 
9 Arhivele StatulUi Ploieşti, fond nr. '119. dosar 33/1920, f. 21. 

'cdiul din Ploieşti a l Comisi e i loca le a s indicatelor, str. Teatru
lui nr. 10. 

Hotelul „Moldavia" din Ploieşti a cărei sală. şi grădin ă. au con
stituit loc de întrunire a muncitorilor. 

vina cu toţii la sediul clubului socialist la orele 9112, 
pentru că de acolo, în frunte cu steagul roşu, să se plece 
spre grădina «Eliseu:u, unde va avea loc serbarea şi unde 
li se va vorbi" muncitorilor despre însemnătatea zilei de 
1 Mai 10• 

in sala din Calea Cîmpinii nr. 3 au avut loc, de ase
menea, pumeroase şedinţe, întruniri ale membrilor sec
ţiunii din Ploieşti a Partidului Socialist-Comunist, fiind 
adopta te moţiuni, elaborate manifeste de protest împo
triva arestării delegaţilor la Congresul I al P .C.R „ cerîn
du-se eliberarea neîntîrziată a acestora, îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă şi de muncă ale muncitorilor pra-

10 Arhivele Statului Ploieşti, fond nr. 119, dosar 29/1920, f. 2. 
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Cas le Sfetcscu din ~tr . GoJ e~ li uncl P s-a a J:lat sPdi ut sindicatC'lor 
d in P loi ·~ li . 19:.!0. 

hov ni, au fost lansate eh •mă ri la întrw1iri ş i m;in if ~s
taţii organ iza te cu prilejul nnivcr ării zile lor el 1 Mai 
ctc.11 

1n anu l 1922 ongresul al II-lca al P .. R. s-a desfă
şurat, în o ndiţii d s •mil ga litat , în casa pictorului 
Alexandru Vodă din Ploieşti, a tăzi d molală în urm a 
s i stema ti zării oraşului. O placă com morativă, afla tă în 
Piaţa 16 Februa ri , marchează locul d esfăşurării aces
tui important ven im nt. Este ştiut că la lucrările con
gresului a u participat 34 ele d legaţi, 12 membri ai 
Comitetului x utiv ul pa rtidului , 18 delegaţi <ii se -
ţiunilor şi ai organizaţiilor c muni te din Bucur ş ti , I I.o
i şti , Ct„1iova, Turnu S 'V rin, Galaţi, Braşov, Con tanţu, 
Tîrgu Mur ş, Tim i şoara, Focşani, Arad şi ibiu , doi rc
pr z ntanţi a i t in - r tului, o clel gată a cercului f 'm inin 
comuni st ij i un reprezenta nt a l F d raţiei comunis te bal 
canice12. 

ondiţiil oferite p ntru ţin r a congresului înl con
semnate de către Mihai Macavci, p articipan t la eveni
ment, astfel: „Aici, într-un atelier de pictură al tovară
şulu.i Vodă, în două camere cu ferestrele lipite Cll hîrtie 
şi pînză, ca să nu se vadă. şi să nu se audă nimic din 
afară, ne-am adunat 1Je te 70 de tovarăşi. Discuţiile au 
început cmn la 9 dimineaţa .~i pînă s-a7l examinat ra poar
tele şi -cm luat în di ·c tlţie toa.te problemele, a trecut 
miezul nopţii. Cu cîteva lămpi ele petrol ce abia ne 
lu.mina, clar într-o atmosferă ele bună dispoziţi , am 
izb11 tit să alegem un comilet şi ă ţinem pînă la 4 climi
neaţa, chiar o ~ eclinţă ele omitel ' 13. 

Sa la Liceului vechi din PJoi.eşti, strada Teatrului nr. 
10 - car' nu est alta el cît clădir •a actualului Mu z u ci 
Istoric şi Arheologic al jud ţului Prahova - a constitui t 
s cl iul Comisiei local a s indicat lor. In clăclir - a ace tui 
liceu, p atunci şcoală corn rcială, s-a ţinut în zil le d 
28-30 d c mbric 1898, primul ongres al Asociaţ iei 
g ncral a învăţătorilor clin România. Tot în această clă
dir s-au ci sfăşurat, în zilele d 5-7 ianuari 191-1, 
lucrările c lui el -al V-lea ongr s al organizaţiilor sin
d ical în într aga ţară. 

Aici au avut loc, d asemen a, n um eroa întruniri 
nle muncitorilor prahov ni. Una dintr ac tca a fost 
şi cca din 27 ia.nuari e 1920, ora 7 scara. Tran fonnată 
într -un adevărat miting, întrunirea a fost urma tă de 
o manifestaţi grandioasă pc străzi , în cînt cele sociali s t· 

11 Arhiva C •ntrală a .. ni P.C.ll ., Ionel nr. 4.7, dosar U:l25, 
f. 279. 

12 „Do ·w11ent din is toria parlidului com uni st ~i a mişcă
rii munri torel) ti ~i revoluţionare din România (mai 1921 - a ugust 
1924)", Bu ·urcşti, Editura politic:i, 1970, p . 761-762. • 

13 Mihai Mrn:::w·ci, Amintiri despr primul Congres al parti
dulu i, Editura tineretului, Bucur !-) ti , 1956, p. 121. 
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;1 le mun itorilor. Cu acest prilej a fos t lansa t un manifest 
de către Secţia parUdului sucia lbt ~i Com is ia J oc;1Jă a 
s ind icatelor din Ploie~ti 14 . 

La data de 15 februarie 1920, tot în ace •aşi sală a 
avut Io întrunirea organizată de Fed raţia . oc i alistă a 
Prah ovei ş i de 'omitclul rC'gional s indi ca l. d in Prahova. 
Cei 500 ele participrn1ţi la în trunire au nclopta t o m o
ţiun e prin m • s0 ccr<'a Jib rctn'a imed ia t ă a sociHli ş
til or ar 'Sta \i15. 

Grădina Moldavia din Ploieşti, str. Romană, care a 
av ut şi o sală, a onslituit un a lt s cliu de întrun ire a 
soci alişlil o1 · fi i ;_1 m un citorilor pn:thovcni . Nume roas, do
C' umcnt confirmă acest fapt. ln grădin a Molclavia" din 
I l o i eş li, Ja a 1 oi ·mbri l!J20, 2500 de 1~un citori cef ·
r i ş ti şi petrol i şti a u participat Ja întrunir a convocat{t 
de Partidul Socialist, uncie s-a hotărît în un animitat 
d 'clararea gr •vei gl'ncrnlc. Pai"licipan \ii a u d monstrat 
apoi p s trăzii o r -.JşuJui PJoi şt i , cîn tînd .,Int rnaţi o-

llotelul „Victoria" în a rarP1 snlii s-;1u desff1~ural numeroa„c
întrunfo·i a le munl'i lorimii ploic';>tPnc în anii 1.922-1928. 

Grup de 111u11c itori în f;iţ;i ·a..,C'i Poporului clin Ploic~ti la inau
g urarC';i <'i în nnul 1927. 

naln" 16. 1n urma în tru nirii, în ziua de 3 noiembrie 1920, 
s-a d •ci.arat gr 'Va generală în regiun a p troliferă, pro
teslîndu- c, totodat~, şi faţ.ă de modul de el sfăşu rare a 
al 'gcri]or din HJ20 . 

14 .,Socia li ~:nul" clin 3 februa r ie 1920. 
1s Ion St. Bai u , Paul D. Popescu, Istoria Prahovei i11 date, 

Ploieş ti, 1977, p. 2:.rn. 
16 Ib idem, p. 236. 
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O întrunir publică cu p ste 1000 de participanţi s-a 
ţi nut la 18 aprilie 1920 în pavilionul berări e i (grădinii 
Molclavia) din Ploi eş ti , fiind or.rrn;izată el e secţiunea lo
cală a partidului în cadrul campaniei pe ntru al e.~eri Ic• 
parla menta re. La înLr uni1·e a u luat cu vîntul candid aţi i 
soci<1li ş ti în alegeri 17 . Afişe ale Fed eraţiei Socialis te a 
P rahove i au mobiliza t muncitorii şi c tăţenii or;işului. 
Pl o ieş ti la întruniril e publice d.in 16 Ş i ·20 mai 1920, ci ~ 
la grf1dina „Moldavia" , p entru <1 protesta contra con
damnării miJibmtului socialist Mihail Gl1eorghiu Bujor 
la muncă silnică pc vi aţă, împotr iva politicii antimun 
ci toreş ti. dusă de cruvcrn etc. 1B. 

La 27 m ;irtic 1921 , în sala „Moldavia" clin Ploi şti 
ii avut loc adunarea de protes t împotr iva te rorii gu ver
name ntale, la care au participa t peste 300 el e muncitori1

Y. 

Tot ân sRla „Moldavia" din Ploieşti, în zilele de 19-
20 i.uni e Hl21 , s-a ele făşurat Congres ul general de con
stituire a Fed eraţie i partid lor ociali.st din Români a, 

Grc'\dina .,Cooperativa" di.n s t r . Consl<Intin Dobrogeanu-Gil 1"'•1, 
Joc ci întrunire a mun itorilor din PJoic'~ti. 

Casă din Ploi şti, str. A rrna!) i nr. 53. care, în anii 1925-Hl2P, 
a găzduit ~cdin\cle omite tuJui judeţean Valea Prahovl'i •tl 

P .C.R. 

din care făceau parte şi partidele soci alis te din Tra n
silvania, Banat şi cîteva organizaţii socialiste din vech a 
Românie20. 

11 Jon St. Bai u, Pa ul D. Popescu, op. cil., p . 21:t 
18 A,,rhivcle Statului Ploieşti, fond nr. 119, dosar nr. 33/1920, 

p. 58. 
19 „Socialismul" din 29 martie 1921. 
20 Marin C. Stănescu , Congresul al II-Zea al P.C.fl.. şi fa

llemnătatea lui istorică, în „Prahova - trepte de istorie", Ploi eşti, 
1971, p . 561• 

Casa din Ploi li ti , s t!'. G l1C'Ol'ghe Doja 111' . :l7, undi.', în anu l 1936, 
se \in cau liPdinţcle omilctului jud ţca n al U.T.C., la ca 1·c a 
pa rticipa t tovarăi;;ul N iC'Olal' Ceauşescu <'a instructor al C.C. a l 

U.T .C. 

Semn ificative ne apa1· ~i întrw1irile con.vocal de 
J>c1rtidul Socialist Com unis t clin Plo i eşt i , în sa la „Molda
v ia" , în zilele de 19 februarie iii 4 iuni.e 1922, întruniri 
]11 ca re s-a discutat problema solid a rităţii muncitorilor 
cu cei arestaţi la ongresul I al P .C.R.21. Cu acest pri 
lej, s-a în tocmit o li stă ele s ubscripţi' în spl'ijinul celor 
;ircs tuţi şi s-a adoptat o mo\:iunc prJn ca re se cerea eli
berarea tuturor deţinuţi lor cornuni1jti22. 

După scoaterea :în afara legii a Partid ului. Comunis t 
H.ornân, to1-1te ~ dinţ le organi zaţi e i loca le ~ i judeţen e 
;il e p1-1rticlului ş i Hl un.ora din o rga ni zaţiile revoluţionare 
ele masă, zia rele, gaz tele centrale şi locale com uniste au 
fost intc1·zi.:c. P entru Partidul omunist Român înce
peau a.ni .~ rei el e adîncă ilegalita te, d ' luptă clîrză ş i 
neabătută pentru înfrunta rea prigoa nei autorităţilot· şi 
împlinirea nobil elor <J S pirnţii a.le cla. i muncitoare, ale 
poporului român. 

Şedinţele ~i con sfătuiri.l e Hegion.alei l rahova a Parti
dului ConlUnist Homân, precum ~i al e Comitetului ju
deţea n el e partid :-nu desfăşurat în condiţ iil e il egalităţii, 
între anii .l925- Hl29, într-o casă situată pe actuala 
stradă Ştefan Gheorghiu nr. 51 din Ploicşti23, iar, între 
a nii 19:31 - 19:33, pe strada Armaşi nr. 35. 

ln anul 1925 un g rup el tineri muncitori <1u pus ba
zelo comitetelor orăşen esc 1ji jucl cţc.'i:ln ak LJniunii Tine
retulu i Comunist Prahova. în casa conspirativă de pe 
actuala Strada Soarehti nr. 25 clin Ploieşt i (loc în car 
se află astăzi şi o pl8că comemorativă c;u·e co n st>mn ează 
;icest eveniment)24. 

Sediul sindicalelor din Ploieşti est - menţionat în do
cum ente ca fun cţionîncl în fostele case Sfetescu situate 
pc str. Goleşti. Astfel, un apel al comiteLulu.i ci - s indicat 
cl in Ploieş ti eh ma pe toţi tinerii mun citori la marea 
întrunire publică cc urma să aibă loc la 21 marti e 1920, 
în sala S indicatelor clin Ploieşti (Casele Sfet seu) . 

În anul HJ24 est menţionat de clocum nLc localul 
sindicatului metalurgic, în strada Tîrgusor nr. 46. Jn acesL 
sens, la 5 iuli e 192.+, un protest ~.I. 'co ndu cerii P.C.R. 
împotriva eonii ·că di „Luptei socialis te" clin Ploieşti, pu
blicat de ziarul „Aurora" r elata următoarele: „fn redac
ţia. ziarului «Lupta socia.lislă» clin Ploieş ti., într-un m o
m ent cî.ncl nu se găsea nimeni în local, cw f ăc11 t clescin-

2 1 i\J'hiva Pntrală :i C.C. al P .C. R., fond 47, dosar nr. 0325, 
f . 250. 

22 „Socialismul" clin 2 iuni e J!J22. 
23 Gh. Neacşu şi Gheonihe Tudor, T~ocuri şi rn se legale de 

activi tatea. JJ. C. H. înl·re anii 1!124- 1933, în „J\nale de istoric", 
a nul XXII. nr. 5-G/J97G, p . 79. 

24 Juli.a tiinescu, E ugen S ti.'tnescu, Ca.se şi. locuri 'i.storice 
legate de mişcarea muncitorească şi revoluţionară din Valea 
Prahovei, Ploieşti, 1978. 
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asa consp iraliv[1 din Ploieşti, str. 1•maşi nr. 4, [ol os ilă de 
U.T.C. în anii 1927-!D:.!5. 

Mach ta casei din P l oieşti, str. Jon C'C tllce nr. 12, unde a func
ţionat în anul 1939 o şcoarn d' cadre a C.C. al P.C.R. 

derea oamenii poliţiei . i au confiscat registre, manu-
crise, conturi, în sfîrşit tot ce au găsit. Pe de ;altă parte 

un subcomisar a pătruns în localul sindicatelor din strada 
Tîrgşor, unde tovarăşul Florescu, secretarul sindic?-t.~lui 
m etalurgist, protest'lnd împotriva acestei ~amavolmcz:, a 
fost arestat, ub pretext că ar fi ultragiat it.n comisar 
«În exerciţiul funcţiu.nii »"25. . 

In acelaşi sediu s-a constituit şi un nou secretariat 
regional d către Uniun a Sindicatelor Unitare. ~stfel, 
ziarul „Ferarul" anunţa, la 1 Mai 1926, acest evemment 
şi invita pe toţi muncitorii din Ploieşti, Cîmpina, Mo
reni, Băicoi, Ţintea, Buştenari, Azuga, Buşteni, Sinaia 
.. i din celelalte localităţi din jud ţ să se adreseze Uniu?ii 
Sindicatelor Unitare pentru. r giunea Prahova, Bu zau, 
Dîmboviţa în ved r ea obţinerii oricăror lămuri ri nece
sare încheie rii contractelor colective de muncă, rezol
vării conflictelor de muncă etc.26. Tot aici se desfăşurau 
si întrunirile Blocului M uncitoresc Ţărănesc. Impotriva 
tuturor participanţilor la aceste în.truniri, autori tăţile 
luau măsuri represive. Astfel, la adunarea din 16 mai 
1926, ţinută în sala sindicatelor din Ploieşti, cei 80 d 
participanţi au fost bruscaţi de poliţie deoarece „aceşti 
muncitori su.b masca sindicatului nu fac decît politică 
comunistă" - se arăta într-un document27

• 

2s „Documente din istoria partidului comunist ş i a m işcării 
muncitoreşti şi revoluţionare din România (mai 1921 - august 
1924)", Bucureşti, Editura politică, 1970, p . 745-746. 

26 „Ferarul", anul III, rn-. 1-5, din 1 mai 1926, p. 6. 
21 Arhivele Statului Ploieşti, fond Chestura de Poliţie Ploieşti, 

dosar nr. 114/1920, f. 197. 
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Patru ani mai lîrziu, în anul 1928, sediul sindicate
lor unitare se afla în strada Regina Maria nr. 35~!! , în 
Casa Popor ul ui Muncitor, jar cel d in strada Tî rgşor, deci 
fostul sediu , apare menţionat în docu mente ca fi ind se
di ul ·indicatului petrolis t caJ·e funcţionase din anul 1924 
în s trada Goleş ti nr. 129. 

Astfel, zia rul „ Proletarul", într-un articol reJattnd 
s ituaţia m unci torilor d in Valea Prahovei, preciza faptul 
că la P loie:-;;t i s indicatul 11e trolis t din strada Tîrguşor tre
buie · u s ţ i nu t ş i , de asemen ea, închegat, în sînul său, 

frontul un ic al tu tu ror exploataţilor d in industria pe
trolului din Plo ieş ti3o . 

Zic rul "Socialismul", refcrindu-s într-un articol la 
un conflict de muncă de la rafinăria „As tra Română", 
r ~ lata despre tratativele dintre m uncitori şi patroni des
făşurate la Inspectoratul muncii, m uncitorii al ·ătuind un 
memoriu u r vend icăril e socialist" In u rma d i scuţiilor 
asupra celor 26 d punct din memodu, d legaţ ii munci
torilor au întocmi t tabel car u rmau a fi semnate de 
aceştia la sediul sindicatelor clin strada Ruduhti nr. 3P1. 
Iată, deci, că apare menţiona t u n alt sediu al sindicatului 
muncitorilor· d in jnd ustria p trolul ui - probabil m uta t 
ulterior în ·1 est local d in trada Tîrgşor. 

Carul cu ber e - sau Sala Victoria -, c a fost situat 
pe slracla R01nană, era şi sală de întruniri public , după 
<"Um s mcnţion ază în numeroase docum ente d in perioada 
d niloc 1922- 1928. Din multitudinea de acţiuni desfăşu

rate în acest local, consemnăm întrunirea de protest, din 
22 octom brie 1922, împotriva impozitelor ce apăsau asu
pra m uncitorilor, împotriva jafulu i organizat în averea 

2a „Viaţa Muncitoare", 8 iulie 1928. 
29 Arhiva Comitetului Judeţean P ra hova al P .C.R., dosar 

44/1922 , f. 372. 

30 „Proletarul" din 1.I.1932. 
31 „Socialismul" din 18 d c mbrie 1932 . 

lădirc d in împina în ca re, după prăbu'ih·ea închisorii Dof-
tana , în noi embrie 1940, a u fost ad ăpostiţi d ţinuţii politici . 
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Sala de con[crin\ c a Ci.!sei I opo rului Mun c itor din Ci111pin;1 . 

publică, împotriva scumpil'ii traiului clc.32. Ac 'astă sal ă 
'ste menţion a tă ele nltc documente şi în anii următori, 
ca Joc el întrunire a muncitorilor din Ploieşti, cum n fo:t 
cca din l aprilie 1928, înd s-a adoptat o moţiune ck 
protest împotriva exploatăr·ii, sau marca întrnnirc publică 
din 9 dec mbrie 1928, convocată de se ·ţiunca din Ploi şii 
a Pa rtidului Socialist cu prilejul alegerilor clin acel an33. 

Sala Eliseu, ce se afla pc Bulevardul Independenţei 
din Ploieşti, es te consemnată de docu mente ele ase me nea, 
c<1 sală d întruniri publice ale muncitorimii prahoven e. 
Astf l, aici s-a ţinut o întrun ire publică a ceferiştilor din 
localitate, la ca re au luat parte cca 150 d ceferişti şi 
cca 200 de lucrători din diferi te fabrici. Cu ocazia ac s tei 
în truniri s-au împărţit manjfoste lansate de muncitorii 
c ferişti34 . In aceeaş i sală, în ziua de 25 aprili e 1922. 
a avut loc un miting de protest împotriva asasinării lui 
Leonte Filipes u. O săptămînă mai tîrziu a apărut ma
n ii ~ stul lansat de secţiunea Partidului Sociali ·t Comunis t 
din Prahova, pentru sărbătorirea zilei ele 1 Mai, cc urma 
să se desfăşoare duminică, 30 aprilie 1922, orele 9,00 în 
sala Eliseu 35. Sala Eliseu - fiind mai încăpătoare - a 
constituit frccv nt locul el întrunire a muncitorimii plo
ieştene, a B.M.T. sau ele întruniri electorale. Dintre aces
t a, menţionăm adunar a encrală a mun.citorilor petro
l işti din 23 iulie 1926, clupă care muncitorii, în număr 
ele peste 700, s-au deplasat in corpore pe s trăzile oraşului 
manifestînd în. faţa prefccturii36. In aceea„ i sală s-a mai 
desfăşurat o întrunjre electorală a Blocului Muncitoresc 
Ţărănesc, în ziua de 3 iulie 1927, unel e participanţii au 
descris situaţia grea a mas lor muncitoare ele la oraşe 
[;ii sate şi au protestat contra scoaterfr Partidului Comunis t 
Homân :în fara 1 gii, c rîncl legalizarea sa37. Cu această 
ocaz i.e a fost adr sată o petiţie, ele către B.M.T. din. 
Prahova, mirustrului ele interne în care s reclama faptul 
că : „la Ploieşti a fost împiedicată întrunirea şi sala nu 
s-a putut deschide decît după 3 ore de pertractări cu or
ganele de siguranţă", menţionîndu-se, totodată, că va 
fi trimisă o delegaţie la Ministerul de Interne car ' 
să protesteze verbal împotriva acestei r presiuni3B. Mo
tivul invocat de autorităţile locale pentru opoziţia lor 
faţă de adunarea din sala „Eliseu" era xistenţa mani
festelor subversive. Cu ocazia acestei întruniri, care des
chidea campania electorală a B.M.T. în Prahova, a fost 
trimisă o tele!ITamă către primul ministru prin care mun-

32 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 47, dosar 7532, f. 40. 
33 „Viaţa Muncitoare" din 29 aprili e Hl28. 
34 Alrhivele Statului Ploie~ti, fond 1Jl9, dosar 33/1920, f. 75. 
35 "Ferarul", Anul I, nr. 6 din 1 a ugust 1924. 
36 "Tzvoar istorice prahove ne" (1918-1928), Ploieşti, 1975, 

Cu.J.egere de documente sub 1ngrijirca unui ol ctiv de a utori, 
p. 11, 23. 

37 Ibidem, documentul nr. 23, p. 11. 
38 „înainte" din 26 iunie 1!)27. 

citorH protestau împotriva cibuzurilor autorităţilor şi or
ganelor le poliţie .. i cereau „-încetarea ilegalităţilor făcîn
du-se ră.spunzător guvernul ele toate aceste mijloace care 
răpeau liberiatea de întrunire a ma elor mu.ncitoare"3Y. 

'Casa Po1>orului Muncitor din Ploieşti amplasată pe 
fosta str. Regina Maria nr. 35, a fost con stituită juridi 
„ca ocie tate cooperativă de culiură, sport, p1·oducţie, con
sum, credit şi economie, ajutor reciproc şi binefacere" 
în a nul 1923. Construcţia clădirii a început de la ac astă 
dată prin contribuţia b nevolă a muncitorimii prahovene 
şi s-a terminat în anul 1927, la 4 el embrie acelflşi an 
avînd loc inaugurar~a ci. 

D la data fondării şi pînă la inaugurm·ea lăcaşului 
s-au scurs des tui ani; motivul îl despdndem uşor: lipsa 
banilor. Datorită acestui fapt, Casa Poporului Muncitor 
din l Joieşti lansează un apel către într aga muncitorime 
ploieşt ană, din car e cităm: „Pentru a pvne la adăpost 

C;:isil r·onspir,1tivă din Cîmp in::1 , s tr. Dobrogeanu-Cherra nr. 17, 
und e . -au ţinut ~cdin\e ;dr· organi :w\iei !oral' a P.C.R. 

cli.minvl no trtL propriu. de o eveni1.wlă pierdere, ronsiliiil 
de admini ' traţie al Casei Poporului. Muncitor din Plo
ieş ii face un că.lcluros apel că.ire întreaga munciiorime 
conşiientii., care încă lu crează, să vină în sprijinul acestei 
institi1ţii muncitoreş ti, clonîncl salari11l pe o zi, pmtrtL 
salvarea ei." In continu ar , .în acest apel se mai arăta: 
„Cine nu cunoaşte valoarea cccestui local? Cine nu şiie 
cite nevoi -cm satisfă.cut .~·i se mai satisfac înăuntrul 
lui? Mai cu seamă acum cî.nd, mai mult ca oricînd, mun
citorimea din industria petrolului este din nou amenin
ţată de concedieri, şomaj şi alte neajunsuri! Unele se va 
aduna această muncitorime biciuită, în altă parte decî t la 

localul inclical, spre a discuta asupra nevoilor ei"40 . 

Apelul lansat de Consiliul de administraţie al Ccisei 
Poporului Muncitor s încheia astfel: „Avem speranţa 
că muncitorimea va înţelege importanţa apelului nostru 
şi a căminului venind în sprijinul lui, donînd salariul pe 
o zi de lucru şi acorclî.nd împrumuturi de diferite sume". 

Constituind sediul el întTunire, de pregătire şi orga
nizare a principalelor acţiuni revoluţionare ale maselor 
mw1citoare din Valea Prahovei, ale comuniştilor, în con
diţiile gr le ale luptei ilegale, în fruntea cărora s-a situat 
organi zaţia locală a Partidului Comunist Român, Casa 
Poporulw Muncitor clin Ploieşti a reprezentat o adevărată 
citadelă ele luptă revoluţionară a clasei muncitoar îm
potriva terorii antimuncitoreşti, a p€rsecuţiilor şi a mă
surilor represive ale autorităţilor şi regimului burghez, 
pentru drepturi şi libertăţi democratice, pentru o vi aţă 

39 „Inninte" din 23 iunie '1927. 
~0 „Viaţ.a Muncitoar " din 28 octombrie 1928. Vezi şi .,Izvoa

re istorice prahovene" (1918-1928). voi. I, Ploi~ti, 1975, p. 240. 
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Casi't din împin.a , situa tă în fostul parc Eker, unde au avut 
loc întiln iri a le com uni~ tilo r cîmpincni cu acti vişti ai C.C. al 

ip . .iR. 

mai bun[1 ~i mai dreaptă . Ast.fel, la 1 t noiembrie 1932, 
a avut loc ai i întrunirea muncitorilor de la rafinăria 
„As tra Română". Cu ac s t prile j ·-a di scuta t problema 
rea lizării frontului un.ic al muncitorilor, s-a al 'S Comite
tul de acţiun e a l muncitorilor pe trnli~ti, form a t clin 22 
de membri, a fost redac tat, din indica ţia ~i s ub directa 
îndrumare a m·gan iza ţiei P.C.R. , un m moriu care cu
prindea u1· 111 ~1toa,re l revendicări: majorarea salariilor, 
încetarea concedierilor, r eprimirea muncitorilor· concediaţi 
etc.41. La 17 noiembrie 1932, o rganiza ţiile locale ule P .. R. 
~ i Partidului . 'ocialist Independent au organizat, în aceeaşi 
~a l ă , o altă întrw1ir ' la ca re a fost adoptat m emoriul a 
2500 de mun citori ele la rafinăriil ' .,A tra Română", „Uni
rcCJ", „Vega", „Ori on", „Columbia" 42. 

În ziua ele 16 a ug ust 1932 s- a u întrunit aici aproape 
500 ele muncitori ele Ja rafinăriile „Ori on" ş i „Unirea", 
w11eninţaţi de o n o uă reducere a salariilor, care au re
dactat un m emoriu cerind încheierea unui contrn t co
lectiv el e muncă şi a u. ales trei delega ţi care să tra teze 
cu reprezentanţii în trcprinderilor43. 

Organizaţiile P.C.R. şi U.T.C. clin Ploieşti a u adopta t 
hotărîr a ele ·~ ţine î n fi ecar e zi, între orcl 16- 18, 
~ed inţe în Casa Poporului, în v el t·ca o rganizării în ziua 
de 21 ianuarie 1933 î n aceeasi sală, a unei mari întruniri 
fosoţite ele o manifestaţ ie el ~ protest . In ziua d e 21 ia
nua l'ie 1933, p este 1500 ele muncitori s-a u încolonat în 
faţa rafinăriei „As t ra Română" şi ele aici au pornit, stră
bătîn.d oraşul, pî nă la Casa Poporului, unde au ţinut 
adun.ar a44. La această întrunire a fost subliniată ideea 
realizării frontului w1ic al muncitorilor în lupta pentru 
cucerirea rev ndicărilor lor. In cuvîntul lor, numeroşi 
muncitori a u înfierat măsura luată de poliţie de a in
terzioe întrunirea45. 

In clădirea Casei Poporului din Ploieş ti au a vut loc 
numeroase alte întruniri ale muncitorilor din localita te ş i 
în anii următori, pînă în 1944, cînd clăclir·ea a fos t disb·usă 
în urma bombardării oraşului Ploieşti. Pe aces t loc, în, 
anul 1967, a fost înălţat un monwnent comemorativ. 

Alte locuri de întrunire ale muncitorilor din Ploieşti· 
.au fost: Grădina Veseliei din strada 8adu de la Afumaţi; 
Grădina Ghivu Orneanu din strada Tîrgşor; Grădina 
„Cooperativa" din strada Dobrogeanu-Gherea. 

Casa de pe strada Armaşi nr. 53 din Ploieşti, în care 
a funcţionat în anii 1925- 1929, Cercul de studiu mar-

41 Arhiva C.C. a l P.C .R„ fond 29, dosar 4504, f. 67, 342, 345. 
42 Ion St. Baicu, Paul D. Popescu, Istor'ia Prahovei în date, 

Ploi şti, 1979, p. 290. 
43 Ibidem. 
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44 Arhiva C.C. al P .C.R„ dosa r 4504, f. 378. 
45 „Socialismul" din 9 1unie 1920. 

:>.: is t- leninis t. Tot în această casă a funcţiona t sediu.L re
dacţiei zia rului „Frontul Unic" care a apărut în <.rni i 
1932- 19:.rn . .în ca meni din faţă se ţinea u ~cdi 1aţclc Ju
deţene i P.C.K„ între anii Hl25- l929 . 

Casa din Ploieşti, strada Gheorghe Doja nr. 37, unde 
se ţ i n~a u :;;ed inţe le Comite tului judeţean Prahova al U.T .C. 
în ;inul 1930 0i la care a pa rticipat ~i tovarăş ul Nicolae 
Cca u~escu ca ins tructor al C.C. al U.T .C. 

Casa din Ploiesti, strada Tudor Vladimirescu nr. 73 
und e• s-au ţinut c;clw1ăr:i al• o rga nizaţiilor jude ţen e :;;i 
m uni cipal P.C. K în anii 1925- 1926. 

Casa din Ploieşti, strada Armaşi nr. 4, folosită de 
l I.T.C . pentru î ntruniri conspi ra tive. 

Casa din Ploieşti, strada Ion Neculce nr. 12, în ca re 
<1 funcţ i onat, în anul 19;39, o şcoală ele cadre a C.C. al 
'l'.C.H,. Cursurile acestei l-!COli au fost frecventa te, între 
2o iunie ~ i 25 iuli e 19~!9, ele cătr tovarăşul Nico lae 
Ccau~escu . 

•I 

Cas~1 din Cimpinn în car orga nizaţ i a „A jutorul Roşu" a C'Olec
tat ajutoa re pen tru deţinuţii politici din în chisoa rea Doftana. 

Casa din Ploieşti, strada Democraţie i nr. 3, în sub
solul căreia a fu ncţionat tipografia Toboc în ianuarie 
1933 şi und e a fo t tipărit primul număr al :zia rului 
„Frontul Unic" . La foarte scurt timp ele la apariţia zia
rului, casa a fos t descoperită de organele ele s iguranţă 
care a u confiscat apara tura ele imprimare şi, totodată, au 
arestat pe cei care lucra u aici. 

I n strada Ştefan Gheorghiu nr. 51 s-a aflat clădirea 
care a fost folo ită în anii 1921- 1927 ele către Comite
tul r •gional Prahova al P .C.R., Consiliul local al sindi
ca telor ş i în car e a funcţionat şi cercul cultural „Ştefan 
G heorghiu" . Pe locul ci se află astăzi o placă comemo
rativă. 

ln Ploieşti pe strada Mălinului nr. 8 (fostă s tr . Hur
muzaki) exis tă casa unele, în camera clin faţă (fos tă bă
cănie), se s trîngeau col te.le p entru „Ajutorul roşu", des
tinate deţinuţilor şi antifasciştilor întemniţaţi la Doftan a. 

ln oraşul Ploieşti, pe strada Arcului nr. 3 s-a aflat 
apare tura tehnică ele imprimare şi tipărire. Aici a u fost 
dita te materiale ele propagandă comunis tă, manifeste, 

precum şi ziarul „Peh-olistul Roşu"46, în 1934. 
Casa din strada Tu.dor Balş nr. 65 din Ploieşti în care 

s-au întrunit comunişti discutînd problema propagandei 
comuniste printre soldaţi, militari, îndeosebi printre ti-

46 Adresa Prefecturii jud. Prahova către Ministerul de In
terne din 12 noiembrie 1934. prin care se infonna despre ares
tarea comuniştilor care tipăreau ziarul „Petrolistul roşu" (Arhi
vele Statului Ploieş ti, fond Prefectură , do5ar nr. 19/1934, f. 83 
şi 86). 
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11erii încorpo.n1ţi şi printre ţărani47. 

Şi în oraşul Cîmpina au exis ta t m ai multe imobile 
<:arc au funcţion a t ca sedii de întrunire a muncitorilor . 

Casa Poporului din Cîm11ina, ce a fos t amplasată pc 
actualul Bd . 23 August ş i unde ş i-a u desfăşura t activi
tatea muncitorii cîmpineni între a nii 1919- 1940. Aici si-au 
a vut, de fapt, sediul o rganizaţiile muncitoreş ti lo~ale. 
1n anul 1940 clădirea a fos t distrusă , î n w·m a unui in
<:endiu, împreună cu biblioteca soci ali stă exis tentă î n in
<:inta ei . 

Casa conspirativă din Cîmpina, strada Dobrogeanu 
Gherea nr. 17, unde s-au desfăş urat, în conditii ele ile
g alita te , şedinţe şi mici consfătuiri. Tot a ici e ra{i găzdui ţi 
activ i ş ti a i C.C. al P .C.R. ş i ai R egionale i P .C.R. P ra
hova, precum ş i rudele celor închişi la Doftana . 

Casa Stelei Brutus din Cîmt>ina, casă conspirativă în 
<:are deseori a u avut loc şedinţe ş i întîlnic-i cu activişti 

47 Arhi velP. S ta tului Plo i eş ti, fond Chestura de Poliţi e , do
sar nr. 253/l9:JO , f. 74. 

al C.C. al P.C.R. (în condiţii de cons pirativitate), situată 
în fos tul parc Eker, az i Bd. Ana Ipătescu . 

Casa din Cîmpina, strada Constantin Dobrogeanu 
Gherca nr. 15, unele a locuit Mihail Gheorghiu Bujor . 

· Casa din Cîmpina, strada Bobîlna, unele au avut loc 
şedinţe conspira tive ale P.C.R. şi unde au fos t găzduite 
rudele celor închisi la Dofta na. A ici se m a i colectau 
ş i obiecte p ntr u „Ajutorul Roşu" . 

Din cele menţ:iona te m ai sus, se poa te conclude că 
principalele case şi locuri is torioe legate el e mişcar a 
muncitorească şi revoluţi onară din Valea Prahovei au 
cons tituit locul de d esfăşurare al unor m ari ş i semnifica
tive acţiuni orga ni7.ate de Partidul Comunis t Român î n 
aceas tă zonă a ţării , cunoscuUi fiind importanţa deosebită 
pe ca re a av ut-o mi şca rea muncito rească prahoveană [n 
ansamblul mişcării muncito reş ti ş i revoluţionare din R o
mânia. 

Da tele r eferitoar e la exis tenta ace ·tor sedii au fost 
desprinse clin documentele de arl~ivă ş i din presa v remii, 
îndeosebi din presa socia lis t{t ş i muncitorească , aces tea 
fiind corobora te cu infom1 a ţiile da te de membri de pa rti d 
cu s tagiu în ilegalita te car e au par ticipat la evenimente. 

------------------------- SUJ\011\HY --------------------------

On the bas is of da ta from the a rchi ves and the new >pa
p ers oI the time, cspeciall y the soc ia li s t a nd workcrs ' ones, as 
w ell as on certa in informa ti on received :from old pa rty m cm
bers, the a uthors present numerous hi storic houscs a nd placcs 
in the P rahova county connected w ith thc acti v ity of thc re
volutiona r y a nd democr a tic fo1·ces, with the revoluti ona ry f ight 
<>f the Rom ani an Communist P a rty between 1918- 1944 . 

In these buildings took place m ectin gs and rcuni on.· of 
the communist party sections, of the socia l is t youth a nd t rade
union o~·gani zations ; there too, w ere deli vered lectures and 

speec hes with thr mes based on p roblcms o( d i<il ectic a nd hi s
torical m ateri a lism , th c history of revo i ut iona ry nnd workers' 
hi story in Roma nia, politi ca ! eco nomy e tc.; mee tings a nd co n
fe rences took p lace with a view to p repa rin g class ba tUes of the 
p roleta ri a t; hookl ets and papers w ith a r evo lut ionm·y cha racte r 
w erc p rinted a nd stored therc ; they co nst itutcd a lso the plnces 
w here w as gather ed the money r eccived from the Prahova 
county w orkin g people for helping th<~ communist a nti fasc ist 
f ighters who w er c im pl'i:;oned in the county ja il s. 
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PATRIMONIUL CLĂDIT-PARTE A AVUŢIEI NAŢIONALE 

SPRE O CALITATE SVPERIOARĂ iN SISTEMATIZAREA LOCALITĂŢILOR URBANE 

PARTEA A 11-A. Experienţa urbanizării socialiste 

P a,trimoniul imobil prezent în oraşele României 
la începutul celui de-al doilea r[1zboi mondial era 

mai puţin €xtins comparativ cu c 1 din ţările dezvolta te, 
dar de o div rsitatc marcată sub aspectul alcătuirii m a
teriale, al dotării şi vechimii ca urmare a modului spe
cific el e constituire gr fat, de regulă, pe substructuri ne
proiectate. „Vîrsta medie" ceva mai ridicată în Transilva
n ia corespundea unei predominanţe a sistemelor con
structiv€ istorice si a unei dotări minimale. In Moldova 
şi Muntenia, în Banat „tinereţea" fondului construit s-a 
răsfrînt în difuzarea la, scară mai mare a unor structuri 
mai r ecente, mod erne, în asigurarea locală a unui con
fort superior. Trebuie precizat că deosebirile apăreau şi 
la nivel de detaliu, între zonele centrale şi, parţial, semi
centrale, pe de o parte, ş i imensa majorita te a periferiilor, 
pe de altă parte1. 

Acest fond construit, sensibil afectat în cur ul ulti
mului război mondial, ca urmare a luptelor care s-au 
desfăşurat în multe oraşe (Iaşi , Constanţa, Arad, Satu 
Mar€) sau ca efect al bombardamentelor aeriene (Ploieşti, 
Bucureşti) , va face, clupă 1945, obiectul intervenţiilor 
generate de transformările radicale înregis trate de struc
turile social-economice ale ţării2 . 

MODIFICAREA CONTEXTULUI. Transformările r e
voluţiona.re ce-au intervenit în existenţa social-economică 
a României după 23 August 1944 (instaurarea guvernului 
democrat dr. Petru Groza, în 1945, abolirea monarhiei 
şi instaurarea r egimului democrat-popular 'În 194 7, n a
ţfonalizarea principalelor mijloace de producţie în 1948 
etc.) s-au repercuta,t şi asupra problem elor legate de 
statutul, utilizarea ş i voluţi a fondului construit (ins titu
ţional şi mai al€s locativ) . Elementele programa tice de
finite de partidul comunist în ilegalitate au fost comple
tate şi detaila te treptat pe măsura instalării şi stabiHzării 
noilor relaţii sociale, a noii orînduiri de stat. 

Primii ani postbelici au reprezentat în domeniul con-

1 Măsurarea în bani a valorii te renului, ca urmare a s ituăr ii 
îri localitate, a vec inătăţ ilor, a propriei calităţi, a determinat fi 
resc concentrarea clădirilor şi amenaj ărilor costis itoare în zo
nele centrale ş i a lte cîteva zone favoriza te. Investiţiile m ajore 
în construcţii, substr u -tură ~ i amenajliri a le genera ţii lor dina inte 
de 1950 s-au plasat cu precădere în aceste părţi a le localiti:1ii i, 
mo~tenitoare a fracţiunii cele i m ai importante sub aspect m ateria l, 
a rhitectura l, istori c din p a trimoniul construit. 

2 In timpul războiului au fost di struse ntll11e roase locuinţe , 
insumînd p este 750 OOO mp construiţi. In ba za recensămintului 
din 1948 rezultă că în oraşe e xista o suprafaţă locuibil ă de 
28,3 milioane mp, aproximativ 400/o fiind situaţi în clădiri din 
materiale inferioare , circa 1/ 4 în clădiri cu planşee de beton şi 
zidărie de cărămidă sau piatră , 1/J în construcţii cu planşee de 
lemn. 
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;>',ILIOANE 

1966 1977 1960 1990 

Evoluţi a populaţie i u rba.ne şi creşterea fondului locativ în ul
timele trei decenii (dup{1 Anuarul s tatistic 1984) 

strucţiilor o perioadă de înlăturare a distrugerilor şi, lo
cal, de refacere a unor imobile şi reţele edilitare afectate. 
Activitatea de construcţii s-a reluat în contextul legal 
specific domeniului, existent dinainte de 1940: se men
ţineau încă birourile partieula.re de proiectare şi socie
tăţile anonime de construcţii (Edil-urbana, Construcţia 
românească, Edilitatea), reintraseră în producţie unele 
fabrici de materiale de construcţie. Acest cadru organiza-
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Ponderea in v :tiţii l o r în conslru ţii -montaj faţă de tota lul in
v stiţ ii l o r clin economia naţ i ona l ă (după Anua rul stn tis t ic 1984) 

toric nu era însă ca pabil să facă faţă complexelor ş i 
.amplelor problem al ornşelo r ş i fond ului lor con truit. 
In consecinţă , î n 1947 s-a promulgat leg -a cu privire, la 
reorganizarea corpului tehnic, leg care a pregătit terenul 
pentru cons ti t uir a (în 1952) a sectorului eta tiza t în do
meniul construcţiilor. Concomit nt s-a, pus probl ma s ta
tutului d propri tate al fondului construit (pe lîngă cel 
a l te renului), accepta t ca parte a avuţiei naţionale . Cum 
-caracterul intangibil al proprietăţii private as upra tere
nului ş i imobil lor garantat prin leg îngrădea activitatea 
-constructivă, treptat, paralel cu pr luarea s diilor maijo
rităţii ins tituţiilor politico-adminis trait ive, comerciale, cul
turale e tc. (unele ocupînd clădiri ou valoare de monu
m nt), au apărut acte normative prevăzînd limitarea 
proprie tăţii locativ prin confiscarea fondului imobilia r 
fos tă propri tat e a p rsoanelor scoa e în afara legii şi prin 
naţionalizarea spaţiului loca tiv xced ntar, folosit adesea 
pentru înca arca de v nituri suplimentare prin închiriere 
(Decr tul n r. 92/20 apr. 1950).3 În perioada ce-a ur
mat, s-a recur la redis tribuirea unei părţi a fondului 
locativ (prin r cazarea îndeosebi a familiilor lipsite de 
posibilităţi materiale) şi schimb area de destinaţie a unui 
număr d locuinţe reprezentative (car au devenit sedii 
a le unor ins tituţii de stat, unităţi de sănătate publică , 
educaţie şi învăţămînt, comercial e tc.). In acest context, 
caracterizat prin accentuar ea crizei locuinţelor, er a firesc 
ca problema recuperării, recondiţionării şi reutilizării 

unei părţi cît mai mari din fondul construit să stea în cen
trul preocupărilor administraţiei de stat, centrale şi lo
cale. 

Reorganizarea întregului sector al construcţiilor s-a 
desfăşurat treptat. Deja înainte de 1948 fiinţa o unitate 
de proiectare în cadrul Ministerului de Interne, iar în 

3 !Fişele tehnice întocmite cu ocazia trecerii în proprietatea 
statului au luat în considerare doar date tehni ce şi de utilizare: 
tehnicile şi materialele de construcţie , starea lor, suprafeţe con
struite, utile şi locuibile, anexe sanitare. lntocmitru:_ul prezent 
la faţa locului nu era obligat prin lege să înregistreze -şt b.un.,u
rile culturale fixe sau mobile aflate în clădire, iar contractul 
de lnchlriere nu menţiona nimic în legătură cu asemenea va
lori şi cu modul de utilizare a spaţiului ce ar fi decurs de 
aioi. 

1949 s- a organizat Ins titutul p entru Proiecta r a Construc
ţiilor , prima unitate de stat în proi ctare. Extinderea 

eterului etatizat în proiectare, execuţi Şi administra
ţie s-a realiza t prin „Hotărîrea privind recons trucţia so
cialis tă a oraşelor" din 13 noiembrie 1952. lndrumarea 
ş i · controlul într gii activităţi reveneau Comite tului de 
Stat pentru Arhit otură şi Construcţii (C. .A. .) care avea 
în ubordine un număr d unităţi de proiectare (după 
1959 prezente în fi eca.r din regiunil administrative) care 
cooperau cu trusturil de construcţii-montaj. într ţinerea 
şi administrar a fondului locativ de s tat (cu destinaţie 
r ziclcnţială sau instituţională) se realizau prin Intreprin
derile de Adminis trare Locativă (I.AL.). În scopul stimu
lării investiţiilor îh locuinţe proprieta te p rsonală a fost 
emis[t H.C.M. nr. 758/1950, iar pentru problem le legate de 
construcţiile de valoar deos bită (monument de cul
tură) , îndruma t ş i controlate de Direcţi a Monum ntelor 
Is tor ice (D.M.I.) clin cadrul C.S.A.C., au fos t promulgate 
H .C.M. nr. 968/1953 şi mai al s 661/1955. 

C nlin.uarea procPsului d construcţ i e în zon a tacate înainte 
ci a nul 1945 : carli rul Fl or a ca din Bu ·ur ş ti 

Ca rti e rul Floreasca din Bucure~ ti : vecinătatea dintre fondul 
construit tradiţ ional ~i noile inserţii realizate du1 ă război (si

tuaţi a din ,1970) 

23 

http://patrimoniu.gov.ro



Pi;1ţa lîni r ii din l a~i: mr1cheta de ansamblu 

Va.r.ianti'i ciC' ~ tuci i u prn tn1 ] ia
ţa nirii clin la~i, prezcnlînd mo
dul de imhinarP dintr' nou ~i 

VC'C'hi 

Noul cadru l >aaI r at d ac s te ac t normativ marca 
un pa: s l'io înainte in acti itat a de prote jar , con
s rvare ~i r es ta urare a monwn nt lor istorice prin de
semnarea organ lor locale al put rii de stat ca dir ct 
m ini strat (sub coorclonar a unitară a D.M.I. din .S.A.C.), 
răspunzătoar de problema monumentelor în teritoriul a:d
prin xtind rea definiţi i el monwn nt asupra unor do
m nii (arhitectUJ·ă rezid nţială şi clădiri ele producţi , 
am na:jări şi mobili r urban, an ambluri orăşeneşti) pînă 
a tunci neluat în considerar ca monumente. 

„Hotărirea privjnd reconstrucţia ociaHstă" constitui 
începutul unei politici cons cvente şi 'cte lungă durată de 
investiţii în construcţii, cu precădere în execuţia de lo
cuinţ . I entru construcţia de masă a locuinţelor s-a in
dicat folosirea concepţi i de organizare în cvartaluri4 care 
solicită amplasamente „curat " , fără elem nte aleatorii 

4 Unităţi urbanistice d zvol tate pe terenuri ou planuri ' re
gulat geometrice, in suprafaţă de 6-10 ha, în ca re bio •urile, 
cu dotări la parter, formează incinte rectangulare în jurul gră

- dinii .centrale. Incintele s.int eparate prin străzi în reţea"' di
mensionate minimal. Regimul de ~ înălţime -Y.<lriază intre 4-8 
niveluri, conducînd la den ităţi de 150-250 loc./ha. 
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gre u de încorpontt în compozjţii geom Lrice. De ac ea 
se recomanda fi con trucţia pe terenuri liber ad iacente
Jocalităţilor (organ izînd caru re perim tralc), fie ocupa
rc<i el e t renuri în afara lor (constitu ind colonii izolate), 
menţinînd n a tin e zon le con ·truite. 

Valorificare·1 dir ctă <:l fondului moştenit -a pus în 
nceastă etapă numai sub forma restaurării monumentelor, 
a căror inventariere, ci sfăşurntă în un ii l.953- 1954, s-a 
('()ncretizal în li s ta oficială aprobată prin II.C.M. nr. 1160 
1955. Această li. tă cuprindea (alături ele 115 centre de
intC' res a rheologic, 405 monument de <:1rtă plas tică, 466 
mon umen te de inter : pur is toric) un număr el 3359' 
cd ificH situate atît în locaJităti cît si în zon l din afa ra 
lor . (aşadar cca. 1 'dlficiu la 

0

circa '70 km2, sau raportat 
Ja teritoriul urban - 1 edificiu la pc. i 5 km 2, ncfăcînd' 
difcrenţie r a după localizare) . H .. M. nr. liGl/1955 a pre
' izat răspunderea sfatui-ilor (consil iil or) populare privind 
soa rta tuturor monumentelor (indiferent Ic proprietate) 
aflate pe teritoriul lor, cu posibilitatea pr luării şi re
parării în cazul în care d ţinător~ nu îşi asumă obliga-

.„ ţiil c legal . Din punct de v dere concep tual, el şi a lărgi 

con~i11ulul defin iţi ei , nu a luat în con iderare nunwroas 
obiecte izolate or·i grupate datorită „lip i d v chime" 
~ i .altor criterii de va loa r ' limitative, astăzi depăşite . 

Dacă în dom ni.ul conservării şi resta urării monumen
telol' cadrul legal constituit la mijlocul ci c -niului al 
6-lca va funcţiona timp de două d cenii, în sistematiza
i' a urbană el va fi modificat în urma J l narci . . al 
P.M.R. din 26- 28 no mbrie 1958. Indicaţiile pentru rea
lizar a de locuinţe ieftine şi de bună calitate, cu o ocu
pare raţională a terenurilor şi utilizarea reţ lelor dili
tare exist nt (cuprinse în H.C.M. nr. 1010/1958 ş i nr. 
1248/ 1962) s-a u conc ntrat în recomandarea a trei categorii 
d soluţii: executar a de construcţii-plombă în zonele cen
tral , re. trucLurar a totală sau parţială a arterelor orăşe
neşti importante şi realizarea de ansdmbluri dotate compl x 
(microraioane-carti r - ectoare) pe amplasamente libere 
perimetrale5. Noile formule de organizare acceptate în 
cadrul program lor de „piaţă centrală" "i „magistrală 

5 In con secinţă au fost recon idcratc normativ Ic tC'hnice 
privind regimul de inălţim şi densitate, modul de restructurare 
a zonelor urbane apreciate drept degradate, stabilindu-se cuan 
tumuri-limită de dezafectări în raport cu suprnfaţa locuibilă ce 
urma să fie realizată (intre anii 1958-1966 cca. 3-60/o). 
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D ta liu ~il zon0i centrale din B:i ci:iu : ordon<:1r<'a 0111poz 1 ţic i 
în jurul v c h iului sediu a dmini st ra t iv. 

urbană" (înrudite compoziţional cu alte soluţii de „ur
barusm d schis" utili zat ş i în unităţile urbani tic com
plexe el e tipul „microraionului") rau mult mai maleabile, 
oferind posibilitatea u n i mai corespunzătoare jnt grări 
a obiectelor vechi în noile ansambluri. 

Activitatea ele sis tematizare a fost în contin uare coor
donată u nHar de Cornitetul ele S tat pentru onstrucţi i 
Arhitectură şi Sis t matiza.re - vechiul C.S.A.C„ fos t tem
porar Departament ele Arhitectură şi Urbanism în cad rul 
Ministerului Construcţiilor, organizat pe clir cţii ele s pe
cialitate: pentru con trucţii jndustri al sau de locuit, 
pentru clăd i ri social-culturale au monw11entc etc. Di
recţ i a Monumentelor Is toric , care urmărea includ rea 
în circui tul vieţii contemporane a vechilor clăd iri ş i 
ansambluri oră~eneşti; a iniţi at, între 1962- 1964, o nouă 
inven ta ri re a monumentelor is tor.ic , conc re ti zată în 1965 
prin întocmirea unor noi lis te afla te ş i astăz i în fază ci 
d finit,ivar e. Aceste lis te, suplimentate periodic, c uprind, 
între altele, obiective de arhitectură rezidenţială precum 
ş i r zervaţii orăşeneşti, însu~itc de organele locale ale 
puterii de stat. 

Treptat s-a amplHicat şi înnoi t orpul de t hnici ni 
ş i proiecUrnţi prin cuprind r a în producţie a un or serii 
din ce în cc mai num roase ele inrrineri cons tructori ş i 

Bucureşti : zona ansamblului de pieţe din jurul Palatului Re
p utfilcii după intervenţiile din 1960. 

<lrhi t cţi (d ' la institu tcl politchn.icc sau el con s trucţii 
d in Cluj , Buc1,1reşti, Timişoara , Iaşi şi ele la Inst itu tul el e 
arhitectură d in Bucureş ti , c . a funcţionat t empora l' ca 
facultate în cadrul Ins t itutului el cons trucţii) . Orientarea 
învf1\.ă111întului ătrc practica mod rnă ele s pecia li ta te, 
cu +1cc nt deosebit pus pe c.L5pcctel - t -hni cii ava nsate, n e
cc:a rc la xccu tarea el e clăd iri noi , a marcat durab il 
fo l' 1118ţ i a t inerilor ab. olvenţi car e au în locu it vcchiJe gc
ncrnţii de prof , ionişt i . in pRralel s-a ex tins ş i m odern i
zrit b·m1 tehnico- mat ri a ] ă a · -ctorului co n strucţiil or, t rus
t uril e el e sp cialitate f ii nd dotat cu utilnj el m ar c p u
tcr ~ i capacitat , l'cnunţîncl treptat la tehni ci! ş i. rna
ll' r ialelc trad iţ i onale în favocr a celo r m a i. fi cient , cu 
~rad mă ri t el productivibat , adaptate cu precăd e re cU1-
ci irH01· a rnp.la ·ate p ter enuri liber . Pr in efo rtul con
structiv el cla.nşat clupă 1954 ş i extins cî ţi.va ani 1nai 
iîrziu , s-a a juns ca, în 1966, suprafaţa locuibilă lin or·~ş 
sft ajungă la <1proap 49,0 milioan mp cl in care 21,6 m i
lioan mp locuibili în admin i s traţi a s tatului. La r censă
mîn lul resp -cti a r ezulta t că d in aces t pa t rimoniu clă li t 

J 

l r 
P la nul unPi g ru pe' dt' l oc uinţl' din S uc:c'nv:1 o rgan iz:1t' în jurul 

unor mon unwn tl' m1•dicva lP. 

circa 120/o fos t ridicat înainte ele 1900, alte 130/o da tau 
cl in peri oada 1900- 1920 ia r 310/o clin anii 1920- 1945. 
Locuinţ - 1 clin chirpici şi pa i antă r pr -zentau 340/o, cele 
clin zi dărie cu pl an„cc ele beton armat 240; 0 iar cele cu 
planşeu de lemn se cifra u la 420; 0. 

După rcorg<1nizar a teritorial-admi nistrativă din 1968, 
cadrul legal a fost modificat în s nsul un i mai nuan
ţate c propi - ri ele condiţiile a prechte dr pt specific pen
tru o ţa l' ă soci alistă aflată în cur. de clczvoltar . Tendinţa 
ele lărg i r ' a cttribuţiilor or cra n lo r loca.le a le put rii de 
stat s-a mat ria lizctt prin el se ntrnl i.zarea unor sarcini al 
fo. tului C.S. .AS. el ev nit în 1969 Comit t ul ele S tat 
penll'U Economia „i Aclmirlist·raţia Locală (a · tăzi omitc
tul pentru Probl melc Co nsilfrl.or J. opularc- .P .. P.). 
Hcconsiclerarea ro lului C.S.E.A.L. a a ut drept oonse
cinţă într altel trcio r a D.M.I. în cadntl omitctului 
el e Stat pentru Cultură ş i Artă, sub cl enumil'ea ele Di
recţia monumente!lo~· istoric - şi ele artă, m nţinînclu-şi 
unitatea propri,e de pro.iiectare şi cX'eC'Uţi1e înfiinţată deja 
în anul 1959 . P ele altă parte au intervenH elemente 
noi în construcţia ele 1oouinţ (parte clet rminantă în 
polit ica K:le sistematizare a looalităţilor 'UTbiane) : prin 
H .C.M. nr . 26/ 1966 şi Legea Jilr. 9/1968 privind dezvoltarea 
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const•rucţiei d locuinţe, vînzarea d Jocui nţ '. din fon
dul de sta t oătr·e populaţ i ' -..:1. l u<:tL :î n. cons id rare ci-e
ditarea construcţ i i ci • I cuinţ prnpridatc pc1 · onală . 
I n feluil. aces ta s-au 8t im uJat înlruaîtva prnicctrn· •a ~i 
ex cu ţ i a d obi te ne tipiza t " ori aparţi nînd de ser ii 
mici. Totoda tă prin <:1chi ziţ i on.are·1 de căt r • p0pulaţie 
a unor locuinte din fondul d stat -a u î ncercat noi for
mule d într tin ere şi reparaţii al pa t rimoniului loca tiv 
(fără în ă a putea cuprind cazuril · unor locu i nţ avînd 
ta tut I mon ument cu prohlcm el uti li zar c6) . D a me

nea prin H . . M, nr . 1735/ 1968 ·c ·tab ilcaru no rm e d -vH
luarc ·t locuinţ lor î n raport ele st;ructura con. trnctivă, 
calitatea mat rialelor, nivelul d dolar şi fin i aj, în r a
port de vechime. Da r deşi se tr în r· vi tă de taliat 
a tribute! clădirilor î n cauză, nu s fac r feriri pr cise 
la clădiri cu valoare d • monument. b nţa unor aseme
n apr cizări (care a r fi impus anum it ' r guli el e folo inţă) 

constată ş i în tex tul Legii nr. 10/ 1968 privind adminis
trarea fondului locativ ş i regl m nlarca raporturil r din
tre propri tari şi chiriaşi, tmd nu s face dco bir a 
d intr ·e locuinţ 1 obi~;muit şi c l cu ·tatut ele monument, 
l uîndu-s în. scamă doar va loarea utilita ră . Ac a tă si
tuaţie nu a fos t modificată nici prin. lcgil 4 ş i 5/1973 
(c înlocui se 1 g ile 9 ş i 10/1968) introducînd un.el com
p le tă ri i:; i nuanţări cor s punză toarc noului cont xt ocio
t'conomic care a cond us î n să la r vizuirea întregului 
cadru legal afectînd rad ical modul el produc re, î ntr -
ţi n r , r epa ra r ş i recicla re a fondului co n. trui L u zual, 
i nel o cbi cu ele Li11'tţi de locuinţe . L g il 4 ş i 5 197:l 
fac part dintr-o seri c de acte ca r mai cuprin d L -gea 
s i stematiză rii te ritoriu lui ş i localităţi! 1· nr. 58/1974, Legea 
fond ului funciar nr. 59/ Hl74, L g a s trăzilor· (complctîn.cl 
Legea s is l ma tizări i) n r . :n /1 975 , L g a privind prot cţ i a 
m liului în. onjurător nr. 9/ 1973 i:; i, în sfîrşit, Leg a pa
trimoniului cultural naţ ional nr. (i3/1974, seri prin a r 
organ.ele 1 giuitoare a u abordat în mod unita r ş i s is t -
matic probl mele s ctor·ului con truc ţiilor, în int ' nţia de 
a r ea toat condiţiile tran pun rii în. faptă a celui m ai 
amplu program c.1 în.ves tiţii în con Lrncţii din i toria 
României . 

Spr d o birc ele s riilc pr c el nt ele act~ normative, 
a rc av au faţă ele fondul construit moştenit (pa rt pro

pri ta te el ta t, p art proprrie tat p t-so na lă) o poziţi e 
pasi vă, cu r ezum area la ·impla a ace pta r şi utilizare, 
actu lul cad ru legal clctCU? ază prin o- a c - -ar putea 
numi o aborda re activă a probl m lor paLrimon.iului 
clăd it (socotit ca el m n.t definitoriu în organizarea 
oraş lor i:; i ex ploata rea teritoriului), continuînd astf l, 
la a lt nivel, politi ca de inves ti ţii în. s cto rul construc
ţiilor oră .. en eş ti iniţi ate în 1952 cu alte mijJoaicc t h
nice ş i m a te riale. As tfel, conform L g ii nr. 58/1974, sis
tematizarea localităţilor urbane trebui să asigur dez
voltarea armonioasă a ac stora în corelar cu t e
ritoriul înconjurător şi cu reţeaua generală ele localităţi, 
prin. utiliza r a oompl tă şi intensivă a t renurilor şi am
plasarea raţională a activităţilor orăş neş ti . în m a rea lor 
majoritat , pr vederile legale ·e referă la construcţia pc 
t r nuri liber , prezenţa unor s tructuri clădit a nt rior 
fiind luată în con id ra re indirect prin r efe ririle la re
s trîngerea p rimetrelor cons truibile şi desfăşurarea con
s trucţiei (nu numai de locuinţ ) din centrul looalităţilor 
către zonele m arginale. Spre d oscbir ele Legea sis tem a
tizării (oare aminteş te în treacăt d punerea în valoare a 
monum ntelor istorice ş i de artă7), Legea s trăzilor nr. 37 / 
1975 pune problema fondului clădit pr luat în cadrul 
s tudiilor de circulaţie prin oare trebui să s asigur m en-

6 Probl ma modalită ţilor d finanţare a într ţinerii !) i r e
parării cas lor a fla te în propri ta t particu l a l'ă est de d a tă 
mai veche, ea fiind elud a tă de fap t de H.C.M. nr. 661/1955 care 
prevedea alocarea fondurilor de stat numai că tre p rsoan ju
ridice. Posibilitatea reparării, res ta urăr ii locuinţelor proprieta te 
parti cula ră cu sta tut de momun nt prin trecerea in proprietatea 
statului nu a fost acceptat~i de organele locale da torită presupu
selor dificultăţi de utilizar . 

7 Textele respective sînt cuprinse in Capitolul I, a rti colul 
1, al Legii sistematizării ş i in Capitolul I, articolul 3, din Le
gea străzilor. 
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Exemplu de ind s ire a unui ansamblu r zid nţi al nou : car
ti e rulJ Gheorghicni din luj -Napoca. 

• f@J INOESIRE 1 

~ INOESIRE 2 

_LJ PROPUNERE PLACARE O 50 r 
Metamorfoza unui an samblu nou (prin îndesire şi placări): 
microraionul 3 din sectorul urban Dr umul Taberei , Bucureşt.i 

ţinerea şi folosirea reţelei de străzi existente, propunîn
du-se străzi noi doar în cazuri bine justificate, să se păs
treze aliniamentele, să se evite demolările, să se aibă în 
v:eder·e conservarea constirocţiilor, a specifiouil.ui a1rhitec
tural şi urbanistio al 1oaali'tăţilor. 
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c::J CLADJRI EXIJ'TENTE P- Pt-2 
l'llla CLAD/RI EXISTl!llTE PEITE PO 
- CLADIR/ NOI (FOL OSITE LÂ Pl..ACAIW) 

Hdnnoirca urwi mng ist ra l ' o r[1 ~0nc~ti : C; t1 0a Do robanţi clin BucurPş ti 

Potrivit legilor nr. 58/1984 ş i nr. 37I1975, problem ele 
generale ale fond ului construit exi stent sînt aborda te în 
cadrul schiţelor (întocmite pentru toa te oraşele) ş i detalii
lor ele sistema tiza re (între altele sub forma s tudiilor pen
tru pune rea în valoare a monumentelor şi a n.samblurilor 
istorice) supuse dezbate rii colectivelor el e . peci alişti ş i a 
opinie i pubJice, fiind a poi avizate şi însuşite la toa te ni
velurile forurilor răspunzătoa re. Între aces tea se numără 
Comitetul pentru Problemele Consiliilor Popula re (fos tul 
C.S.E.A.L.) prin consiliiile popuUa re car e adminis trează o 
parte importantă clin m asa con strucţiilor d serie şi, (prin 
Decr etul Consiliului de Sta t nr. 13/1975), Consiliul Cul
turii şi Educaţiei Socialis te (fos tul C.S .C.A.) care, prin 
Direcţia patrimoniului cultural naţion al (azi Direcţia eco
nomică şi a pa trimoniului cultural naţional) are în grijă 
problemele clădirilor ş i ansamblurilor de valoare i storică 
şi a rtis tică deosebită. 

Pr oblemele aces tei clin urmă ca tegorii a fond ului con
struit (parte a pa trimoniului cultural naţional) sînt în parte 
abord ate şi de Legea nr. 63/1974 ca re, avînd în veder e n e
abrogarea H .C.M. nr. 661/1955, se referă cu precădere la 
valorile de pa trimoniu m obil8. P rin extrapolar e, rezultă o 
sporire a ră spunderilor deţinătorilor ele bu11uri diJl pa tri
moniu pa ralel cu r educer ea obligaţiLlor consiliilor popu
lare, în sensul că acestea nu m ai urmăresc situa tia monu
mentelor din t eritoriul udministra t ci doar pe cel~ afl ate în 
proprietatea lor. Coordona rea activităţii de evidenţă, păs
trare, conservare ş i folosire a bunurilor din patrimoniul 
cultural naţional r evine pe plan nart,ional Comis iei cen
trale de s ta t a patrimo niului cuJturnl naţion aa (înfiinţată 
în cadrul Consiliului CUliburii şi Eclud:tţi e i SociaU.i1s te prin 
Deoretu\l nr. 13/1975), im· p e plen loca l Ofiiciiilor judeţen e 
ale patrimoniul'llii' c ultm·al naţionall. 

La puţin timp după definirea aces tui cadru leg,al, au 
intervenit o serie de factori exteriori ca re au influent.at 
în mod radical cons tructia urbană si ma i ales recicla.~ea 
fondului construit existent, inolusi~ protecţfa şi conser
varea monw11entelor. P e de o parte, cataclism ele naturale 
şi mai ales seismuJ din 1977 au grăbit apariţia Legii s i
guranţei construcţiilor, nr. 8/1977 şi a Legii investiţiilor 
nr. 9/1980 pentru evitarea în viitor a unor efecte asemănă
toare; pe de alta tendinţa de descentraliza re a activităţii 
privind proiecta1,ea, execuţia şi adminis trar,ea fondului olă
dit s-a continuat şi în domeniul protecţiei şi conservării 
clădirilor şi ansamblurilor ooprinse în pa trimoniul cul
tural, obligaţiile r evenind unităţilor de proieotJare şi exe
cuţie din judeţe. Cum o parte din cadrele de specialitarte 
s-au transferat în alte sectoare de construcţie iar defini-

tivarea şi difuza rea norm alivului de restaura re nu s-a u 
ma i efectu;:i t, de ·centralizarea activităţii impunea, d e a
cee<:1, prezenţa unui îndrumar ad ecva t pentru no iJie uni 
tăţi antreniate în dom eniu. 1n lipsa. norma tivului de 
res ta ura re, c-1ceste unităţi (în t re oare ş i Şantierul ele re -
taura r·e D.G.D.A.L. din Bucureş ti înfiinţat în 1981) a u 
a pela t la norma tivele ele reparaţii curente şi capii.ale în 
construcţii care a u preceda t p e oel aotua J, în vigoa re 
(P. 95- 83) . 

A plica rea cu rapiditate ş i hotărfre a Legii s istemati
zării prin r es truotum r ea radicală a zonelor centra le si 
a te ritoriilor învecinate magis tralelor ele circufoţic cli:n 
oraşe (îndeosebi în judeţele sudice ş i es ti ce ale ţă rii) , pc 
de o parte, a riclic<:1t problema adaptării proiec tă rii ş i 
execuţiei la condiţiil e ter enurilor construi.te, p e el e altă 
parte, a contribuit ]a conturarea unor n oi a precieri ale 
fondului cons truit moştenlt9. Paralel cu progra mele în
t ocmi!te în ca drul C.P.C.P. p -ntru accele rarea urba nizării 
fi i dezvoltar ea construcţiei de l ocuin ţe (unde se trasează 
într-un fel lipsit de echivoc m odul el e intervenţie a. upr :=t 
fondului locativ clin l ocalităţil e urbane), se înmulţesc 
studiile de inventa ri e re a fonduJui clădit si cercetăril e 
el e speci alita te asupra modului de form are, evoluţi e , uti
:liza re şi :=t şanselo r de reciala re a pa trimoniului construit 
valoros. În context apare Decr tul Consiliului ele Stat 
nr. 120/ 1981 privind recuperarea obi ectelor de valoar e si 
înregis trarea documentară a zonelor r es tructurabile si Le
gea m·. 1/1985 r eferitoar e la autonomi a unitătilor ~dmi
nistrativ-teritoriale în conducere , gestiunea economică si 
finanţare, cu efecte importante asupra constru cţiilor, in'
clusiv a.supra oonservării ş i restaurării patrimoniului clă-

8 Refe rirea la clădiri ş i a nsambluri ur ba ne se fa ce doa r in 
pr eambul (indirect) ş i la articolul 2 clin Capitolul I. ln rest 
(art. 14 clin Cap. II, art. 21 din acel aş i capitol) rezultă cu cla
ritate că Lcgcra pat r imoniului nr. G3 /J 974 se referă pri oritar la va
loril e m obile. 

9 J\ n ul Intcrna j:i onal a l P a trimon iulu i, S{LrbiHorit în HJ 75 sub 
deviza: „Un viitor pentru trecutul nostru", ca ş i constituirea , un 
an ma i tirziu, a Fondului P a trimoniului Mondia l au rcs u c ita t 
interesul un e i părţi dintre profes i oni ş ti, oameni de culturi'.1 fo
ruri .de decizi e ş i public, faţă ele unei categorii ale fo ndulu i 
11nob1l moştenit trecute cu ve der ea pin ă a tunc i. A tfe l, s-a r ea
l iza_t o dublă deschid er e a conceptulu i de m onument de a rhitec
tura. P t' de o pa rte in timp, in sensul cuprind eri i ş i a arhitec
turi lor mai r ecente, începînd cu di ver sei vari ante de revival" 
eclectis nml, stilul „'1900", internaţi on alismul interbeli c "si chim: 
producţia actuală. P e ele a ltă parte în spaţiu, prin trec'er ca de 
la _a rhitcctuna P?P?lnr~ rurală la cea vernacubră din oraşe (ci
vila. sau industrial~) ş1 prm saltul ele l a unicate e xcepţi onal e Ia 
arhitectura de seri e cuprinsă în aTLsambluri orăşeneşti (sau ru
r acre). 
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lrnagin de ansamblu a zo nei ce nll'a i<' din Pialra e::imţ cu 
pLasa n•.-i „ncropo lPi'· is lol'iC'e ( si tua ţia din J!)70). 

di t. De ;isc11wnca, în rn1 ii d in urmă , Ins tit;uLul enLrnl 
pentru Cerc •La rl', P1·okcLa r • 0i D ir-ecLivar în ~on s Lrucţii 
a făcuL d 'nwrsuri pcnLru prcgăLirea unui normativ ele 
moderniza r a fond ului cons Lru i t vechi, de ·chizînd asLfcl 
ca lect pentru gcne ru li zwwt acţiu n il o r ci rccup ra r --r -
·ond i ţi o nurL'- rc u Lili z<t re ~ i în. domeniu.l co 11 s tr u cţiilor . 

' fSTEMATTZAREA ORAŞELOR 

Trece rea în rcv i s Lă a p rac Lic ii d con tru cţi e o ră~('
ncască prin pri sma modului d' recicla re B fond ului con
str ui t perm ite d Jimiturea cîtorva Lap în mr r aportul' 
!intre producţ i a nouă ş i în Lreţ i ncr a, r parm· a p a trimo-

niului moşten i t a evol uat dif ri t. Perioada imc liat ur
mătoar celui ele-al do ilea război mondial (1945- 1952) 
se caracte r-iz ază prin efortul de î nlăturar a dis trugerilor 
prod us în timpul co nflagraţi i, de r p un ere în funcţiun " 
a unor obiective industriale şi ivile şi, în p u ţ i n cazuri, 
p rin con tinuarea u nor şanti er înLrerupte tempora r . I ro
bl ma utiliză rii la max imum a fond ului co nstrui t exis
tent a fo ·t la ordinea zil i impunînd, chiar clupă procla
mar a Republicii, la 30 Decembrie 1947, menţin r a a 
numeroase imobil neco respw1zătoare . ln oraş 1 bom
bardat sa u afectate ele lupte s-au elib rat străzi! , pie
ţcl ş i alte te i· nmi de dărîmăLuri. În Bucur ~Li a fo t 
azul P i ţ i Victoriei , a l unor porţiuni ale Căii Victoriei 

(amplasam -ntul fo ·tului Teatru Naţional , sed iul de bi 
rouri d pc locul actualului magazin Ro·ma:r ta copiilor), 
a l 1actual ului buleva1rd Gh. Maghem sau al P i·eyei Uni
versităţii (und e a fo t b om bardat vechiul local al Univer
sităţii Bucureşti) . Şi la l loieşti , Iaş i , Arad, Constanţa 
s~au liberc1t t r enuri d r sturile clădirilor distrus . Pa
ralel s-a trecut la r epararea clăd irilor af etate sau la con
tinuarea celor neterminate din cauza războiului : la Plo
ieşti s-a refăcut corpul principal hl fostului Liceu Sf . 
Petru ş i Pavel, în timp oe la Bucureşti s-au continuat 
lucrările (începu te în 1943) la sediul fost i societăţi Ban
loc ('azi sediul unui institut de proiectare) ş i s-a repa rat 
clădirea fostului Consiliu de Miniştri; la Braşov s-a re
construit veoh a fabrică d vagoane (Steagul Roş u) iar 
la Botoşani s-a refăcut teatrul local. Tot acum se conti
nuă practica (ini ţtată înainte de război) a modernizării 
faţadelor prin r aderea or111amentaţiilor , amplificarea vi
trinelor, înlocuirea tîmplăriei etc. aşa cum s-a întîmplat 
la Timişoaf"a, Bucureşti, Braşov, Iaşi, Sibiu ş.a. ou efecte 
n egative asupra imaginii de epocă a multor clădiri din 
patrimoniul istoria. 

28 

O l ată cu î ntărirea secto rului sociali t în con lrucţii 
ş i contura rea , în consecinţă, a unui amplu program de 
inve ·ti ţii , r aportul !într r ciclarea clădiri l o r xistentc 
s i r ealiza rea de construclii noi s- a modificat, făr[1 ca ex
Lindcrea prod ucţ i e i noi să afecteze fond ul moştenit. Nu 
numa i că n u s-a intcrv nit a: upra ac stui n cl a r, urmînd 
so lici tă rile no ului benefici a r, sta lul cl cmocr~at- popula r, 
pro i ectan ţii a u recurs ]a so lu ţ ii ined it . A ·Lkl, n oile c.:1.f
t iL' I' el locui t, precu m Oraşul Mun cilor c clin H unedoara, 
cct rli rul Sleagul Hoşu din. Braşov, au fost plasate pc 
krt·nuri înc.I pă rLaLe aLît de oraş cît ş i d industrie (pen
l ru c vi ba r •a po luă rii) . A rgum nt..c lc v izîncl sa tisfacer a 
uno1- probleme el e igi 'nă urba n ă clar subes timîncl a. p c
t •I ' conomic' a u fost re luat' d upă 1952 la r alizarca 
cva r balc lor d' locui t cl in Ba ia Ma r ( a rtierul Hepublicii) , 
Bucur şl i ('tnsiambJul Bucureştii Noi) ş i la proieclarca 
,,co lon ii lo1· de crv iciu" din vec i nătatea unor obiective 
indus tria ll', precum la Va lca-M<.ir (Pit . ti ), Agh.ireş , Fi-
lipeş lii el e Pădure, Săvin eş li , iuJni ţa 1o . 

în con li ţiil c în ca re Homânia se numă ră printr ţă
r il e cu o reţea ci <1să ele lo ali tăţi. , în p•rioada 1950- 1955 
·-a recurs toLu ş i frecven t la fonda rea le on.L5 no i (Vie
t.o ri a, Oneşti - az i o raşul Gh . Gh orghiu-Dcj - , Oţe lu l 
H.oşu , ăhn ~.a . ) . 1n contL•xt, m "ri lă d' sub.liniat faplul 

D taliu al acropole i" din Piatra eamţ: ciudiri med ievale 
" alături de construcţii int rbeli ·e. 

că cercetar a urbanls tică a luat un pu t rn ic avî nt în de
cen iul al şaselea (s-au efectuat studii p entru microregiu
nil Hunedoara, Bicaz, Valea Jiului , Dobrog a, Delta 
Dunării etc.) parţial ca reacţi e la situa ţia atomizantă an
t belică ş i ca pandant la limitele de acţiune impu e de 
nivelul d dezvoltare a bazei t ehnico-materirale şi a for
ţei d muncă din sector. 

Ceea ce caracteriz ază construcţia urbană dintre 1952-
1957 este tcndin~a către reprezentare, oa şi dorinţa de 
afirmar a pre tigiului sau evidcnţier a monumentalului 
chiar şi în arhitectura r zidenţială precum ra cea a cvar
talelor de locuit. Formula, adecvată unor oraş cu o anu
mită planimetrie (precum Timişoana sau Cluj), s-a folosit 
to tuşi ma i fr cvent în alt ele avînd o alcătuire opusă g o
metriei cv:artalmilor, pr cum Iaşi sau Botoşani. Pe de 
a l tă parte, modul d organizare a cvartalului, aşa cum se 

10 Astfel, în cadnll unui studiu de sistema tizare teritorial ă 
a anicro regiunii I-Iun edoa ra-Deva-Simeria-CăLa n, întocmit de 
J.S.P .R.O.R. (actualul I.S .L.G.C.) pentru caza rea în condiţii igie
ni ce (prin asigurar ea dista nţe i de protecţi e fa ţă de ema naţiile 
Combina tului siderurgic Hunedoara ) a forţe i de muncă , s-au avut 
în vedere două ·;aria nte: prima propunea cazarea masivă ia 
Deva cu transport colectiv la Hun edoara, a doua preved ea con
stn.lirea de ca rtiere muncitoreşti în localităţile învecinate Hune
doarei. 
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vcd de ex emplu h1 Bucur şti (la Academia Milita ră sa u 
în Vntr·a Lurn in ow;ă ) , lei H.oma n sau Baia Marc, nu pe r
mHl' in tegn:1 rca un or clădiri p reexis ten te. 

F ·1za următoC1 rc d in s i ·tematizarea locali tăţilor tll'ba.nc 
se înt inde, u mici nuanţă ri , în tr e 1957 şi 1974, fiind de
fin i tă prin pr ·cl omin•anţa activi tăţii de inves ti ţii n oi în 
raport cu t em porizarea lu crărilor el î n tre ţinc r ş i r epa
raţii. Acea tă soluţi e era jus tifica tă , pe de o p a rte, de 
ncccs.itatea reali ză rii unui amplu spaţiu loca tiv supli-
111 nLar, pent ru e ducereia pe cî t posibil a m asivei ce reri 
d locuinţe, pc de al t.a, prin starea r ela tiv bună a unei 
irn po r-1:.antc _pă rţ i a fondului imobil moştenit. In. plrurnl 
.· i s tcm · i tizării u rban e această evolu ţie a r apor tului din tr e 
fo nd ul exi ·tcnt ş i proclu cţi 1a nouă de locuinţe -a ooncrc
i. izat prin. cliv rsc s oluţii urbanisti ce. 

Astfel, într-o prim ă ·ub tapă (1 957- 1966) s-a co n ti
Jl U Ht a mplasa rea de a nsambluri de locuinţe (de da ta aceas-
1.a organiza te p baza fo rmulei el unita te urban isti că 
1rnmită microraion)11 pe t e renuri m argin ale rău cons trui te 
~a u pc t ercnur.i libere ad iacente localităţilor, rcducînd 

· upnife ţcle afectate culturilor agricole în schimbul m -
naj ă ri i zonelor cons trui te vechi. A r ezulta t, în consecinţă , 
1de-a l u.ngul dece niului a l 7- le.a, un număr el e ansa mblu ri 
perife rice p recum Căţelu şi Bă n easa în Bucureş ti , Sf. 
Jon Arini la Su oeE!va, Lu nca Bîrzavci din Reşiţa , Aer o
por t la I e troşani , precu m şi altele car au cons titui t în 
ceput ul u nor ma r.i uni tăţi urbani tic . În u nele cazuri , 
fom1Ula micr oraion.ului (mai malea bilă d cît programul 
cvartalului) a fost adapta tă la t er enur i nar construi te. 
Sînt ele amintit Ciartierul G rigo rescu din Cluj -Napoca, 
pe m a'lul Someşului şj , în tr-o măsură , Ca·rtirerul Floreasca 
din Bucureşti , co n tinu încl o vcch ~ parcelar e. Modul el e 
rezolva re a relaţiei dintre exis tent ş i no u e ·te m a i r eu
şit în cazul Ca rt ierului Floreasca u nci e s-a u av ut in v e
dere nu num ai avant El jele economice a l.e amena j ărilo r a n
terioar e (r ţele ed ili ta re , s trăz i , pla nta ţie) dar ş i o ase
men a inserţie a clăd iri lo r noi as tfel ca vecinăta tea să 
„funcţioneze" ş .i compoziţ i onal (alinia mcn te, înăltirne el e 
cornişă , în oarecare măsură -a rhitectu ra) încît să · nu r e
zulte nici oonfliote funcţionale , n ici poluă ri vi zual . 

Par 211el cu acea tă soluţie el e a rn plasE! re a inves titiilor 
noi, s-a t recu t la corectarea modului de exploata~e El 
unor părţi ale zonelor cen trale în cad rul programului ele 
reconstrucţie soci alistă a cen t relor orăşeneş ti . P rogramul 
s-a desfăşurat trepta t, atît sub asp ectul proiectă rii , cît şi 

11 Microraionul est e cea mai mică unita te urba nis tică com
plexă, cazînd o populaţie de 4000-12000 locuitori, raportat la 
mărimea dotării şcolare de bază (şcoa lă generală) . El este com
pus din grupe, servite de regulă prLn fundături, aşeza te p eri 
metral în jurul unei grădini de m icrora ion. Compoz iţia li beră 
a elementelor componente p ermite ocupar ea terenurilor de ori ce 
formă ş i includerea în organizarea planimetrică a un or obiecte 
preexistente, deş i problema rela ţie i dintre nou ş i vechi era a
preciată drept antagonică. R egimul de înălţime rezultă din com
binarea clădirilor de 5-10 niveluri, a tingînd o densitate de 
200-350 loc./ha. 

Zona ccntra l[1 cli n P it ~ t i: 
va ri ant[1 d r- s lud iu cu i ndica~ 
rea r ln ţ i e> i clint.re c l ădiri i noi 

ş i ce le vechi. 

s ub cel a l execuţiei. Pr imul pa l-a cons ti tuit abor 
da rea w1or pieţe cent.rnle , a oăror si tcm atiw re s- a ini
lia t în cad ru.l unor concu r u r i na ţ i onal ·au a.l unor s tudii 
în ins titu te le de proi .cta r . A tfel , în Bucur ş ti s-a abor
da t ·is te1w1tizarca Pieţ - i Un.ir.ii ş i El Pie ţe i Univers i tăţii , 
la Iaş i, a Pie ţe i Tinere tului ş i a Pie ţei Unir ii , la Cluj, a 
Pie ţe i I ăci i din veci nă tatea centrul ui is to ric. Dintre prn
ieotele ca r - au fos t t ran p use în r eal i ta te (w1.ele fiin d 
concr t iza tc par ţial pri n r ealizarea uno r clăd iri-plombă12) 
sînt el e n oliat Pi1a ţ.a U nirii din Iaş.i , e ·pla naclE! centrală 
(Bd. 30 Decembrie) cl in Timişoa ra, Piaţa Kogălniceanu 
şi Pia ţa Sălii P ala tului Republi cii din Bucureşti , Pi a ţa 
Cen tra lă clin Suceava , noua Phţă ·a Re publicii clin Baia 
Man~ , Pia ţa Centra lă clin Focşa ni şi altel , car exem
plifi că v arieta tea solu ţiilo r de i ntegrare a elementelor 
vechi în noile ." t ructuri u rban istice. A ·tfcl, dacă la S u
ceaw-1 s-a av u t în v edere pu n rea în valoar e a vechi i 
Cetă ţ i ele ·caun, deş i aflată în Elfara t riLori ului consi
derat , în cazul e ·planadei clin Timişoara ori al Pie ţei 
Kogă lniceanu clin Bucureşti problema a on ta t doar cli n 
închegarea u nor schem e compozi ţionale p reexistente p r·in 
prelua r a Elli niam ntclor şi r gimului el înălţime. La 
Pia ţa Unirii din Ia,) sa u la Pia ţa Sălii P alatului Repu
blic ii din Bucureş ti noul - pr domina nt - acceptă vc
cină k1 t a unor clădiri v echi (hotelul „Traian" din Iaş i , 
modernizat r ecent, P ala tul R pu blicii, sediul el e bi rouri 
ş i bise rica Kre ţulescu la Bucureş t i) faţă d care m ' nţi n ' 
relaţ i i compoziţionale (şi funcţi o n.a le ) cor ecte, păstrîn
cl u -lL' în circui tul vital al oraşelo r r esp ctiv . 

Contu ra rea un ei noi pozi ţii faţă de v·aloar ca te renu
lui , poz i ţi e car e r -fl ctă şi tend inţele cr escu te el r e pre
zenta re ale u nei ocietăţ i în riapiclă asce.nsi un econom i.oă, 
cl et rmin ă la 'î ncepu t ul dec -11iulu i al 8-1E8 extinder ct in
ierv nţiilor r en ova toare în zon ele central ale or.as lor . 
Pe lî ngă r corganizar a unor pieţe c ntrale, i ntervenţ i i 
care, în cîteva cazuri , s-au extins la înt r -aga zonă cen
trală , se r ourge la operaţii de r es tructurc:irc a arte r lor 
m ajore el ci rculaţ ie . Î11.noirea m agistral lo r u rbane, pre
cu m Calea Bucureşti cl in Craiovia , Bulevardul Gării din 
Braşov, Cal -a Griviţei , Şoseaua Giurgiului, Inelul II ele 
circulaţie (şoselele Mihai Bra vu, Ştefan c -1 Mare) clin 
Bucureşti , oferă situaţii în Cc"Ure în noul cadru construit 
·-au inclu s olăcl i ri pr eex isten te . Numărul situaţiilor va-

12 Programul de plombă urbană este prezent î n t oa te fazele 
con stru cţiil o r u rban e p ostbelice, mai t imid pînă în 1955, dar 
destul de frecvent în deceniul a l 7-lea şi m a i a les după 1977. 
Intre 1960-1970 s-a u r ealizat clădiri-plombă de o deosebită 
ca lita te precum blocurile „Mio riţa " , „Da lles" ş i „Sca la " de p e 
Ax n nord-sud, blocul „Macul Roşu" de p e Calea Vi ctorie i, blocuri 
pe Bd. Gh. Duca din Bucureşti şi multe altele din Timişoara şi 
C raiova, Cluj ş i Iaş i. Prog1iamul de clădire-plombă fa ce parte 
din soluţiile de r ecic la re deoa rece, acceptînd vecină tatea unor 
clădiri p reexistente, preia şi extinde unele elemente ale aces
tora, justificînd menţinerea ş i utilizar.ea lor în continuare (in 
s tare existentă sau pr in moderniza re). Plomba certifică dreptul 
la existenţă prelungită a clădirilor p e care le leagă. 
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r iaza m raport de s gmentul de magistrală , de pozi ţia 
a fa \.ă de c ntru ori accesul în localitate. Hezolvări par

t icular ofe ră Magistrala Nord-Sud (actualul Buleva rd 
Dimitrie Cantemir) din Bucureşti şi noul acces (p Bd . 
Gheorghiu-Dej) spre zooo centrală din Sibiu. In primul 
caz prelua rea (ş i prin. urmar e recicla rea) unui număr d 
clădiri a fost posibilă datorită ocupării w1 ei zon e decla
rate „non acdifioa.ndi" în perioada interbelică . În celă
lalt caz, ingeniozibat a soluţiei urbanistice (care a stabilit 
o parte din traseu prin ·pa tele unor grădini şi altă pa rt 
la limita oraşului vechi) a permis r ealizarea w1 or a n
sambluri noi fără a af cta fondul cons truit exi stent din a
inte în zon ă. 13 

A dou a . ubetapă (1966- 1974) poate fi socotită din 
Jn01Tlentul r rtctualizării actelor normative privind credi
tarea construcţiei de locuinţe per sonale (H.C.M. m . 26/1966 
ş i Legea nr. 9/1968, acte articula te în amplul program de 
investiţii în construcţia urbană, inaugm··at îna inte de 1960. 
Efectele lor au fost vizibile în proiecta re (prin r esusci
tarea interesului pentru uni cate individuali za te), Îtl s is
tematizare (prin abordar ea unor arnpl·asam nte ocoHte el 
construcţia industrializată) şi în execuţie (prin cointere
sarea unor unităţi m ai miai el construcţii) . 

După 1966, pe lînaă perpetuarea, la altă scară, a unor 
soluţii deja experimentate la începutul deceniului nl 7-lea 
(construcţia de ansambluri periferice şi intervenţiile în
n oitoar e a. upra zonelor centrale), se inovează o alta, oar -
cum inedită, cons tînd fi e din pla ca rea unor magis trale, fie 
în înd esirea unor ansamblmi de locuit r ecent cons truite. 

Cons trucţi a ansamblurilor de locuit, marginale, con
tinuată în a doua jumăta te a deceniului al 7-1 a, (ş i după 
l 970), a condus le apariţia unor adevărate ,,oraşe noi" 
precum sectoarele urbane Titan si Drumul Taberei din 
Bucureşti, cartier le Gh orghieni ' ia Cluj-Na poca, Tătă 
raşi la la<;>i, Tomis la Constan ţa , Craioviţa nouă la Cra
.iova, cu populaţii ~ariincl între 50 şi 300 de mii de locui 
tori. Hcalizarea în etape a acestor mari an . am bluri a per
mis verificarea progrrnnelor prevăzute pentru extindere 
prin modul de funcţionare a componentelor deja con
struite, exp rien1.:ă necesară în abordarea problem elor de 
reciclare. Concluzii utile au fost trase ş i de pe unna ce r
cetării modului de alăturare spaţial-f.YBtoţională a unor 
unităţi rezid enţial e , tra me stradale, reţele ele dotări so
cial-cultural e. sisteme edilitar e etc., din cliv rse eta pe de 
construcţi e. Totodată prin preluar ea de către aces te orase-. ,, . 
donmtor" a presiw1ilor în dom eniul solicitărilor de lo
cuin ţe , au putut fi pondera te intervenţiile r estructur.a
toar asupra zonelor preexistent ale oraşelor Homâni i. 

Totuşi, în unele cazuri , operaţiile de r estructurare din 
miezul oraşelor s-au amplifica t, d epăşind limitele îngust 
ale unor pi eţe pînă la nivelul întregilor zone centrale. 
Sînt de amintit, astfel, unele exemple mai vechi, precum 
espUanada oen brală dfo Deva siau grurpu'.I. pi,eţe1or cen
t rale din Bacău , unde schem ele urbanistic au preluat 
orientări, t rasee şi obiect existente (d e regulă sedii ale 
unor instituţii) , înscriindu-se, pe de o part , prin gaba
rite, prospecte şi cornişe , pe de alta, prin amploarea şi 

comp! x itatca activităţilor orăşeneşti, în ecartul funcţi o
nal-compoziţional obi şnuit oraşelor ţării. în cazul zonei 
centrale din Ploieşti, a cărei schemă a r ezulta t dintr-un 
concurs public lansat în 1959, completată ulterior pe o cu 
totul altă ba"1:ă, se poate constata limpede modificarea de 
poziţi e faţă de problema reciclării olădirilor vechi v alo
r oase (cultural, utilitar etc.) . Astfel, frontul format 
în aliniam entul Piimări i v echi (intere. ant urbanistic dar 
conţinînd şi unicate arhitectural ) a fost înlătura t în fa 
voarea unei pieţe de circulaţie nef1mcţionale. Şi la Pi-

13 P rivi tor la zona „non aedificandi" se p oate consulta prima 
parte a lucrării de faţ[1 publica tă în „R.M.M.-M.I.A.", 2/1985 
precum şi revista .,Ar hitectura", 4/1960. Soluţia de sistematizare 
utiliza tă la artera de acces din Sibiu poate fi cercetată în revi. ta 
,.Arhitectura", nr. 5/1965 ş i în „Urbanismul în România", cap i
tolul „Centrul oraşului". 

ao 

Silueta zo nei ·c ntra le din luj-Napoca cu a lte rnan ţa de dă-
dliri reali za te în dife ri te epo C'i istori c 

Noua Ca le a Unir ii din Cra iova: i nte rvenţ i i co recti ve a upra 
u nor cliid iri prc x i ten te (hotelul Minerva în axul d in stîn ga, 

scdi ul F ila rmoni cii în partea dreaptă ) . 

teş ti , n oua zon ă centrală es te dominată el clădiri n o.i, 
J ă s înd impres ia că g -'ncraţiile precedente n -au lăsa t ni
m ic demn de preluat în afar a cmei clădiri de cult (bise
r ica Sf. Gheorghe) a cărei prezenţă în articulaţia dintre 
piaţa de manifes taţii şi splanada comercială a fost viu 
disputaită . Un cîştig notabil p nlru zona c ntrală pi teş
teană îl constirtuic acc.-esul dinspre nord-ves t pe tra cta Vie
t.oriei, unde relaţie i v ch.i-nou i . -a găsit o soluţie convin 
gătoare care m 'rită păstrată şi popul a ri zată . O inserare 
ponderată a element ·lor noi s-a reuşit în cazul zon ei cen 
trale din Tg. Mureş, unde r ecentul ansamblu a l Teatru
lui Naţional a ocupat o alveolă adiacentă esplanadei Tran
dafirilor. Aici integrarea compoziţională a fost dublată 
de o relativ eficientă racordar e functională, în utHizarea 
pe multiple niveluri a amplasamentul{.ii afecta t. 

Problema exploatării intensive a terenului, eviden
ţiată în Legea fondului fw1ciiar, a impus, alături de con
strucţia mai d nsă a zonelor vechi (îndeosebi centrale), 
şi r evizuirea modului: de organizar e şi de ocupar e a spa
ţiului în an samblur ile orăşen eşti recent edifica te (în pri
mul r înd a celor rezidenţiale) . Astfel, odată cu legife
r area creditării ş i diferenţierii pe grade d confort a con
strucţiei de locuinţe , s-au găsit noi localizări prin înde
sirea ansamblurilor rezidenţiale (inserarea de clădiri noi, 
de regulă blocuri-turn, între edificiile existente) şi pla
carea magistralelor de oirculaţi e prin r es tructurare (prin 
formarea de fronturi clădite spre calea de rulare cu aju
torul blocurilor de tip bară sau lamă) . în mod curent, 
aceste operaţii, punînd probleme inedite pentru con
strucţia urbană în sistem deschis (distanţe, alăturări, ra-
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corduri edilitare, amenajări), s-au desfăşurat m a i cu sca
mă în m a rile centre urbane, majorita tea î n Bucureş ti. 
1ntre a.ces toa sînt de notat microraioanele 2 s i 3 din Dru
rnul Taberei, an ·c.unblul Pajun:t, preoum ş i. bulevardele 
Metalurgici ş i Armata Popo rului. Într-un fel fi eca re a o-
amblu nou sau arteră orăşenească , d ş i r calizaltc pc ba

zele unor programe rela tiv uni k1 r " au condu la soluţii 
d îndesire ori placare rela tiv dlfcrile. Aslfcl, în ansam
blul P ajun1, cuprinzînd numeroase clădiri în.alte, înde
s irea s-a realiza t cu clădiri avînd m Ti puţin nivele, ceea 
cc a introdus c lemente d varia ţi e de altă factură decît 
în Microra ionul 2 din Drumul Taberei unde, pe lîngă 
grupurile ord onrate de clăd i ri prefaib r~icatc P + 4, s-a pla
sat un nw11ăr m are de clăd iri înalte. În secto rnl u r ban 
Berc ni (Bulevardul Metalurgie i) s-a u încernat anumite 

· olu ţ.ii de r acordare a clădirilor re cn le, la fel ca în Ti
tan (cartierele 4 ş i 5, lia in te rsecţ i a dintre Bel . L. Sălăjan 
ş i str. L. Rebrea rlU), unde în · ă rezultrrtclc sînt m a i con
vingătoa re compoziţi on al ş i funcţiom1l. P c d aJtă p ar te, 
placa rea Bulevardului Metalurgiei n u reuşeşte ca în oa
zul Bul evardului A rn1ata Poporului (tron ·onul după str. 
Luj rului) să r eeupe rczc s paţi ul ·tradal, prin linişti rea 
fronturilor şi anim area parterelor cu dalări comerciale 
şi d prestări de servicii , ceea ce e ra doci r parţial de re
comandat în cazul Buleva r·d ului P ionier ilor, w1de s-a 
ba rat prin placar e oricntar a sp re P a rcul Tinc1·cLului . 

Alte cxp rienţc a u avut loc i n cazuril blocurilor oare 
<:iu fost construi te pe a mp1asamcnt 1 vechilor clăd iri (ma
joritatea din perioada intcrb - 1.ică ) af ctci te de cu tremurul 
din 1977. Între exemplele re uşite trebuie amintite blo
cul „Dunărea" ş i blocul a vînd la part -r „Librăria Emi
nescu" care leagă, în m od ingcnio ·, două corpuri ale ve
chii clădiri . De as m en ea, sînt ci notat bloc urile „Scala" 
ş i „Casata" und e ar fi fosL de luat în consiclerar·e solutia 
reface rii volumetriei vechi, făcînd parte deja din peisaj.ul 
urban î n cetăţen i t al Capital i (aşa cum s-a execu tat la 
blocurile „Lido" şi „Sf. Ghcorgh "), chiar cu modificări 
~le p~rtiurilor interioar . A ·cmen a tipuri de soluţii (de 
mdesire, placare, plombare), frecvente şi în alte a rase 
afectate de seism, au fu rniza t ob · e rvaţii şi concluzii u tiie 
p ntru intervenţiile r estructU1·atoarc ce~au urmat în m a
joritatea oraşelor Rom ânie i după intmrect în vigoare a 
Legii sis tematizării în a nul 1974. 

Preocupările p entru pregătirea interventiilor în te
renurile con truite centrale şi s micentrale (p.regătiri care 
urmau să fructifice experienţa anterioară) au fost între
rupte de cutremurul din 1977, ale cărui efecte au afec
tat sensibil modul de apreciere al calitătilor constructive 
ale clădirilor a parţinînd p atrimoniului a:rhitectural-urba
nistic tradiţional. 14 Totodată, nu trebuie trecute cu ve
derea n ici alte componente ale contextului de r ealizare 
a amplului program de inves tiţi i în oonsbruoţii, continuat 
după 1975: redu cer a numărului d ampl1asam ente libere 
ca urmare a perimetrării oraşelor, trecerea răspunderilor 

privind fondul clădit de valoare în seama administratiei lo
cale, disputele între diversele grupuri d presiune, ~cpre
zentînd fi e unităţile de proiectar , fie întreprinderile de 
construcţii sau sectorul activităţilor agricole. Astfel, acţio
nînd în baza Legii sistematizării, îndeosebi a prevederi
lor referitoare la modul de interv nţie în oaidrul urban 

14 Problemele patrim oniului c lă di t , des i cu caracter m ulti 
disciplinar, ţin cu prec~dere de s ctorul co'nstrucţ i ilor. De aceea, 
trecerea D.M.I. din cadrul Com itetului de , tat pentru Con
strucţii , Arhitectură ş i Si t m a ti zar - în structma Comitetul.u l 
de Stat pentru Cultură ~ i A rt[t ş i apo i su b for ma D.P.C.N. în 
cadr ul Cons iliului Culturii ş i Edu caţie i Social iste, a depla:;a t 
cent rul de greutate de la aspecteJ onstructi v (fu nd am entale) 
la cele arti stice (o.:irecum conexe clădirilor). S -pararea acestor 
aspecte a făcut ca deciz iile legate de r z i stenţa şi stabilitatea 
clădirilor monument, emi se de unită ţi cu caracter t ehnic să 
fi - difi cil de urmărit şi de influe nţat de unităţile cu profil' ar
tistic (mai ales după intra rea în vigoa!· · a Legii s i guranţei con
strucţiilor) . P e de altă parte , descentrali zar ea (d eosebit de uttlă) 
pe structura actualului C.C.E.S. (şi nu a C.P.C.P.) a făcut ca 
problemele monumentelor de arhitectură să-ş i găsească m ai 
greu rezolvarea din p un ct de vedere a l finanţării op raţiilor de 
depistare, protecţie, conservare şi restaurare, dacă e cazul. 

cons truit, oompletate cu dispoziţiile Legii fondului fllll
ciar privind exploatarea intens ivă a teritoriului şi cel 
ale Legii siguranţei oonstruoţiilor ş i a n orm a tivelor teh
nice conexe care limitează dra tic ca tegoriile de struc
tud de rezistenţă apreciate d rept oorespunzătoar , s-a 
t racut la continua rea ten ace a programului de construc
ţii de locuinţ:e , dotări social-culturale şi clădiri de pro
du cţie (sensibil amplifica t în ultimele cincinale), de data 
aoc{ls ta pentru prima oară pc t erenuri înti11 se din inte
riorul perimetr elo r.· construibhlc, prin eliberarea lor de 
clăd irile d clarate n coor spuro:ătoarc ca rez:i1stenţă, mod 
ele ocupar e şi situare. 

P rin tre primele intervenţii m as ive desfăş urate în con
tex tul crizei de amplasamen te a fos t cea cl in zona cen
trală (ş i împrejurimi) a municipiului Craiova, unde s-au 
recons truit mai multe s tră z.i come rciale (într care şi ve
ch. a Cale a Unirii) şi r zicl enţi1ale. 1n lomll oomplexului 
ci fos te m agazine de lux ale unuia din cele m ai bogate 
oraşt> a le ţăr ii (a cărui moderni zare fu sese programată 
pu\in în a int de 1977) H fos t realizat un ansamblu im
pres ionant ca imagine a rhitecturală ş i corect gîndit 

Detaliu din Galeria „Vulturul negru" din Oradea, parte din 
vechea zonă centra lă revita lizată. 

funcţional, dar care, pe o lungime de peste 300 m, nu a 
păstrat deoît două clădiri preexistente: sediul Filarmo
nicii (o clădire executată în deceniul al 6-lea, care a pri
mit acum o nouă şi interesantă faţadă) şi h otelul Minerva 
(un edificiu cu arhitectură ecleotică dinainte de 1900, 
oferind azi un xemplu îndrăzneţ de corectură urbanis
tică) . O ab ordare as -mănătoare (mai justificată deoît în 
cazul CraioV'ei) poate fi notată 1a actualul centru civic 
din Vaslui, compus dintr-un cuplu de pi,eţe abil articu
late, capăt de perspectivă al unei viitoare străzi comer
ciale. Articulaţia are un dublu rol: într-un fel, separă 
cele două spaţii , adu oîndu-le la o scară convenabilă; în 
al doilea rînd, p ermite, prin modificarea axei, integrarea 
în ansamblu a unor clădiri preexistente (două sedii ad
ministr ative) recuperate dintr-un fond construit sensi-
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bil mai modest clecît cel craiovean. Din aceeaş i familie 
ele scheme urbanis tice, apelînd la modalităţi similare ele 
rcaliznrc, da r <lplica te la scara unei Ca pitale , face parte 
ş i noul centru civi c clin Bucureşti, exemplu deosebit ele 
interesant care merită o an ali ză amănunţită după con
turar ea sa d eplină. 

Soluţii oarecum opuse s-au adopta t, de pildă , la Si
biu, unde n oul centru civic se adaugă , continuă pe cel 
vechi la care es te r acorda t prin a rticulaţii (de r gulă 
străzi comerciale). În aceeaşi familie, facilitînd recicla rea 
vechiului oc ntt~u, se în scria u propuneirilc pentru Baia 
Mare (cu oan'ca rc adaptări impu ·e de contextul local) 
ş i la Botoşani (Utră însă a fi oo n.creitimtă , în fin al adop
Unclu-sc so luţia restructurării totale). Unicul exemplu 
realiza t pînă în prC'zent este cuplul centrelor urbane de 
la Satu Marc, w1de se evidenţiază ou cladta te avanta
jele acestui tip de soluţie . 15 Aici, creş terea populaţi ei 
orăşeneşti , ca urmare a politicii de industrializa re a ţării , 
a impus extinderea te ritoriului urban pe m alul opus al 
Someşului, către oare s-a deschis r ecent şi centrul nou , 
ca o nrticulaţi e din tre oraşul contempora n ş i oraşul pre
existent. Aces t centru nou continuă de fapt în mod fi
r esc vechea Piată a Libcrtătii cu ansamblul ei de dotări 
centrale rcvitali~ate, adăugî~cl noul pa trimoniu a rhitec-

' , __ 

accentul s-a pus pe înlocuirea în m arc măsură a cadru
lui clădit ante rior, au fost întocmite studii preliminare 
s i inventarieri cc aveau m enirea de a fundru11 enta deta
l iile de s is tema tiza r . Asemenea lucrări s-au redacta t la 
Con s tanţa (pentru zom1 peninsulei), la Giurgiu (pentru 
o pa rte din t eritor iul central), la Sighe tu Marmaţie i şi 
Hi Brăila (în zon ele margill!ale centre lor) . !n acelaş i efort 
teore tic ele rccupC' ra rc şi r eevalua re a vechiului pa tri
moniu arhitectural-urbanistic . ·e înscriu ş i completul in
ventm· a l clădirilor şi a nsa mbluri.lor de valoare din loca
lităl)lc urban e <de judeţului Prnhova, amplul s tudiu de 
delimita re a zonei is torice a oraşului Bucureş ti (întocmit 
de In stitutul de Arhitectură) şi nu în u.ltimul rîncl me
todologia de a precie re a eficienţ:ei tehnico-economice a 
remodelării ş i modernizării ansamblurilor vechi ele locu
inţe (întocmit de I.S.L.G.C.) ca re , deşi pune accentul 
pe aspccte:I e ma te ria le ale inte rvenţiilor în cadrul co n
struit exis tent, ia în consid era re întreg sistemul crite
riilor el e aprecie re 11 producţiei arhitecturale ş i urbunis
tice. 16 

RECICLAREA CLADIRILOH. P•r·cooupa rea pentru as
pectele r etrospective a pare destul de timidă în domeniul 
construcţiilor, d eşi cultul monumentelor de arhitectură, 
a vînd o is tori c seculară în Românie , s-a afirm a t sensibil 

Detaliu clin zo na centra!Ct Rm . Vilcea c· u indica rea fazelo r ele dinainte ~ i după deplasarea casei memoriale a 
lui Anton Pa nn . 

tural şi nu înlocuind zestrea i storică. 
Această regulă a acumulărilor, definitorie pentru o 

colectivita te care face eforturi susţinute pe drumul dez
voltării m ateriale ş i spirituale, imperativ la care fac 
indirect r efe rire m a i multe acte normative , şi pe ca re s 
fundamentează acţiunea de recuperiare-recondiţionare-re
utili zare (l a ordin ea zilei în situaţia gospodăririi a tente 
a m a terialelor ş i energiei), npare interpretată într-un m od 
s pecific în construcţia ele masă de după 1975. Această 
i nte rprehrc, exemplifica tă într-un număr ele a nsru11bluri 
rezidenţi a l -', clădite pe t e renuri centf'ale şi semicentral C' 
cl in diverse oraşe ale ţării, es te d înţeles în contextul 
preocupărilor pentru rezolvarea solicitărilor crcscîncle el e 
locuinţe ş i al lipsei de a mplasam ente, generat e ele apre
cierea va lorii în sine a terenului , selectează unele dintr 
coma nd am cn tele pcri oacl i actu ale, car acterizate printr-o 
reevalua re s urprinzătoa re a con sumu rilor m ateriale ş i 
C'ne rgctic . l n acelaş i t im p, s-au schimbat priorită ţile le
gate de celelalte trăsă turi ale cadrului con.struit din loca
lită ţile orăşeneşti , precum sînt oaliiă ţile stetice şi con
ţinuturile culturale ale producţiei preexisten te ele a rhi
t0ctură şi urbanism . Este inte resa nt faptul că în paralel 
cu ultim ele intcrvC' nţii rcstructu r.a toare în o raşe , în car 

15 î n t/11 ·i IC' romf1110, pr e um în r stul continentului , saltul 
dem ografi c din secolele XVI-XVJII a determ inat ex tinderi 
sensibile a le oraşelo r m edi evale, prin a l[1tm·area (el e reg ulă p0 
una sau două direcţi i) a „oraşului nou" (sau cartier ele noi) 
prinse, de cele mai multe ori , într-o sin gură limită (ce11turf1 
de fortificaţii). Legătura dintre cele două părţi şi centrul ora „ 
şului, mărit prin cumular ea (nu înlocuirea) fondului locativ rea-· 
Uzat în etapele precedente şi după extindere, se făcea printr-o 
piaţă (tirgul de afară, piaţa nouă) sau în lungul unei străzi (Ca
lea Domnească, Calea naţională · de mai tirziu). 
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cl upă 1950. Ca şi sis tenK11tizare.a urbană (cu modalităţile 
p ropr.ii de r ecupera re a clădirilor de valoare), grija faţă 
de patrimoniul a rhitectural a parcurs în anii postbelici 
ma i multe etape, oa naJizîndu-se pe rn <bi multe dkecţii . 

Evident, imedia t clupă 1945, problema capitală consta 
în conservarea clădirilor utilizabile ş i, într-o măsură, 
stoparea p e cît pos ibil a procesului de degradare şi dis
t ruge re a celorlalte, aoc pta te ca valoroase. Totuşi, în 
un Ele cazuri, ruinele a u fos t î nlăturate (vechiul Teatru 
Naţi on al din Bucureş ti) fi e pentru că nu se putea recu
pera nimic, fi e pentru că trebui a e libera t amplasam entul 
pe ntru a nu afecta securita tea si fun ctionalita tea zon i. 
Î n cazul unui număr de clădiri ·evacua.te de către fostii 
pro prietari s~au luat în oonsidenaţie alte destin a ţii, ga r~n
iînd u-se întreţin erea .; i r epara rea curentă (paliatul Dinu 
Mih a i.l din ra iova , palatele Şuţu şi Ca ntacuzino clin 
Bucur şti e tc.). U neori el s tinaţia nu a fost cea m ai po
trivită , n oii utiliza tori n eglijînd lucrăril e de întreţinecq 
şi r cparai;ii , deteriorînd părţi ale clăd irii , înstrăinînd mo
b il ier sa u clemente decorative ale acestora . Dacă ase
menea situ aţii sînt r a re în rîndul clădirilor administrative 
de ma re valoa re (preluate de diverse institutii ale n oii 
orînduiri de stat) ele s înt n umeroase în r îndul clădiri
.lor d mică ş i m ar e scrie, n aţionalizate după 1950. Noilor 

16 Multe di ntre ace. te s tudii, intre care se cl etaşeaziI cel 
efectua t de I.1 .J. Pra hova. au evid en ţ ia t însemna te valori ele 
pa trimoniu con ·truit car e nu s-a u lua t încă în considerare în 
cadrul ope raţiilor de conser vare şi reutilizar e. Altele au adus 
~lemente noi privind posibilităţile de reutilizare (cu avan ta.i e 
in pla nul gospodăririi materi1alelor ş i energiei) a fondului con
struit preluat. Este el e menţionat studiul I.S.L.G.C. care ar fi 
p-utut fi luat în considerare la completarea Programului C.P.C.P. 
cle dezvoltare a construcţiei de locuinţe . 
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fam ilii cazate nu li s-a atras atenţia asupra w1or valori 
ale clădirilor, ele nu a u primit din partea întreprinde
rilor ele administraţi locativă (I.A.L.) un inventar al 
acestor valori, deoarece în actele şi fi şeJc t hnice în
tocmite cu prilejul trecerii în proprietatea: s tatului, de alt
minteri ci laliat întocmite, nu s-au avut în v cle re as -
menea valori (declarate azi ca bunuri ale patrimoniului cul
turCll naţional, conform Leg ii patrimoniului nr. 63/ 197-!)17. 

P rin înfi i nţnrca în 1952 a Direcţie i Monumentelor 
Istoric clin aclrul C.S.A.C. şi prin H.C.M. :nr. 6f:il /1955 
s-au încercat nsigurarea ordinii în domeniu, reparti zarea 
clară a r - sponsabilităţilor şi urmărir a unitară cu a ju
to rul unor cadre specializate . Odată cu intrarea în vi
goare a noului cadru legal a început o int • n să activitate 
de fişare, cercetare ş i activitate el e reparaţii, conservarL' 
ş i restaurare a unei mulţimi de monumente de arhit c
i.ură (şi a obiec telor ele artă conexe) ele pe iot cuprinsul 
ţării. Monument le care au făcut obiectul restaurărilor 
(întinse uneori p m ai mulţi ani ) au fost ales' clupă cri
teri i ele prioritate, precum ·tarea de conservare, impor
Lanţn în cadrul patrimoniului clin. ţară sau el p e co nti
nent, statutul ele unicate sau el e ultime exemple păs
trate, încărcătura lor s imbolică oare înLr-un context 
trecut le-a pricinuit distrugeri etc . Printr-un efo rL ma
te rial ~i spiritual , consid rabil amplificat faţă de ped
oada antebelică, s-a reuşit includerea în circuitul vital 
(cultural, economic) contemporan a unor monumente apar
ţinînd diverselor instituţii, r partizatc în toate regiunile, 
pc amplasamente izol.ate sau făcîncl parte din cad rul 
construit al unor oraşe. Astfel, într-o primă perioadă 
(a doun jumătate a deceniului al 6-lea), poncle r a m e:lre 
nu rcprezenbat-o Clădir il e de cult risipite prin looolităţi 
rurale plasate în frumoasele peisaje naturale, clar de re
gulă mai gr u accesibile.18 După 1965 apar treptat mai 
des în <:1ctivitatea de restaurare si monumente ori a nsam
bluri urbane, a căror revi talizai:e contribuie la . ridicarea 
cali tăţii ambientnle a zonei, mărind numărul pm1ctelor 
de inter s turis tic, comercial, cultural din localitate. 

Modul de abordare a problemelor d r e ·taurare pre
zente după 1960 es te foarte variat, trecind ele la simpla 
marcare pînă la pun.ere<: în valoare şi reciclarea în. s n
sul u zual a l noţiunii (presupunî11d operaţiile de r ecupe
rare, recond iţionare si reutJilizare cu aceeasi sau altă 
destinaţie ) . Jn cazul unor monun1ente a nti ce' s-a recurs 
fie la evidenţierea fii includerea în circuite el vizi tar ' 
(mormîntul cu papirus clin Mangalia, 'cl ificiul cu mozaic 
din Constanţa) fie la punerea în valoare şi agrementare 
a unor zon ' orăşeneşti (fortificaţiile tomitane din Con
stanţa, ruin le castrului roman. de la Drobeta-Tr. Severin), 
soluţii puse în C1plica re dup~ încheierea lucrărilor de 
conservare. 

j 
17 /\ 1' fi utilă o invC'nt.::irier e n feluritelor pierd · ri ş i înstră i 

nări din patrimoniul cultural 11aţio1x1l, care s.:i cuprindă datC'lC' 
lo l'. carnet . ristice şi alte informaţii necesa re. Astfel, p entru clt
dm le cu s tatut de m onument sa u suse ptibil e de a fi fost de
clarate monument sînt utile d scrie rile lit rare, istor ic ' ori teh
nic , date privind utilizatorii, imagini fotografi ce, desene, acua
re le, gravul'i, relevee, li ste a le obi dclor aparţinătoare sa u co n-
1,in u ~e de clădirile I'"•spectivc e tc. Intre clădirile el xccpţie 
d1sparu te tre buie enume rate vechiu l Teatru aţional din Bucu 
rc~ti, Bazarul turcesc din Tulcea, Academia Mihă ileană din 
la~i, Coi-pul de ga rd ă al Drago nilor din 'ibiu, Muze ul J\nastase 
imu din Bucureşti. In acelaşi sens, ar tre bui r eco nstituite in 

v ntarele de mobili er, elemente deco rative, bibliot ·i, oglinzi 
etc., a le unor nse pentru care, la v r mea preluării nu s-au 
înto mit inventare aşa cUJ11 s-a procedat l a Castelul 'Pelcş di:n 
Sin :lia . 

. 
18 ~ctivitatea ?e rest~ urare .· -a orientat, în aceas tă primă 

P n oada, cu precacl re atrc ori ginia lele monumente medieva le 
din Moldova ş i alte construcţii bisericeş ti arc ori cum av au 
un proprietar di spunînd de mijloace materiale pen tru .; le re
p~.ra ş i ca re o.fereau puţin e şa n se de amortizare a inve.- tiţiilor 
focute. In schimb, au fost ocol ite alte monumente multe în 
proprieta tea unor unităţi car e fi e c~i nu ap recia u va loarea clă
dirilor pe c.::ire le foloseau, fie că nu di spuneau de sumele n e
cesare întreţinerii ş i reparării acestora . Este vorba de o seri e de 
unităţi co?peratiste, de numeroşi proprietari particulari şi chiar 
de un le rntreprinderi de stat. J\ vedea şi lista din „B.M.I." 
nr. 1/1970. 

Spre deo -bire le ves tigiile anLice clin unele oraşe, 
cnre în condiţiile Români i nu mai ad mit destin aţii func~ 
1)onale, monumentele medieval - (înd osebi cele religioase) 
sînt îndi în mar - mă ură utilizate. 1n cursul deceniului 
rt l ,7-lca <.1u fost rcst<1urate multe clădiri ele cult (majo
r itar' în lista monw11 cntelor clin 1955) precum bise ricil e 
dC' la Măl'(: LLl.a, H.aclu Vodă şi Patriarhia din Bucureşti, 
b iser ica rdormată şi catedra la Sf. Mih ail din Cluj-Na
poca, Băd1ţia clin împulung, bisericile de la C ala ta şi 
C tăţui;J din Iaş i, bi . crica evanghelică c.lin Seb ş, vechil 
moschei lin Mangalia şi Constanţa, elemente el e reper 
î n. zonele urbane respective, documente ale evoluţiei teh
n icilor do con · truc·ţic, surse de informare i storică, a 
oă ror n~stnurare a vizat 11u atît păs trarea destinaţi i 
init.ia lc, cî t punerea în evidenţă a valorilor înglobate şi 
inclUJclerea în. ciu·cl.l!itele turis mului cultural. în cadr ul lu
crărilor de rcstaurnr (care nu necesitat fonduri ample, 
matc'ria le c.i ' calitat şi forţă ele muncă specializată) s-au 
impus mmcarca volumetriilor iniţia] , as igurarea sta bi
lităţ ii ş i rc>z ist nţei în timp, r epararea ornamentaţiei şi 
mobili erului etc. În un el - caz w·i, ci şi clădirile se afhu 
în rc]ativă bună s tare, tendinţele puriste <lu cond us la 
moclificaroa lo r· p ntru revenirea la formelc orginare, 
ceea cc · 1 blocat fon.duri care ar fi fost utile în r eparar a 
nlto r monumente1&. 

Ulterior au intrat Îll atenţia restauratorilor şi clădiri 
<' ivite care ·m ridicat probl mc specific - şi prin a căror 
rccicJar oraşele a u cî~ligat nu numai alte în.semne per
sonulizatoar , dar şi spaţii cu utilitat deosebită. Sînt d 
a mintit <11ici Casa argintarului clin Bistriţa, Hanu l domnesc 
clin Suocava, ruinel e .Palatului clomniesc ~i h a nuJ Manu c 
cl in Bucureşti, Biblioteca Baihyane um clin Alba Iuli a, 

19 Prco<"uparea pen tru ad ucerea la J:orm el iniţiale' ale mo
n ume nte lor suportă un ele di scuţii în cazul adi:iugil"ilo1· de va
loare, al <.;Ons idrrăr ii unor priorităţi de rcstaura1·e p' ansam
blul fondului patrimonia l, al a 'C ptării un i. xi.st nţc „d in a
mice"' a dCtdi1·i Jor, mai nl cs în <.;o ntcx tul d ezvoltă rii urba ne. 
Prezintă i nteres cun oa~ le r a cliv rselor arnumente care au sta
b ilit ordinea el e prioritate în aclivitatea de r cst.m1·arc a m onu
men telor, el e reric lare a patrimon iului C'onstruit. 

Satu Marc : unitatcn clinlre l'f'lP douC1 c<'nt1·c: vec hea .Piaţ<".1 
a Libc rt;Jţii ::; i noul a nsamblu µolitic o-admini strntiv (d c3 n lie 
prezentu lui s tudiu ;1u fost ex tr;1s · din r ·vista „1\rhitcctu1·a" ia r 

fotogr:-ifii le provin din fototecil e i\gC'rprcs ~ i I.S.L.G . . ). 
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Palatul de pc ziduri din Iaşi, Casa n egus torilor clin Bra
!')O , Casa Vorvorean u elin Craiova şi altele. Problemele 
tehn ice, de altă anvergură şi complexitate, a u cedat locul 
celor Jeaa te d e s tabi.lireu des tLnaţiilo1' adecvate (funcţ io
nal clar ~c;;i economic) . Mult monwnente c ivil e au primit 
cu precădere destinaţii oulturalc (Primăria veche clin 
Sibiu, Tipairniţn lui Dosofţei din Iaşi ·au Casa Băniei clin 
Cra iova ·rn fo: t iran. fo rmate în muzee, ultimul bastion 
;.11 cetăţii Timişoara şi Casa Prodan din l loieşti au pri
mit prnfiJ cultural, fos ta Hală a măcelarilor din Sibiu a 
elev ·nit Casa artelor) iar a ltele au intrat în reţ a ua co
rn rcială şi de alimentaţie publică (Hanul Manuc şi pa
latul Ghica T i clin Bucureş ti, Casa Apolloniei Hlrsch r 
la Braşov), irestu l în num.ăr destul d mio fiind utilizate 
în alte scopuri. I rin r es taurarea, amenajarea şi aclapta
re ·t acestor clădiri civile (clădirile industriale din oraşe 
nu au făcut încă obiectul unor interv nţii de reciclare}, 
corpul tehnic al fostei unităţi de proiectare şi execuţie 
a D.M.I. .c:;i al altor unităţi a acumulat o experienţă no
tabilă urmînd să fie utilizată şi extinsă în continuare. 
Intr-o notabilă mă ură ac astă experi,enţă s-a folo it prin 
atacarea unui număr ele grupuri d obiecte cu s tatut d 
monwnent, activitat a de conservare, restaurare şi revi
talizare a patrimoniului clădit clin România înregistrînd 
un imporrta,111.t salt de calitate. Saltul consta atît în fap
tul că prin grupare monw11 ntele forma u zone protejate, 
jzolate de celelalte teritorii urbane posibil de restructu
rat radical avînd sansa comasării intervenţiilor şi apli
cării unui 'anume ~-egim de utilizare a plasării la vad 
„turistic" (oum este cazul ;rez. rvaţiei arheologice Curtea 
Vech din Bucureşti) . 

Intre lucrările pregătitoare, desfăşurate pe şanti ere 
mai restTînse, se pot enumera cele din vecinătatea se
diului Marii Adunări Naţionale din Bucureşti, unde s-a 
intervenit asupra Palatului metropolitan, s-a r staurat 
biserica Patriarhiei si s-a reconstituit turnul-clopotniţă, 
şi o le de pe Strada· turnurilor din Sibiu (executate de 
Consiliul Popul:ar Judeţean) unde s-au conservat o parte 
din fortificaţiile medievale. Un ansamblu mai amplu şi 
de o valoare cu totul deosebită a fost vechea Curte dom
nească el la Tîrgovişte, solicitînd intervenţii complexe, 
de lungă durată, asupra ansamblului: ruinele palatului 
domnesc, biseirloa domnească, turnul Chindiei, baia tur
cească, resturile fortificaţiilor etc. Oraşul în.să nu a bene
ficiat sufiaiient de prezenţa ansamblului de care es te se
parat prin str. N. Bălcescu, celelalte s trăzi con~l~e~~e 
legîndu-1 doar funcţional, fără a orea ·culoare de v1z~b1h
tate. Mult mai convingătoare este soluţia de la Piatra 
Neamţ, unde aşa-numita „acropolă" oonţinînd turnul şi 
biserica Sf. Ioan ridicate de Ştef01n oel Marie, dispuse 
într-o compoziţie mai puţin spectaculoasă, încheie noua 
zonă centrală (restructurată într-o manieră care a sus
citat mult,€ dezbateri)". Punerea în valoare a acropolei 
este însă magistrală: pe lîngă restaurarea obiectivelor is
torice, amplasamentul a fost am najat cu plantaţie adec
vată şi dotat cu mobilier urban, devenind nu nui:iai fo: 
carul compoziţiei dar şi un romantic loo de od1ID:ă Şt 
plimbare al looalnicilo;r şi vizitatorilor. Este de menţ10nat 
şi rezervaţia de la Curtea Veche din Bucureşti unde au 
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fo ·t puse în valoai·' (alături de biseric~)" ruinel ~a~a~uhli 
domnesc, o porţiune dintr-o veche uliţa, alte clad1n a le 
curţ ii. 

Oda tă cu completarea cad rului legal după apariţia 
Legii patrimoniului în 1974, poziţia faţă ele p~tbrimo~1iul 
arhitectural-ui:;banls tic se nuanţează în sensul ca numarul 
monumentelor civile s upuse conservării şi restaurării va 
creşte fr -ptat în compan:· ·1ţie cu monumentele d~ cult, î.n 
parai.el luîndu-se în considerar e, în afara marilor uni
cate tot mai multe obiecte de serie mică sau valoare 
medle. Acens tă tendinţă se va ace ntua odată cu des
centraliza rea activităţii de proiectare şi execuţie prin tre
ce:rca unot· o bli,gaţii ale fost i D.M.I. oăi~e cons.il~~le pop~
lare jude ţ - ne ~ i orăşeneşti şi mai ales catre of1c11le patn.
moniului cultural naţiona.1. 

In acest context modificat (întrunind alte condiţii de 
finanţar , forţă de proiectare ş i posibilităţi de execuţie 
deoît oele exi ·tente clour1 decenii înainte) apar noi t n
dinte si dim nsiuni în domeniul reciclării patrimoniului 
clădit. 'Inainte de toate se remarcă acţiunea de consolidare 
şi reparare a unar monument şi clădiri bunuri de pa;ta:i
moniu afectate de cutremurul din 1977, între care se 
numără s diul Băncii Naţional , Palatul de Justiţie, Bi
blioteca Centrală de Stat (fosta olădire a Bursei), casa 
VernesOIJi, /Palatul Mogoşoaia, paila,tul .C.E.O.,. ~teneul 
Român, palatul Cantacuzino, toa te din Bucureşti ş1 altele 
din restul oraselor. Atenţia acordată problemelor de re
zistenţă a clădi1rllor (în defavoarea aspectelor arhitecrt:u
rale) a condus la inovarea de soluţii şi t hnici deosebite 
de consolidare. Ulterior, îndeosebi legate de amplele ope
raţii res tructuratoare din Bucureşti, experienţ~ ingine
rească s-a îmbogăţit prin realizarea unui adevar~t pro
gram de translare a unor monumente di:1 terenunl~ su
puse s[stema·tizării în zone priotejate. Pnma operaţie el~ 
acest fel (în afara unor lucrări executate la Rebeşeşh 
lîngă Buftea, înainte de 1940) s-a derulat la Rm. V1loea 
unde, pen~TU conturarea unei noi artere centrale, a fost 
mutată Casa lui Anton Pann. De asemenea s-au efec
tuat translarea bisericuţei de la Schitul Maiciloir (pe o 
lungime de circa 300 m), deplasarea şi r~tirea pe no~l 
amplasament a bisericilor Olari şi Sf. Ilie-Rahova, ş1, 
recent translarea pe plan înclinat a bisericii Mihai Vodă 
şi a v~chiului turn al Ansamblului Arhivelor20• 

Aceste interventii au stimulat oarecum îndrăzneala 
edililor, proieotanţiior şi constructorilor faţă de mo.nu
mente şi ansambluri de pat;rimoniu, lucru reflect~t ş1 în 
derogările pe care şi le permit în raport c~ vech!le ~ire
cepte· şi reguli de restaurare. Trebuie precizat ca obiec
tul acestor intervenţii au fost, cel mai adesea, clădiri da
tînd din secolul al XIX-lea sau din prima jumătate a 
~elui actual. Pe astfel de oăi' se tinde, de fapt, la conver
genţa operaţiilor de sistematizare, modernizare a clădi-

20 Toate aceste operaţii au avut la bază documentaţiile teh
nice elaborate în cadrul Inst itutului „Proiect Bucureşti". Pentru 
detaliere se pot consulta revistele: „Construcţiilor", „Arhitec
tura" şi „Muzeelor şi monumentelor - Monumente istorice şi 
de artă", care cuprind informaţi ile tehnice de bază. 

http://patrimoniu.gov.ro



Deva: L'.onstrucţi i de noi l oc uinţr d esff1 ~ urate, într-o unitate 
urba nist.id, in zona ce tfiţi i . 

rilor ele seri e şi restaura.irc a un.icaielor, încercînclu-se a 
privi oraşele în totautatea şi complexi tatea lor spaţială ş i 
temporală . Noua optică, anunţată prin cel' peste 500 de 
propun eri ele includere pe anexele listei de monum ntc 
din 1955, s-a concreti za t, în ptimul rînd, în găsirea unor 
destinaţii şi a unor beneficiari g rijulii faţă de clădirile 
ş i ansamblLIJ"iJe vaJoroas . As iiel, la Tg. Mureş, v eh a 
prefectură, palatul Pallfy şi două bastioane au fost pr -
luate de fili ala locală a Uniunii Artiştilor Plas tici; la 
Botoşani, casa Manole a devenit sediul Centrului terito
r ial de calcul iar în casa N. Iorga funcţionează secţi a de 
etnografic a Muz ului jude ţean ; la Bucureşti , vila 
JVI.athilda es'te u·esta-w·ată penbru a găzdui Clubul ce n.tral 
d şah, iar compl xul Aida a rămas în continuare palat al 
'oulturii; la Cluj , casa Ma bei Cot·vin. adăpos1teş te, mai de
mult, Institutul d Arte P lastice "Ion Andreescu"; la 
Tulcea, voohiul palat ,al paşal elor a fost tra.n fonnat în 
Muzeu el artă; la Gherla, un imobil bau·oo va servi drept 
casă a tineretului; la Ploieş ti, fosta dăclire a prefecturii 
adăpos teşte colecţi il e de artă ale municipiului; la Baia 
Marc, în turnul măcelarilor s-a organizat o secţie a Mu
zeului de istorie. 

Problema destina ţi ei este însă legată ele posibilita tea 
adaptă'l"ii p artiului fără moclificări radicale, operaţie , el e 
regulă , mai puţin acceptată ele restaurarea tradiţională 
aplicată la ma.rile unicate. în cazul unor clădiri si an
sambluri el e valoare medie sau de interes ambiental, 'inter
venţiile el e adaptare realizate pentru captarea. unui bene
fic iar sînt adesea salvatoare. Astfel, s-a conturat între 
situa ţiile extr me ele restaurare sau înlocuire o gamă 
varia tă de intervenţii pe obiecte ş i ansambluri , dintre 
oare unele s-au realizat, a lte le 1rămîrnînil cleooamcla.tă pe 
planşetă. P e lîngă xemplele ele translare aplicate local , 
la Rm . Vîlcea. ş i Bucureşti, trebuie amintită şi soluţi a 
demontării şi remontării unei clădiri pe alt amplasament, 
folosită pentru refacerea pe insula Şimian a unor por
ţiuni din cetat a el pc Ada-Kaleh . La Tg. Mureş, pentru 
extinderea Casei pionierilor (găzduită într-o vilă veche) 
şi a unei clădiri înv cinat soua rnlui Teatrului Naţional 
s-a recurs la supraetajare (în primul caz prin liftarea 
acoperi~ului). Spitalul Colţea. din Bucureşti şi-a mă·r it 
unele anex subterane prin ocuparea. subsolului curţii ele 
onoare. Dintr-o clădire veche pe Calea Victoriei (maga
zinul Gioconda.) s-a tăiaţ o felie dinspre faţadă, clupă 
cum unui sediu de birouri de pe Bd. Magheru, tot din 
Bucureşti, i s-au re·tezat bovindourile eta jate fără a 
afecta imaginea. de ansamblu a1 faţadei. La Iaşi magazinul 
„Materna" (în stil neoromânesc) s-a mărit prin construi
rea simetrică a unei olădiri identice ca faţadă. Tot acolo, 
neputîndu-se lărgi prospectul străizii, s-a trecut trotuarul 
pe sub o veche casă boierească, transformînd parţial par
terul în port;ic. La Craiova, pe calcanul vechiului hotel 

„Min erva" s-a continuat arhitectura cel etică a cJorl.alie 
faţade, iar extind erea Univers ităţii (fostul Pala t ele jus
tiţie) s-a x cuta t prin cons truir .- î.n oglind ă a părţii 
V chi21 . 

. În afara intc rve nţiilo c pc obic ie izolate a căror pr -
zcnţă se pierd în imaginea in că 1 ·cată a străzilor ş i pi -
ţ lor, în anii clin urm ă acţiun a ele rccupera rc-r concliţio
na r '-r ci 'lare a pa trimoniului clăd.it s-a x tins ş i l a un 
nurn ă c el e ans ambluri urban . Sîn t de amintit pi toni zarea 
cu r cal1i1.a r a a 111 e 111a j ări1or a f re nte - str. Republi cii clin 
Braşo şi str. N. Bălcesc u din Sibiu. La Oradea, pa
ra le l cu pi eton iza rca, s-·a roa liza t a 111 na ja rca compl exă a 
s tr. Republicii (inol.us·iv pa a jul „Vulturul n gru") prin tra
ta rea şi mob ilarea căii de plimbare şi r epara rea faţa l lor. 
La Bucureş ti sînt de notat int rvc nţii ma i r duse la 
,,Hanul cu tei" (un. fel ele pa ·a j al a rtelor) ş i la ga leria 
Villacro ·se cu schimbăd :ncavc n.ite a l un or ele tina ţii) . 
Eforturi s imilar s-au clepu ş i în unele pi eţe centrale 
pr cum la Sihiu ( Pi aţa 6 Ma rti e) und e pc lîngă r efacerea 
faţadelor s-a r e. taurat (într-o opera ţi e începută î nainte 
de 1960) por ticul el e la part rnl unor clădiri riv ran . 
Un xe111plu deosebit (cl in punct ele vccl re ·:il proiectării, 
finanţării , execuţiei şi utiliză rii fin ale) îl reprezintă Pi aţa 
Unirii din Ti111i şoara u11 le, paralel cu trata.r·ca pav imen
tului ş i faţadelor (cu soluţii cura joase p ntru încad rarea 
în ambient), s-a încercat extind erea op raţiilor înlă un 
t rul clăcl i irilor (unele au r ezulta t a111 cn ajări convingă
toare)22. E te de a .. teptat ca aceas tă ca t -goric ele i nt r
v nţii asupra clădirilor preexis tente să oapcte amploare 
tr pta t, conclucîncl la recup ra 1.·ea grabnică a cît mai mul
tor obi cte şi an ambluri cu valoare de bunuri ale pa
t rimoniului cultural n aţion al. 

Din această sumair~i tre er - în revis tă a activităţii 
desfăşurate în decursul ulti.melor patru decenii în do
meniul reciclării fondului construi t (prin moderniza re, 
conservare sau restaurare) rezultă efortur ile deosebite 
depuse ele orîncl uir a socialistă în. aces t sens, ş i, mai 
ales, iresurscle încă n explora te, domeniile ~ i problemele 
care îş i aşteaptă r ezolva.rea în viitor. Se cons ta tă capaci
tatea corpului tehnic (proi otpnţi şi constructori) el e a 
r ezolva probleme clin cele m ai complicate prin soluţii 
îndrăzneţe, cl acă au sprijinul beneficiar ilor ~i cclililor şi 
clacă se pot sprijini p un. cadru adecvat de finanţare 
şi utiliza re fin.ală a produselor. uprind rea ma i armo
nioasă şi mai a tentă a interv nţiilor la nivel d ohi -ct 
în sistemul alobal ele probleme ale oraşelor, prin sensibi 
lizarea tuturor faotorilor răspunzători, ar permite des
chiderea unor perspective am ple pentru acţiunile de re
cuperare-recondiţionare-reutiliza re, reprezentînd tma din
tre contribuţiile majore ale sectorului construcţiilor la 
dezvoltarea multilaterală a României. 

21 Toată ac<'as tă va ri etate de i nte rvenţii asup ra cl ădirilor 
sau a ns;1mblurilor ;irc în vede re fie adapta rea p:u·tiului la soi
lic itări actuale, fi e în sc ri c r a onvcna bi lli în zona în conj ură
toare. Ele dovedesc că d fapt con strucţ iil e nu sînt n apă1ia t 
„imobile" şi c~i e xistenţa mai departe a lor se d a to r - ază măsu
r ii în _ ca re se pot a da pta v i e ţii contcm1 ora nc (mai bine spu ·, 
felul in care bcncJi c iarii, proprietarii sa u proi ccta nţii r<'WiCSc a
cest lucru) . Luar ea în cons ide rare a un or d estinaţii car<' Ic izo
l ea ză de prob leme le ex i ste nţe i rea le, cu şa nse r edus' de între
ţin ere ~ i repa rar cur • ntă , însea mnă pie rderea cl ădiri i . 

22 In cazul P i \.ei Unirii din Timi~oara s-a rcu~ it, cu oa rr
ca re czit[1ri şi grcut;.'i ţi, revcnir a la Jorma de bază a un 0i in
tervenţii con crtatc. Prin e fortul dep us de pr-o i ectanţii din ca
drul lPROTTM au putut fi găs ite sursele de fina nţare ne
cesare, au fost ·1traşi în operaţiil e care dureaz{1 de cîţ. i va ani 
utilizatorii clădiril or, s-a u supus propunerii unor di scuţii pu
ţ>licc,_ -a primit sprijin ul generos al adm ini s traţiei localc, s-a 
1zbut1t coo rdona rea nuanţa tă dintre proiectare şi execuţie, în 
cele mai mu lte cazuri , direct pc !j.anti<'r, cu contribuţi a volun
tară a loca lni cilor ş i întreprinde ri lor din zonă. Exemplul timi
ş~rc<111 a 1 ·euşi t să reconsti.tui e unitatea dialectică tradiţi on a l i:i 
dmtre proicctnrc, execuţie ş i utilizare , o ipostază a le ci:irci roade 
vor trebui urmărite în ontinuare. 
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600 DE ANI DE LA URCAREA PE TROIUL ŢARII ROMANEŞTI 
A LUI MIRCEA CEL MARE 

O PERIOADĂ DE ÎNSEMNATE REALIZĂRI ARTISTICE 

Există în trecutul paitriei noastre perioade şi per
sonalităţi care dau m<:1i multă lumină istorie i 

poporului nostru şi ca re, prin realizările lor strălucite, 
rămîn pentru totdeauna în amintirea urmaşi.lor. Una clin 
aceste person alităţi es te Mircea cel Marc (1 386- 1418), 
care a devenit ele-a lungul celor· şase secole ce s-au scur 
de la urcarea sa pe tronul Ţării Româneşti un simbo.I 
luminos al luptei pentru apărarea integrităţii teritoriale 
~i a independenţei patriei. 

Vom încerca să subliniem m ai întîi cîteva clin meri
tele pentru care voievodu.I Ţăr.ii Române$ti este consi
derat drept unul din cei mai de seamă domnitori din 
trecutul acesteia. 

Primul dintre aces te merite es te acela ele organizator 
al ţării, îndeosebi al mijloacelor de apărare a acesteia. 
Mircea cel Mare moştenise de ]a înaintaşii să i, Basarab.: 
Intemeiet.orul, Vlaicu ş i Radu I, o ţară cu o indep en
denţă asigurată şi cu o poz iţi e internaţională consolidată . 
Trebuind să facă faţă primejdiei exp ans iunii otomane, 
necunoscută predecesorilor să i , domnul a reorganizat 
mijloacele ele apărare a ţării · pentru a· putea rezista 
aces tei grave ameninţă<ri. 

In vremea lui s-a stat.ua t obligaţia tuturor locuitori
lor ţării de a participa la apărarea ace ·teia în caz de 
gravă primejdie, de a veni sub s teagurile ţării, la che
marea domnului, în „oastea cea m a re" . Apelul la s prijinul 
întregii populaţii, alcătuită în cea mai m are parte din 
ţărani, i-a p ermis lu.i Mkcea cel Ma re să salveze ţara 
de la cotropirea străină şi să-i asig ure w1 mare prest;igiu 
pe plan internaţional, într-o epocă în care· statele sud
dunărene dispăreau de pe h a rta Europei şi erau inte
grate Imperiului otoman afla t în plină expansiune. 

In aoelaşi scop al apărării, domnul Ţării Româneş ti 
a fortificat linia Dunării cu cele două puternice cetăţi 
de la Turnu şi Giurgiu, problemă la oare vom reveni. 

Un alt domeniu în care spiritul de bun organizartor 
al domnului s-a manifes tat din plin a fost organizarea 
generală a statului, începînd cu sfatul .domnesc, ai cărui 
membri, dregători sau s fetnici, e pa r prima oară în do
cumente în aoeast,ă epocă . Tot acum se stabileşte for
mularul documentelor de cancelarie , care reglementează 
relaţiile dintre puterea centrală şi supuşii săi. 

Cel de-al doilea mare m erit al lui Miroea cel Mare 
este acela de unificator şi întregitor al Ţării Româneşti. 
După cum în timpul domniei contemporanului său Ro
man I, Moldova şi-a extins teritoriul în sud pînă la „Ma
rea cea Mare", tot astfel, în ohip firesc, Mircea ciel 
Mare a indus în hotarele Tării Românesti teritoriul Do
brogei, vechi pămînt românesc, as tfel Încît, în vremea 
domniei sale, ţara ce o conducea s-a extins din Banatul 
Severinului pînă la Marea Neagră . 
Merită să reţinem faptul că includerea Dobrogei în 

componenţa Ţării Româneşti s-a făcut fără luptă şi a 
avut drept scop principal apărairea acestei provincii ro
mâneşti de cotropirea otomană după dispariţia lui Ivanco, 
conducătorul ei şi, probabil, ruda lui Mircea cel Mare. 
Aşa cum s-a 1arătat, judeoînrl după tot ce ştim cu privire 
la istoria Dobrogei după 1386, este neîndoielnic că dom
nul Ţării Româneşti a fost chemat chiar de către for-

N. STOICESCU 

ţ{>le locale dobrogene lipsite de un conducător capabil 
să organizeze apărarea împotriva primejdiei externe ; 
Mi rcea a devenit as tfel „domn al cetăţii Dîrstorului şi 
despot al ţărilor lui Dobrotici". 

In vremea domniei lui Mircea cel Mare, Ţara Ro~ 
mânească a atins cea mai m a.re întindere teritorială, 
exprimată în mîndrul său titlu domn esc: „mare voievod 
şi. singur stăpîn'itor, domn a toată ţara Ungrovlahiei ş·i 
al părţilor de peste munţi, încă .~i spre părţile tătăreşti 
şi herţeg al Arnlaşnlui şi Făgăraşului şi domn al Bana
wlui Severinului şi ele arnînclouă părţ·ile peste toată Po
clzmavia, încă ,~i pînă la Marea cea Mare şi singur stă
pînitor al cetăţii D'irstor" 1• Fiecare din elemenţele acestui 
I ung titlu - el e un fas t aproape imperial - corespunde 
unor date r eale. 

Un alt rne r.it n epieritor al domniei lui Mircea cel 
Mare - poate cel mai mare din toate - este acela de 
a fi stăviJit la Dunăre ex1>ansiunea otomană, asigurînd 
astfel independenţa ţării sale într-o epocă în care -
aşa cum am ma i spus - s tatele sud-dunărene dispăreau 
rînd pe rînd s ub loviturile oştilor otomane2. In 1389, 
după lupta ele la Kossovopolje, Baiazid Ilderim (Ful
gerul) a supus Serbia, iar, pes te patru ani, la 1393, a 
lichidat ultimul ţarat bulgar, ţarul Sişman dispărînd 
ş i el de p e scena is toriei. Ajunşi la Dunăre, turcii 
ameninţau direct independenţa Ţării Româneşti. 

Incă înainte de acest a n - văzîncl neputinţa statelor 
· ud-dunăren e şi ştiind că după supunerea acestora va 
veni rîndul ţării sale - Mircea cel Mare a început 
lupta împotriva primejdiei otomane. 1n 1388 - oîncl o 
oas te turcească se îndrepta spre Ţara Româneasoă -
„au bătut-o vlahii .?i toţi turcii pînă la umLl sau doi 
s-au înecat în Dunăre, astfel au scăpat în acea vrem e 
bulgarii şi vlahii de cotropirea turcească", n e mărturi
seşte o cronică bulgară a vremii3. 

In 1390 o nouă oaste otomană atacă Tara Românească, 
dar - după cum spune un martor ocular - „Mircea, 
voievodul valah, i-a lovit pe turci şi i-a nimicit rău şi 
abia au scăpat"4 . 

Continuindu-şi politica de expans iune după atingerea 
Dunării, în 1395, Baiazid a condus o mare expediţie 
pentru supunerea ŢărH Româneşti, unde a intrat „ca 
un fulger strălucitor, ca un vînt puternic, cu trupe ne
numărate, acoperind orizontul ţării Valahiei", după cum 
se laudă o cronică otomană5 . 

Ferindu-se să dea lupta imediat după trecerea Du
nării, în condiţiile superiorităţii nUil1erice a trupelor 

1 Vezi D. Onciul, Titlul lui Mircea cel Bătrîn şi posesiunile 
lui „Conv. literare", 1901-1903 ; reprodus la Scrieri istorice , ed. 
A. Sacerdoţeanu , I, Buc., •1968. 

2 Vez i îndeosebi P . P. Panaltescu, Mircea cel Bătrîn, Buc ., 
1944 !')i B. T. Câmpina, Lupta Ţării Româneşti împotriva expan
siunii otomane (1 335-1415), în „Scrieri istorice", I, Buc., 1973, 
p. 233- 361. 

3 P . P . Panaitescu , op. cit„ p. 208-212. 
4 B. T. Câmpina, op. cit„ p. 246. 
5 C.:roni.ci turceş ti privind ţările române. Extrase, I, p. 48-

49. 
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.adversarului , Mircea cel Mare le-a lăsat să îna inteze · 
p rin ţara pu tiită p ntru a-i lipsi p e adversari de mij- .1 t 

Joace de aprovjzionare. Lovind prin surpr inder e cetel 
ce e depărtau de tabără în căutarea disp rată a hran ei, 
oas tea românească întregea cu sabia opera nimicitoare 
a foamei. După cum menţion ează un cronicar al vremii , 
Laonic Chalcocondil, „1Lrm'ăq·ind · pe Baiazid, M·lrcea s-a 
hlptat în mod s trălucit cu el şi se spune că încolţe ci 
foarte rău oa.stea care străbătea Tara Românească, o 
primejcluia ş·l ntl în ceta să o răp11nă"( ' 

Hărţuite continuu şi chinuite de încercărHe la car 
1 supunc·m vite jii oşteni ai lui Mircea, epuizate de 
oboseală , de foam şi boli, oştile invadatoare - a jw1sc 
doar umbra propriei )or măre ţii · trălucitoarc - au fosL 
ataca te prin surprin dere într-un loc îngust şi mocirlos, 
unde nu se puteau d esfăşura. La locul n umit Rovin e, la 
17 mai 1395, Miroea oel Mare a obţinut u na d in 
cele mai s t rălucite viotorii din îndelungata is toric a 
războai elor p en L-ru apă.rar - a liei strămoşeş ti. Lupta a 
fost foarte crîncenă, încît cerul nu se m ai vedea de 
mulţimea săgeţilor , iar apele Argeşului erau însîngerate 
de mulţimea celor ucişi . In această înfruntare, î nsuşi 
sulta nul Baiazid „s-a înspăimîntat şi a fugit"7 din cauza 
p i rderilor suf rite de oas tea a. 

După m ar a vktorie da la Rovine, Mircea cel Mare 
a continua t lupta împotriva Impe'riului otoman, pattici
pînd la cruciada de la Nicopole din 1396 , · terminată cu 
un cumplit dezas tru pentru oştile creştine, şi obţinînd 
singur, în anul următor , o nouă viotori·c împ otriva oşti 
lor otomane cc a tacau Tara Românească . 

Deosebit de cordiaie au fost relaţiile lui Mircea cel 
Mare cu domnii Moldovei P t ru Muşat, Homa n I ş i 
Alexandru cel Bun. 

Cola borarea politică dintre Ţara Homânească şi Mol
dova a căpătat -form e concrete în anii 1389- 1391, cînd,. 
prin mjjloairca lui Petru Muşat, s-a înch eia t t ra tatul 
de alianţă d intre Mircea cel Mare ş i rcg Je Vl adislav 
al Poloniei, îndreptat împotriva pre tenţiilor h egemoniste 
ale r egelui Un gariei. Ulterior, iniţiativeie lui Mircea vodă 
al Ţării Hmi1âheş ti în legătură cu Moldova vot spori 
în intensitate; pan1.lel cu agra varea primejdiei turceşti . 
Astfel, în primăvara anului 1400, el a intervenit în lup
tele dinastic din Moldova, r·euşind să-l impună p e 
Alexandru cel Bun, care va începe o lungă şi glmioasă 
domnie. P e efemerul domn Iuga, sprijinit de Polonia, 
„l-au luat Mircea voievod", cu alte cuvinte a fost prins 
şi d.us în Ţara Homânească . Este limpede, aşadar, că m a
rele domn muntean a pus bazele unui bloo politico
militar constituit d in cele două ţări române din afara 
arcului carpa tic. 

După m oartea lui Baiazid, la 1402, Mircea avea să 
joace ·rolul unui adevărat arbitru al si tuaţi e i politice din 
sud-estul Europ i; es te vrem a în care dom.nul Ţării Ho
mâneşti era numit de turci, cu stimă şi r speot, „cel 
mai puternic ,'>i cel mai viteaz clintre principii creştini"15 • 

Căutînd ă slăbească Imperiul otoman măcinat de 
criză şi să organizeze ap oi izgonirea turcilor din Europa, 
Mircea cel Mare a impus la tronul sultanilor pe Musa, 
prote ja tul său, dovedind as tfel marea putere politică şi 
militară la care a junsese ţara sa. Neînţele şi n eajuta t 
de puterile eu ropen e, îndeosebi de s tatele italiene care 
aveau interese comercial în Imperiul otoman, Mircea 
nu şi-a putut r ealiza aces t plan îndrăzne ţ . 

Merită să r ţinem faptul că, în ou.rsul expediţiilor sale 
la sudul Dunării , voievodul a ştiu t ·să se facă iubit d 
localnici , care-şi puseseră m ari speranţe de eliber ar e 
în oastea sa vitează, aşa cum vor face mai tîrziu cu 
Mihai Viteazul. Hecunoştinţa acestora se exprimă în oîn
tecele unei tradiţii populare, v ie pînă astăzi , ca şi într-o 
inscripţie alcătuită în 1408 de loouitorii din Silistra,, care 
ţineau să amintească urmaşilor vremea cînd „Io Mircea, 

6 Laonic Chalcocondil, Expuneri ·lstori.ce, cd . V. Grecu, Buc., 
1958, p. 64. 

7 „Archiv fUr slawische Philologie", XIII, p. 530. 
B Leunclavius, Historiae m usuJma11 ae Turcorum, col. 418. 
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marele voi vocl şi domn a toată Ungrovlahia, a izbăvit 
(Silis.tra) de turci"9. Mircea era conside rat de vecin ii să i 
izbăvitorul lor de cotropirea otomană . 

Pînă la um1ă, după r edresarea situa ţi ei din ImperiuI 
otoman, în 1415 (sau 1417) Mircea cel Mare ·:i. î ncheiat 
pace cu noul sult,a:n o toman, acceptînd pla ta unui tribut. 
ca pre ţ al răscumpărării păcii. Tara Român.ea · că ş i-a 
asigllr'pt, :astfel, independenţa şi continuita tea s tata:lă· 
într-o v reme în oa.re sta tel sud-dunăren e îşi încetaseră'. 
exi s tenţa. 

La aceste merite nepieritoare, care fac gloria dom-
n ie i lui Mircea cel Marc, trebuie neapărat să adăugăm 
bogatele realizări artistice ale acestei domnii, Mircea cel 
Mare fiind primul domn mare ctitor din istoria ţării 
noastre. 

·se înţelege că nu vom putea întocmi un !Înventar 
comple t şi absolut exact al real i zărilor lui artistice, ace asta 
deoarece nume roase monumente care puteau exista în 
::!cea$tă vreme nu s înt pr a bine data t,e, altele sînt rne
cerceta te încă sau a u dispărut1o . Vom încerca însă să 
prezenlăîi1 p e scurt a tît ·monumentele data te în mod sigur, 
cît şi p e aoelea oare au o datare aproximativă dar care
ar fi putut exis ta în această vreme. 

Deşi este greu de făcut o ierarhie n importanţei mo
num entelor vom începe cu Curtea domnească clin T'ir
goviş te 11, consfruită de Mircea cel Mare în ainte de 
1396, cînd Tîrgovi ştea era considerată ca fiind a doua 
capitală a Ţării Homâneşti. Reşedinţa a fos t ridicată 
pe o terasă înaltă a rîului Ialom i ţa şi se comprmea 
dintr-o casă domnească avînd în preajmă o biserică-pa
raclis, ambele ocrotite de W1 zid de incintă. 

Casa Domnească avea un plan dreptunghiular (29 X 
32 m în ex terior), cu beciuri m ari ş i p arter, p es te ca.re
se va rid ica un e ta j la sfîrşitul secolului al XVII-lea. 

Paraclisul a fos t demola t în a doua jumătate a seco
lului al XV-lea, cînd , în apropiere, s-a ridica t turnul 
Chindiei. 

Zidul de Jnointă era construit din lespezi de rîu dis
puse n eregulat; el era întărit de două turnuri de apă
r are situate în colţurile de nord-es t ş i sud-vest ale in
cinte i. 

Ulterior , Curtea domnească a fos t mărită şi transfor
mată de Petru Cercel, Matei Basarab şi Cons tantin 

9 O ·lnscrip/.ie despre Mlrcea el Bătrîn (l408) („ tudii", 1952, 
nr. 2, p . 210-212). 

10 Acesta este foarte probabil motivul pentru care în si n
tezele de istori e a arhitectur ii m di evale româneşti se vorbeşte 
de foarte puţine monumente a le epocii, îndeosebi de mănăstirea 
Cozia, care este in mod s igur ctitoria lui Mircea. 

11 Vezi Cristian Moisescu, Prima curte domnească din Tfr
goviş te (nB.M.I.", 1970, nr. 1, p . 11-15) ş i Gh. I. Cantacuzino, 
Cetăţi medievale d·ln 'Ţara Românească (sec. XIII- XVI), Buc. , 
1981, p. 1162-169. 
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Ruinele Curţii domneşti clin Tîrgovişte. 

Brîncoveanu. Ruinele reşedinţei construite de Mircea cel 
Mare se găsesc în partea de nord a ansamblului Curţii 
domneşti. 

S-a spus, pe drept cuvînt, că domnia lui Mircea cel 
Mare reprezintă o perioadă de o deosebită însemnătate 
în pdvinţa fortificaţiilor; acum se încheagă sistemul de
fensiv al Ţării Româneşti, în cadrul căruia un rol im
portant îl aveau cele două fortificaţii ce apărau linia 
Dunării: cetăţile Giurgiu şi Turnu 12. 

Cetatea Giurgiu a fost construită de Mircea ·cel 
Mare pe o mică insulă din a propierea malului stîng al 
Dunării, străjuind un important vad de trecere al Du
nării. Ruinele sale se găsesc acum în partea de sud-est 
.a oraşului Giurgiu. 

Considerată „foarte puternică" de Wavrin la 1445, 
cetatea îndeplinea un rol strategic deosebit; după cum 
declara la acea dată Vlad Dracul - fiul lui Mircea cel 
Mare - „este cea mai puternică cetate care se află 
pe Dunăre şi care ar putea să facă cel mai mare rău 
tutu.ror creştinilor de pe aici dacă s-ar afla în mîinile 
turcilor"13. Insula pe care era aşezată cetatea şi podul 
peste braţul Dunării - construit după 1417 de turci -
uşurau mult pătrunderea oşt.ilor otomane în ţară. Din 
aceste motive, Vlad Dracul putea spune braşovenilor la 
{1445) că cetatea „este tăria şi a voastră şi a noastră şi 
<L tuturor crestinilor" '4. 

După des~rierea lui Wavrin, cet,atea avea forma unui 
patrulater, cu turnuri pătrate masive, înalte de circa 8 
m, la colţuri. Suprastructura turnurilor, cu galeriile de 
apărare, era din lemn. Accesul dinspre fluviu era pro
tejat de două ziduri care alcătuiau un culoar; la capă
tul lor se înălţau alte două turnuri de apărare. Cetatea 
şi-a schimbat mult aspectul iniţial în timpul ocupaţiei 
otomane de după 141715. Cercetările arheologice au do
vedit succesiunea a numeroase etape de construcţie şi 
transformări. 

12 Gh. I. Cantacuzino, op. cit., p . 32. 
13 Călători străini despre ţările române. I, p. 108. 
14 „Documenta Romaniae Historica", D, val. I, p. 387 (Va fi 

citat mai departe „D.R.H.") 
15 Pentru aspectul cetăţii la începutul secolului trecut vezi 

descrierea lui Langeron in Hurmuzaki, Supl. I/3, p . 69, 99 şi 
158-U59. 

Zidurile ridic.a.te de Miroea cel M<:ire erau d~n blocuri 
mari de piab-ă, tăiate J·egulat şi <lare emu cioplite 
sau făţuite; emplectonul se compunea din piatră mă
runtă şi mortar. Ca şi la Turnu, zidurile erau întărite 
cu .bîrne dispuse longitudinal şi transversal. După cal
cule aproximative, laturile măsurau <Circa 80 m, cetatea 
dispunea d · turnuri patrate la colţuri, fiind înconjurată 
de un şanţ de apărare nu prea adîno16• 

Cetatea Turnu, cunoscută şi sub numele de Nicopolul 
Mic, supraveghea unul din prinoipalele locuri de trecere 
pes te Dunăre, Vadul Turnu, p und vor intra de reguHi 
ostiJL: otomane în Tara Românească. 

· S-a arezut, in'iţial, că Mircea c l Mare a construit 
ceta t,ea pe locul uneia mai v chi din secolul al IV-lea. 
cl ar săpăturile arheologice efectuate în 1978 nu au dus 
la d scoperirea unei fortificaţii din poca romană 11• 

Elementul principal al construcţiei îl constituia turnul 
rotund, cu ziduri groa1>e de 3 m şi cu diam trul de circa 
1-7 111, avînd paramentul din blocuri mari de piatră fă
ţui tă şi emplectonul- din piatră mănmtă . Faptul că ve
chi le ziduii au fost îmbrăcate cu piatră adusă de la 
· udul Dunării datează construcţia [nainte de anul 1393, 
cînd Imperiul otoman s-a ins talat pe malul drept al 
fluviului . 

După descrierea lui Wavrin, la 1445, cetatea era 
form e tă din aces t turn şi o incintă poligonală. Unel 
completări s-au făcut după 1417, sub ooupaţia otomană 16. 

Ca şi cetatea Giurgiu, a fost demolată la 1829, după 
pucea de la Adrianopole. 

Săpăturil e arheologice efectuate au dus la descop 
ri rea turnului c ntral, a zidului de incintă şi a unui şanţ 
de a părare, mărginit de ziduri. 

In. afară de ac ste două cetăţi construite de Mircea 
cel Mare Tara Româneas·că dispun a în această pe
r·ioadă de' m'.uneroa e altele: (Turnu) Severin, Burlăneşti, 
Poenari, cetatea Dîmboviţei etc., iar în Dobrogea de 
puternicele fortificaţii de la Enisala, Hîrşova şi Du
rns tor. 

Intre fortificaţiile de pămînt şi lemn mai evoluate 
din punct de vedere tipologic sînt cele constituite din
tr-un sistem de vialuiri, şanţuri şi palis1ade dispuse pe 
un plan regulat, avînd rosturi exclusiv militare. A fost 
cerc tată arheologic cetatea de pămînt de la Frumoasa 
(judeţul Teleorman), încadrată în sistemul defensiv ori
ginal realizat în timpul lui Mircea oel Mare împotriva 
pericolului otoman, distrusă violent, prin incendiu, după 
o perioadă scurtă de folosire. Ea era compusă din trei 
rînduri de valuri şi două şanţuri, dispuse concentric, la 
mijloc un val cu palisadă, cu planul pătrat, avînd la
tura de 43 m, apoi un val cu traseul rectangular, iar 
la exterior un val cu planul trapezoidal. Palisada era 
constituită din două şiruri paralele de pari de stejar 
între care se aflau grinzi, bîrne şi loazbe, spaţiul dintre 
şiruri fiind umplut cu pămînt bătut. Valuril_e erau înalt: 
de circa 3 m si late de 5-8 m, iar şanţurile, cu pereţi 
oblici, aveau lărgimea la gură de 8- 12 m şi adîncimea 
de 3,60:_4,50 m 19. 

Fortificaţii asemănătoare au mai fost sesizate prin 
cercetări de suprafaţă, unele fiind parţial cercetate (ce
tatea Cazacilor lîngă Roşiorii de Vede sau cea de la 
Frăţeşti-Giurgiu). 

16 Vezi el . crierea la Gh . I. Cantacuzino, op. cit., p . 148-154. 
Vezi de asemenea Paul Cernovodeanu, Cetatea Giurgiului. Stu
diu 'istorico-mi lita; („S.M.M.I.M.", 2-3, 1969-1970 şi 76-107); 
Dan Căpăţînă. Gabriela Iavorschi, Cercetările arheologice de la 
cetatea lui Mircea cel Bătrîn de la Giurgiu - Campaniile 1976-
1977 (raport preliminar), în „Ilfov. File de istorie", Buc„ 1978, 
p. 117-123; Radu Ştefan Ciobanu, Cetatea medievală Giurgiu 
ele la Mircea cel Bătrîn la Vlacl Ţepeş, in acelaşi volum, p . 173-
179: Da n Căpăţînă, Cristina Harhoiu, Virgil Vra bie, „Cetatea 
din insulă" - Giurgiu („Materiale şi Cercetări arh ·ologi cc", XIV, 
1980. p. 537-544) etc. 

11 Gh. I. Cantacuzino, op. cit., p. 144. 
1e Vezi descrierea lui Langeron, în Hurmuzaki, Supl. I/(J, 

p. 67. 
w N. Constantinescu, Cetatea de pămînt din secolul al XIV

lea ele la Frumoasa (r. Z.lmnicea) („S.C.I.V.", 1965, nr. 4, p. 731-
741). 
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Din rîndul aşeză rilor fortifi ca t a le e pocii lui Mircea 
a fo t cerc tat ~atul Coconi din fostul judeţ llfov, situaL 
pc v chiul drum c lega vadul ele la Călăraşi ci Bucu
reşti20. A ~cza t pc o t ra · ă a Mosti ş te i, ocupîncl circa 7 ha, 
s<.1tul era a pănt n ' tLmal p tre i l'lturi ale înălţimii ; cea 
ci ' sud, ingura accc · ibilă , er a prot jată ele o Jinie d 
fortificaţii , forma tă clin. trei r încluri d şanţuri , f icc re 
d ubla te de un val ele pămînt , înalt de circa 2,5--3 m. 
Lărgimea „anţurilor î n pa rt a ·up rioa ră varia între 7 
lj Î 10 m , iar la bază î ntr 0,25- 0,60 m . Locuinţel e sa
t ului m cdi 'V;il. emu a m na ja te în int rio rul segmentului 
de cerc pc c:e1 rc îl form a fortifica ţia , la o oar car di -
ta nţă ele şrn1ţul el e a păra r . 

Trecîncl acum la arhitectura religioasă, put 111 s pu1w 
că Mircea cC'l Ma rc rn oşt nis o ţa ră cu o bis ' ri că bin ..._, 
organi zată, cu o viA ţă monastică cc · J csfăşura în cele 
cît va mari mănă ·Uri cun oscute : Vocliţa, Cotmcan a, Tis
mana etc. La aces te tr i vechi tito rii ale î n a intaşilor 
sa t -au adăugat, în epoca Jui Mircea cel Marc, num -
roase altele, un le ct ito rite el m a re le dom11 , i ar altel 

c.lc boie rii să i. 
O ctitorie s i gură a Ju i Mircea cel Ma re şi, to tod a tă, 

cca m a i importa ntă c titori e a p 1·ioad c i în. discu ţ i e csk 
mănăstireci Cazici , unei' se află ş i morn1înLuJ ctitorului21. 

Ea a fost cons truiU't în primii ani d domni e a i lui 
Mircea c 1 Ma rc, :î n 1:387- 138822, fiind am i ntită prirn c1 
oară în docum ente la 20 m ai 1388, c:înd domnul mărtu
r i sce1: „a binevoit domnia m ea să ridic din tem elie o 
mănăs tire în m 1m ele sf inLei şi de viaţă începă.Loarei şi 
nedespărţilei troiţe {. ·i .] , la loc11l numit Că.limllne, ·Li 
pe 0Zt"23. 

Deşi e t vorba î n. mod clar d o ctitorie ' l lui M ircea 
oel Marc, :î n_ p rimul docum ent el e în zes tra r' a mănăs
t irii' ctitorul ara tă că un ele bunuri imobiliare f useseră 
dăruite d frat 1 său Da n I sau „după voi a" pări ntelui 
să u , R adu T, mort în 1385, c ca c a în ]r ptăţit p ' unii 
cerc tă tari să su lină d't a i t a t o ctitori m a i vcch ' 
Ja Călimăneş ti 24 . · 

Nu vom insista nsupn ace tei importante LiLorii -
prima biseri că mănăs ti,r ască menită. a deveni n ecropolă 
domn eas ă - prczcntHt.ă p larg în alte. Lucl ii .25. 

O pro blemă m ni greu ele lămurit a ici este aceea Cl 

u no r ctito rii ma i vechi pc ca r Mircea cel Ma rc le-'3 
cornplet.at sa u el 'Săvîrş il , Ia r nu ştim în. cc propo rţie; 
este vorba Ul ·mănăstirile Cot.nieana şi Tismana. 

Prim a mănăs tire a fo ·t cons Lruită de Fl<1clu T îna in t 
ele 1385 el cînd datează vechiul clopot al mănăstirii26 . 
Est foari probabil că l care a t e rmin a t co ns trucţiile a 
fos t Mircea cel Mar , fa pt c rez ultă clin cîtcva docu
mente : la 22 iun.ie 1418, Mihai oicvocl el -d ura că mă 
n ăs tiril Cozia ş i otml'ana (care fuscs înch in a tă pri 
mei) „sînt întemeiat:e ele bunicul dom niei mele ( = Radu 
1) şi de părinLele domniei m ele" ( = Mirceu cel Mare)27 

20 Idem, oconi. Un sat cl in Cîm pia llo 111 c1 11 ă î 11 epol'a l u i 
M irCl'a ce l fWtrîn. ' tm liu orhl'o l ogi.c .5 l i sl o1·ic, Buc„ 1972. Dcspr0 
aş za r a înli\ ritLi de ln Bnsn ra bi-Dolj, VPZ i „S.C.T.V.", l9G9 nr. 3, 
p. 494.- 495. 

21 V. Drăghic:c•a nu , l\1o r111i 11 Wl lu i J\ffr ·co <·e l JJă trî n („B .. M.T. " 
1931 , p . 20-24). 

22 Vez i Emi l Lăzăr S<' U, Dala zid i r ii Coziei („S. '. I. /\.", 1962, 
nr. 1, J. 107-137); V. Vi'ită~ia nu , Dal area miinc1sli rii Cozia 
(„ .C.I.A„ 1969, n r. 1, p . 31- :14). 

23 „D.R.I f. " H, vo i. T, p . 27. Vezi ~i J\. S; 1 cc rd o ţC'a nu . f ,p cro
nologia docwn entelo r lui M ircea c ,z Bc1trîn p ntru Cozia (.,l fri
ovul", III, 1943, p. 126-129). Vezi hi bli o,qrn fi a la . StoicPscu, 
Bibliogrnfia 111unumentelor Jeuclcrle clin Ta.rn Româneascc'i, I , p. 
205-209. 

24 Ti t imcdr a, Fo l-au clouă sfinte lăca.~uri la Cozia ? (,.Bi 
s rica ortodoxă român ă", 1961, nr. 11-12, p. lOl!l- 1032). 

25 Vez i ş i Ro;'izva n Th eodor -s u, Bizanţ, Bal an i , Occiclent la 
începuturi le culturii mccl·ieval c româneşti (.~eco1e le X - XIV), 
B uc„ 1974, p . 30:J-310 .. 

26 S toica ic;olaC'scu. erce tări CIJ·heologice. St răvecl1i ll' clo-
pote ole mclnă.~t i rilor Cotmcana ş i Cozia clin t impu l lu i Don 
ooievocl , Buc„ (f.a .} . 

27 „D.R.II.", B, voi. I , p. 87. Prcluînd i nformaţ i a, la 12 lan . 
1625, mitropolitul Luca a l Tă ri i Româ n eş ti susţin ea di .,aceste 
mănăstiri m ai sus scrise (Cozia ~i otm a na ) amînclouă sîn t fă.
cu te şi zidite ş·l m il'Uile ele ce l ele demult bătrînul .5i răposa tul 
domn I o Mircea, marel e voievod, ci.nd au fos t cursul anilor 
6800 („D.I.R.", B, veac XVII, vol. I. p. 23- 24). Vezi discuţi a 
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Dct<t li i d<' ;1rh itN·tu1 ·i1 de Ja IJisNi ca mr1n iistiri i oz ia. 

iar într-un a lt document clin (ante 11 iuJi.c 1633) se 
afirm ă că mănăs tir •a otm eana „este zidită de băLrînui 
Mircea voievocl c l Mare"2B. Foarte probabil clin aceste 
motiv pisania clin 1711 dă C'l a n al fundaţiei 1389, cîncl 
s vor fi te rmin a t lucrăril e de către Mircea c 1 Mare 
C<lrL' te zugrăvit ca c titor p - latura de nord a n aosului. 

Întrucît docum entele nu prcciz ază ce amunc a făcu t 
Mircea cel Marc la Co trn ean a , is toricii ele a rtă au for
muJc..1t dive rse pre. upun c r i, fără să se ajungă la un. con
sens29. U nii cli.ntr ' ei cred că prima con strucţi e a fost 
d is lrn ă ci un incendiu , fiind refăcută d Mircea. 

Cî L priv •ş tP mănăstirea Tism ana - căr ia Mircea 
cel Ma r i-a purta t o grijă d eosebită, înzcs trîncl-o cu 
n unieroas -' bunuri - ·1vc111 chia r mărturia domnului, car 
uccJ ara, Ja 27 iuni e 1387, că s simţise da tor „să înnoiesc 
/ ... I pomana părinLelui m eu .~d a. frntelui [ . .. ] să-l 
întăresc cu tooL , clorurile si v eniturile si cele ned să.vîr
şit, e să le îm pline c"3o. Este greu ele spus ce va fi îm-
1. . " " p mi t Mircea cel Mar , ţinîncl sc;:11na el e tex tul docu-

me ntului din. ~! octombri e 1385, în ca r . e spun e că Radu 
I „a ridica.t-o clin f,Prn,eli ', clar n-a sfî1-,r;it-o", iar Da n I , 
urma'?ul său, s-a considerat obliga t să clăd ea că „deplin 
acel h ram"31 . F a ptul că Mire a cel Ma rc es te zugrăvii: 

'izvoa r lor în „R .M.M." - SC' ria M .I. /\ „ 1977, ni·. 2, p. :J8- 4L 
M n ţ i on i:'1m că am be! cron ici al 'fă rii Homân c„ ti a tribui e lu i 
Mircea .vod;'i ce l MarC' ctitoria a douC1 mănăstiri : J'ă. ut-au si 
. f î n to mănclslire elen Cozi ia .~i. gfînta mănăstire Coi ;nl'an ci" ( Is
tori a Tă rii Ifomâneşli , 1290-1690. L ctopisefu l Con1acuzi11 esc, p _ 
:~ ). su u „clocro m î 11.c'is tiri au făcut. : înti i Cot m.ecm a, clupe! aceaea 
Coziea, ma i, m arc, m er i tor , mai frumoa.~ă" (Hadu Pop sc;u, i s
toriile dom nilor Tării Romcineşli, p. 14.) . 

28 .,D.R.II.", B, voi. XXIV, p . 162. 
29 Du pă op in ia mai vech a lu i V. Vă lrt~ ianu, Mit 'C'Cn ccJ 

Mar a r fi adăuga t a bs idcl ' bi. c r icii ( u11 tr i buriu11c la clata rca 
bisericii mănăstiri i Co t111 ec111 a, în „Anua rul Com isiC' i Mon umen· 
iC'lor I toric ", IV, 1932-1938, p. 415-41 7), cl a r săpiHu ri l C' a rh o
logicc au dovedi t ii biserica a av ut i n iţ i a l a bs ide, fiind d 
p la n trefl a t simplu ca Vodiţa I (v zi I. Ba n wa ~i N. onslan 
t inescu. Sonclajul ele la m.c'inăsli.rea Cot111 ecr11a, în „Ma tC' ri a lc ~i 
c rce tări nrhcologice", V, 1959, p. 665-GGP). Vezi ~ i di sp uta din 
tre L ia Bătrîn a, Adria n Bălrînn, Date noi cu pri.vire la evolu
ţ ia foste i mănăstiri ol meana („R.M.M." - s r ia M.T. A„ 1975, 
nr. 1, p. 'll-24 ) şi Radu Grcccanu, Eug nia GrccC'anu, D i n nou 
despre mănăsti rea Cotmeana (idem, 1977, nr. 2, p . :J7- 48). 
Primii susţi n - pc bnza ('C' rccti:ir il oJ· ar lwo logicc - refacerea 
biser il'ii într J:JIJ9 ~i 1402 ~ i c:ombnt op ini<t lu i P. P . Pa na itcs u, 
M ircea ce l JJătrîn . p. 160, car<' susţ in ea că nu C'X.i. l i:'t nici un hri 
sov d in ca r si:'t rczult că dom nul ar f i ctitor la ot mc·rna . 
Ra du ~i Eug nia ' r ccan u susţin ci:i rnă n[1 slirca otmca na (II > 
a fos t r făcută ci Mire L în l 387- 1388, dar că acesta nu ::i ri
dicat mănăslir a din teme i i ci doar a r fă ut-o. 

30 „D.R.II.", B, vol. I, p. 24. 
31 Jbid m, p. 21. In hrisovu l da t Tismanci la 5 aug. 1424, 

Dan al II-iea exclude pc M ir ca dint re ctitori ; el nminte~ te 
doar de faptul că bw1icul său, Radu I , „a ricl i cat-o clin tem e
lie", iar tatăl său , Dan J, „a întărit-o cu m ulte lucruri" („D.R.H.", 
B, I , p. 106). 
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in tabloul votiv, alăluri de Radu I, doved şt' că ce i doi 
sînt consideraţi primii ctitori ai mănăstirii32 . 

Sînt a poi o serie de mănăstiri care datează din vre
m a Jui Mircea cel Mare, cînd sînt pomenite în docu
mentele vnmii. Altele sînt amintite mai t.îrziu oa exis
tînd însă în vremea lui Mircea. 

Mănăstirea Snagov •sLc menţionată documentar în 
vremea domniei lui Mircea C'el Ma re, la ( J. „!07-11418), 
cînd domnul îi întăreşte stăpînirea a:upra sa tului Ciul
niţa „pe ·are l-a dă.rnit fratel e cloniniei 11iele, jupan 
St:aico"33. Faptul că mănăstin'a este înzestrată de fra
tck domnului, ca ~i îm prejurarea că domnul îi ·pune 
„mănăstirea domniei m elc" pot îndreptăţi pres upunerea 
că cs t.c vorba de o ctitorie l omm~<1scă34 , a~a cum a fo:t 
- ele aHfel - conskl ernlă mănă ·\irea în I.ol curs ul is
tor ici sa le (la 146...1: H.acl u ce l Frumos î~ i a roga dreptul 
de il pww d singur gumcn .la mănăs!.in•)35. 

D;-1ta rca mănăs Lirii clin vrc•mca domni e i lui Mircea 
cel Mar ' es te adeverită si de un docum ent emis de 
cance laria Jui onsi<:rntin Şerban la :io mai 165..J., un le 
se s u sţin ' c~t s-n Hrăt;i\. în divanul dom n 'SC un hrisov 

Portrdul domnitorului Mircea cr l Marc din tabl oul voti v de 
I.a Mănustirca din urtca de f\!'IH'~ (picturu rx cuta tă în secolul 

<1 1 XVI-Jea do ci'ttrc Dobromir din Tî rgoviş t ). 

din Jeatul 6908 (1399- 1400), de cînd data mănăstirea36 
(numele ctito rului însă, Bnsarab voievod, este greşit). 

Mănăstirea Glavacioc ste amintită prima oară în 
docum ente la 14 mai 1441, cinel Vlad Dracul îi întăr şte 
stăpînirea ~upra sutului Miroe~ti-Teleorrnan, p care 
i-l clăclus Radu banul37. Aces t Radu banul - oar e est.e 
probabil primul ctitor al mănăstirii - a fost un dregă
tor al lui Mircea ce l Marc, primul boier care apare în 
sfatul domnesc ou titlul de ban înoepîn.d djn. ( 1389-
1400) 38. 

Vechimea mănăstirii este dovedită şi el alte docu
mente ele lia începutul secolului al XVI-lea; într-w1ul. 
din 20 iunie 1507, Radu cel Mare întăreşte mănăstirii 

32 .)tefan Anclreescu . Portretele murale de la . nagov şi Tis
mana („Bis. ortodoxă română", 1970, nr. 1-2, p. 188). 

33 „D.R.l-1.", B, vol. I, p. 74. 
34 După opinia lui N. Şerbănescu, I storia mănăstirii Snagov, 

Buc., 1944, p. 28, nota 1, expresia „mănăstirea domniei mele" nu 
s-ar r eferi neapărat la primul ctitor al lăcaşului. 

35 „D.R.1-1.", B, vol. I, p. 218. 
36 Arh. St. Buc„ Peceţi, nr. 65. 
37 „D.R.H.", B, vol. I, p . 163. 
38 Ibillem, p. 3'1. 

Bi~t·ri<'i1 1[111 [1stil'i i Ti sm::i n;i (rolo, Hl80) 

slăpîn irea nsupra un or suLl' „dăruit e ele st rănio:;; ii no~tri, 
·'.ii înc?i ele lct. M ircea voievod"39. H.cîntăr inc.I accca~i dunie , 
la 28 iuniL' J5Hl, NeC.1gop Bas<1rab prcciz <.1ză că s· itel 
e rau p roprick1t.cc-1 măn[istirii „clin zile le lui Mire a vo
i voci cd B[ttrîn."40 (a ici i se s pun(' „ cel Bătrîn" ' - s ta
r ago deo<1 rccc mui cxislasL' întn' timp, lct J 509, un domn 
pfemcr cu n um ele de MircCt< 1). Este clctr ele i că măn.ă -
tire;:i c.lat.enz{1 din pcrioad~1 domn i i Jui Mire •a cel M· re. 
. Mftnă stirca nu s-a . păstrat în să în form<.1 iniţială cleoa
r ce il fos t refăcută ck V1Dd Călugărul ~ i Jla lu cel Marc 
hi sfî r~i I ul : oco l ului a I XV- iea ~ i începutul secolului al 
XV f- lcct41 . 

Mă.nc/.stirea Vişina . c găse~l.c î ntr-o s i tu aţ i e as mă
nătoarc cu precedenta; t'a 11u sic am intită în docum en
te le epocii .lui Mircea cel Ma rc. În. schimb, la 14 cle
<'('rn bri e J 5H, NcHgo Basetrnb cl ccla r<:t că mănăs tirea 
s t.ă pin en nio;;te hot.a re „clin v<>chime, încă clin z ilele lui 
Mircea voievod"42, ceea cc clov cleste că si ace t lăoas 
ex ist<I în timpul domniei lui Mircea· cel M~r . , 

Mai greu ele lămurit este problema ctitorului, cla r nu 
es te c:xcl us oa a să fi fost ctito ri e domnească. Această 
presupunere ·e întemeiază pc faptul că, la (1512- 1521), 
ace.laşi N agoe Basarab arăta într-un hris ov că văzus 
mănăstiren „săroccl. de la binecinstitorii domni ş i prea
fericiţii ctitori, mo:i-i şi strămoşii noştri", fără să preci
zeze la care anume clin accsiia . e r feră43 . 

Ruinele bi sericii fostei ·mănăstiri se pot vedea la con
fluenţa rîului Sadu cu Jiul, la i eş irea aces tui a clin defil eul 
Bumbeşti-Livezeni. După oom s-a arătat, mănăstirea 
avea drept scop să apere V'alea aces tui rîu44 . ercetă rile 
arh eologice a r putea aduce clarificări importa nte. 

39 Ibidem, voi. II, p. 114. 
'o Ibidem, p. 351. 
... , De a eca pomelni ul munustirii începe cu Vlad voievod, 

făru _să amintca~cli pc v chii titori. Vezi A .. acerdoţeanu. Po
melnicul mănăstirH Glavacioc („Glasul Bisericii", 1967, nr. 3-4, 
p. 366-372). 

~2 „D.R.1-1.", B, vol. II , p. 266. 
, 3 lbidc'm, p . 197. 
" Vezi descrierea ruinelor fa Şt. Andreescu, Mănăstirea V ·l

şina, un monument din veacul al XIV-lea („B.M.I.", 1970, nr. 4, 
p, 43-46). 
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Mănăstirea Slrugalea es te un a din cele mai mis te
rioase construcţii el e aces t gen, dispărut{1 ş i î ncă n eiclen
tifioată . Ea este amintită într-un document emis cit' Mircea 
cel ;Mare la 11 rnai 140!) , cîn.cl :e arăta că - la rugăP.,. 
mintea unor boie ri a i săi - domnul a scuti t de dfrri 
sa tul Puloovţi, dăruit măn{1s tirii de jupan Gal45, unul 
din ctitorii proba bili a i rn{măstirii. Lipsesc a lt l~ preci
zări cu privire la vechimea ctitoriei. 

1ntrucît satul măn~is tirii, scutit printrf' a lte le ~ i de 
pescui t morunii pentru dom nie, se afla undeva în r·e
g iunca Dunării, în sfa tul domnesc es te cita t ca m artor 
ş i faroîn na mes tnic, looţi itOlr·ul domnului în regiunea 
„părţilor tătărăşti"; aceasta exclude idcntifioa rea Stru
gal = Strehaia, prnpusă de unii autori46. Considerăm că 
m ai aproape ele adevăr ar· putea fi presupunerea lui C. 
C. Giurescu, după care această miste rioa · ă mănăstire 
a r fi probabil aceea ele la Cornăţel d in sud ul fos tului 
judeţ Ilfov47 (ca re însă nu a fos t cerce ta tă a rheo logic). 

Mănăstirea Bolintin, numilă ş i „mănăstirea din p~1 -
durea oea m a re", este aminti tă la 15 m a r ti 1433 48 ; din 
documente ceva mai tîrzii rezul tă că a fos t cons tru:ită 
de Filos (P ilea)49, care <1 fost logoffttul lui Mircea cel 
Mare ş i al fiului să u Miha i I (1 392- 1418). Intrucît 
despre Hceastă mănăs tire n u s-a u păstra t docum ente ori
ginale ci doar rez um a te, ~ tiril c despre ca ·în t destul de 
sărace. 

A di s părut în secolul a l X VII-J m SO; ruinele sale nu 
au fost clt•sco perite , as tfel că nu a putut fi î n oă loca.li
zată. După nume le lăcaş ului ~i al satelo r foste în pro
prie tatea sa, mănăs tirea ar fi fo:t siLuat{1 lîngă sa tul Bo
lintin, foar te probabil pe malul rî ului Arge~ . unde în
cepea „pădurea cea m a rc" (Deliormanul) . 

Mănăstirea Brăde t es te un lăcaş a cărui datar e lin 
vremea domn iei lui Mircea cel Mar e a fost contes tată 
ele unii ce rcetători. Măn.ăs t irca es te a mintită în docu
m ente ma i t îrziu, .l a 14 m ai 150651; d intr-un alt clocu
m nt, clln iunie 1536, rezultă că ex is ta în timpul domniei 
lui Vlad Călugărul (1 4131 - 1495)52. 

P entru datarea ei în timpul domniei lui Mircea cel 
Mar·e pledează mai în t.îi două clocum cn te tîrz.i i, clin 
15 octombrie 1656 ş i 1 sepLcmbric 1661; în primul se 
spune că Brădetul „es te mănăslire bătrînă, făcută clP 
răposatul bă trîn Mircea vodă care a făcut Cozia"; cel 
ele-al doilea confirmă ş tirea dată de primul , a rătînd că 
mănăstirea es te ctito ria bătrî11ului Mircea voievod „cînd 
a făcut Cozia"53 . Din iaceste două docum ente a r rez ulta 
că mănăstir a d atează clin jur ul anului 13138, cînd s- a 
construit Cozia, cu oare a rc ş i unele asemănări ele s truc
tură. 

Ştirea clin oele două docum ente cs te întări tă si · de 
pomelnicul mănăsti rii , care începe cu Mircea voievod, 
plasat înainte ele voievozii V1adis1av, Rad u, Basarab s.a ., 
deci cu Mircea cel Mare54, oa ş i el e faptul că în ta bloul 
votiv figurează oa ctitori Miroea voievod ş i doamna 

45 „D.R.I-I." , B, voi. I, p. 76. 
46 Gh. Moise cu ş i cola b., I storia bisericii române, I, p . 209, 

27,1. 
47 C. C. G iu rescu, Un v echi oraş al. Ţării Româneşti : Cornă

f:el.ul. („Studii ş i articole de i torie". II, 1957, p. 102- 104). 
48 „D.R.I-I.", B, vol. I , p. 137. . 

. 49 _Ibidem, p . 191. Vezi şi I. Ionaşcu, V echimea mănăstirii 
clin padurea cea mare de 1.a Bolintin (,;Revista i s to ri că română" , 
1937, p . 323- 338). . 

50 Amintită ult ima oară în docuinente la 21 sept. 1656 (A.rh. 
St. Buc., mss. 1268, f. 161). " · 

51 „D.R.H.", B, vol. II, p. 97. ; " ;· . 
52 Ibidem, IV, p. 19. L a 16 iunie 1600, Ni co lae Vod~ Pă

traşcu declara că a văzut „ că rţ ile " ( = hr isoavele) vechi a le·· mă
năsti r ii ,,rup te şi stricate", din vrem ea lui Basarab voievod (poate 
'fepeluş? ) şi Vladi slav voievod. (i bidem, XI, p. 544) . Toa te aces
tea dovedesc că pisania tîrzi e · din 1761 datează g;reş it ctitori a 
la 1546, deoarece aşezi;lmîntul e m ai vechi. Textul pisaniei în 
„B.C.M.I.", 1924, p. 68 . 

53 Vezi Jn jurui vechimii bisericii din Brădet, în: ·~ol. Se'siu
nea ş tiinţifică a Direcţiei Monumentel.or I storice, ·-Buc„ 1963, 
p. 25. 

54 Inscripţiile medievale ale României, I, Oraşul Bucureş ti, 
Buc., 1965, p. 320. 
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Ma ra 55 (zugnavii ştia u deci n um e le soţie i l ui Mircea cel 
Ma re). 

Săpăturil e a rheologice întreprinse la acest lăoa.c; au 
a juns în să la concluzia că „biserica era în fiinţă. la mi.i
locu.l secolului al XV-Z ea, clar ·în ceea ce priveşte exis · 
tenţo. ei nwi timpurie, aceasta este pusă sub semnul 
întrebării"56 . 

Precum se vede din aoeas tă scurtă prezentare, pro
blemu vechimii mănăs tiri~ Brădet nu a fost î n că r ezo.1-
vată, mă rtm·iilc documentar e n efiind confirm ate de cer
cetările a rheologice . Cu toate a ces tea, unii is torici con
side ră mănăstirea Brădet drept o ctiloric a lui Mircea 
cel Mare57, ~ i n u fără motive sus ţinem noi . 

Tot d in v remea domniei lui Mircea cel Marc pare 
a data ~ i mănăsl:irea Dealu, menţiona kl. prima oa ră în 
documente 1a 17 noiembrie 1431, cînd Alexandru Aldea 
î i. întă reşte stă pînirea pPste două sate „ca să fi e ele veş
nică pom enire sfînt răposatului părintelui domniwi m ele 
Mircea voievod" 58. Intrucit Alexandru Ald ea - afl at î n 
începutul domnie i - nu avea cîncl să cons t ruiască 111{1-
năs tirea ş i ţinînd seama ş i de pomenirea ta tălui să u, 
Mircea ce l Marc, es te foa rte po ·ibil ca aces ta să fi e 
ctito rul59. 

1 n aoeeaş i s i lLLaţic pa rc a se . afla şi rnănăstirea Go-
or!L des pre care un clocwnent din 3 noiembri e 153:3 

<ifinn ~t că exista „de cînd este Tara Românească"6o, ceea 
c indică secolul al XIV-lea. La 14 april 1496 Radu ce.I 
Ma n•- wre c.t refăcut-o - mărturisea că găs ise mănăs
t ircu „părăsi tă şi lipsită ele sfîn trăposaţii străbunii noş
tri"61, c <.i cc indică o vechim e de cel puţin două-tre i 
gen eraţii . 

ln calego ria aoclo raş i ctitorii cu datare nes igură es te 
şi biserica d'in Hîrtieş ti -Argeş, p e care unii au to ri o 
cons i d eră a :fi cons tr uită .în epoca lui Miroea cel Mare, 
aclircă sfîrşitul secolului al XrV-1ea - îrnceputuJ seco'.lu
lui al XV-lea62. 

Inventa rul n ostru a r fi incomple t cl acă nu am am inti 
faptul d t Mircea cel Ma.re a fost ctitor la Muntele Athos 

. ' und e ·1 r făcu t -mănăstirea Outlumuz. Aflăm ştiri des pre 
această ctitorie într-un document eliberat de Neagoe 
Basa ra b la 23 :iulie (1512- 1513) , unde domnul decl ară 
ă s trăbunicul să u , Io Mircea ma rele voievod , „a înnoit 
f'Înlnl ş i al:otcinstitorul (hram ) al slăvi te i Schimbări lct 
Faţă a domnului Dumnezeu şi mîntuitorului nostru Iisus 
Hristos, făcînclu-l cti torie ct Tării Româneşti"63 . Nu es te 
exclus CC! r efacerea mănăs tirii Cutlwnuz să fi avut loc 
d up~1 anul 1403, cînd Mit,cea ce.} Ma re juca rnlul unui 
c devărat a rbitru al situaţiei politice clin sud-estul Eu
ropei şi cîncl oştile sale ajungeau pînă la Adrianopol. 

55 Vez i Din ce tăţile ele scaun ale Ţării Româneş ti, Buc., 
1974, p. '158, und e se su t in e c<'i „prezenţa 1.ui Mircea în tabl.oul. 
ele la J3·rc'îdet nu are legatură cu aclevăratui ct i tor". In schi mb, 
G. D. F lorescu af irmii că zugravii de la Brădet stiau din tra
d·iţie că Mircea ce l 13ătrîn cu doamna sa, Mara," 'erau fondato
rii lăcaşulu·i b'iscr ic'i'i" („Rev. i sto rică română" , 1938, p . 146). 

56 G h. I. Cantacu zino, Cercetările arheo l ogice ele la b·i serica 
din Brăclet - Argeş şi problema datării monumentulu i („B.M.I.", 
1970, nr. 2, p . 57). 

• ~7 Vez i, de pi ldă , C. C. Gimesc u, Dinu C. Giurescu., I storia ro
m anil or , II, Buc., 1976, p. 87, ca re citează în p l us ca ar gum ent 
asemănarea con strucţ iei bi sericii Brădet cu biseri ca mănăstiri i 
Coz ia. Vezi ş i I storia artelor plast i ce în România, I, Buc., 1968, 
p . 161, un de b i ·erica de la Br'ădet este consid erată drept. „cea 
m ai veche prelucrare a tipului de triconc de ia Cozia". 

58 „D.R.I-I.", B, vol. I, p . 135. 
59 Opin ie împărtăşită ş i de C. C. Giurescu - Dinu C. Giu

r escu, op. cit ., p . 87. Să nu uităm că după m oartea lui Mircea 
cel M.are u rmase o epocă tu.rbw·e, de lupte crîncene, în care 
nu exis tau condiţii p entru realizar ea un or noi ctitori i. Cin e a r 
fi putut, atunci, să construiască Dealul, în apropi er e de noua 
ca]Jiitală? 

60 „D.R.H.", B, vol. III, p. 277. 
61 Ibidem, I, p . 431. 
62 Emil Lăzărescu . Observaţii asupra bisericii din Hîrtieşti 

(„S.C.I.A.", 1962, nr. 2, p. 386- 397). Vezi şi N. Ghika-Budeşti, 
Biserica din Hîrtieşti-Musce l. („B.C.M.I.", .1934, p. 19- 27), ca re 
o clasifică „printre prototipurile de la originea arhitecturii noas-
tre". 

63 „D.R.I-I.", B, vol. II, p. 212. Vezi şi ibidem , p . 259. unde 
se afirmă că Mircea cel Mare „a înnoi t ctitoria". 
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1n sfîrşit, ·e cuvine să mai amintim că tot din e~oca 
lui Mircea cel Mare ni s-a u păstrat două opere a rtis 
ti ce de o mare valoare : celebrul e pitaf de la Cozia. din 
139fi, care din punct de vedere a l r eu.<;>itei a rti stice poa te 
sta alături de cele mai reprezenta tive opere de broderie 
bi.za ntină64 ~i tetraevanghelul lui Nicodim din 1404-

64 /st.o ria u.r t'el or plw;lic:e în Homâ.nia, I, p. · 168-1.60 . Vezi 
ş i Stoica Ni cohl escu, Ce l mai vechi .~ ·i m ai f1wnos epi taf clin 
anuz 1396 al mclnăstirii Cozia („Arhiv a r omf1nescf1", IV, 1940. 
p . 281-285). 

1405, uvî.ncl o fe recătw·ă de argi.:nt65. 
Aces tea sînt, foa rte pe scurt, realizăril e boga te din 

domeniul ;_i rte i. din vremea lui Mircea cel Mare, car€ 
merită p e deplin - pe lîngă alte titluri ele ne piieritoare 
glorie - i:;;i titlul de primul mare ctitor din i storia m e
dievaliî. a Ţării Româneşt;i66. 

65 I stor ia artelor plastice în Hon1.ci.nia, J, p. l.7:l. 
66 Se în\ clcgc c[1 un cie da te din aecast[t suc·c int[t prez ntare 

pot fi contestate sa u a mendnte prin noi cc 1·ect~iri . Am conside ra t 
necesa r[! în si1 a ccasti'.I trecc1·c în revistă a rea lizăril or arti sti ce 
:.1 .l e 0pocii <' li prilejul aniveTs[1rii mare lui vo ievod . 

SU:HJ\llY 

Thc p resent p aper has two p a rts. 'Jn the first pa rt, t:hc 
author points out the r emarka blc qua liti es of Mircea cel Ma re 
(The great Mircea ) (1386-1418), r ciw rd ed as one of the m ast 
outsta ncli ng voievodes of the country i n the past. From a mong his 
mcrits, spec ia l stress is laici on his ability to orga nize the country, 
cspec ia lly the defcncc m eans, unifying a nd compl eti.n g the te1Ti 
tory of thc Homa ni a n Country (\!/a lachi.a) whi ch reachcd in that 
pr riod the b iggest territori a l area, as w ell as hi s merit of hav ing 
stoppcd thc Ottoma n cxp a nsion at th Da oubc, thus ensu1·in g the 
Romania n Country's indcpcnd encc in an age in which the 
Southern-Da nube sta tcs w e re fa lling und cr thc Turkis h r ule. 

/\no t11c1· spec ia l desP rt o f Mircc'a cel Marc W;.1s that he w as 
th0 f irst gr eat Jou nder în the hist o1·y of the Homanian <.:oun 
try. In thc second pa rt of th e p ap er , w c a re p rescnted an .i n
vcnto1')' o f the ;1chiev c 111 ents .in tlw J'i pld o f n rrhitectw ·c. bc
gi nnin g with thc pr.in cely cou.rt .în Tîrgov i ş te, fortrcsscs of Turnu 
:ind Gjurg iu, as w ell as th c monastcri es found cd by thc grea t 

r ul 0r, or da ting as ea rly as hi s re ign, bcg inning with: Cozia 
- mca nt to bccom e a princcly nccropoli s - Tismana, Cotmeana , 
Sna gov , Glava cioc, Vişina, Brfaclet etc. Th • paper a Iso stres.
ses th c fa ct that the princc of thc Romani nn Country was a lsa 
a found c r a t thc A thos Mount, wherc he r ebuilt monastery 
Cutlumuz whi ch bccnmc "n found a ti on of thc Rom.ani an Country". 

[n thc end, the paper skctchcs tlw princc's p" rson a lity 
f rom wbose asccns ion to th e thronc it will b e 600 yea rs thi s 
Scptember. A courageous a rmy leader·, a r emarka hl e diplom a t, a 
wise m a n;i ger and a grea t found e r, Mircea cel Marc w as .în 
truth , "a .C!r ca t vo i vode :ind p r i nce", one of thc gr ea test our 
people produccd . I-Ii s reign stl'ongly im prcssed poet E minc:cu, 
whn pr;i isC'd în hi s poem „Th.ird Epistle" thc glor.i ous a nd as.
<'cndin g agc o f o ur· pcoplc, a fa1110 wlJi<'h th c H o 111nni; 111 ou11t1·y 
was to k now oncc more in thc ;:igc of p rincc M iha i Viteazul 
(Mi c: h:icl tlw B rnvc). 
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CREAŢIA ARHITECTURALĂ DIN VREMEA DOMNIEI LUI MIRCEA CEL MARE 

CONSTRUCŢIILE DE APĂRARE 

Venirea lei cîrma Ţării HomânE'ş ti a celui de-al şa
selea Basarab, Mircea, la 23 septembrie 1:.l8G cînd, 

potrivit unei cron.ici biwntin c în v ersiun e bulgară, pre
decesorul şi fratele său Dan I a fost uois într-o lupt..ă 
la sud de Dunăre , a ma rcat începutul unei g lorioase 
domnii oare avea să dureze 32 de a nj. 

După cum s-a mai sublinia t în numeroase rinduri, 
această înd e lungată domnie a cons tituit o perioadă de 
înaltă semnificaţ i e penlru istoria politică, milit<:u·ă, eco
nomică şi cu l tura lă a poporului român, prin înfăptuiril e 
sale ele excepţie 1 . Intrate de mult în is toriogn1fia n oastră 
drept mom entul de maximă dezvoltare ca întindere te
ritorială şi putere milita ră a s ta tului muntean, deceniile 
ele domnie ale marelui Mircea a u ofe rit, totodată, con
diţii optime pentru afirmarea unei procligioasl' activi k1 ţi 
constructive. Avîncl la bCJză o expe rienţ{1 anterioa rf1 de 
prestigiu rezultată dintr-un laborios proces ci acumu
lare şi dezvoltare, arhitectura realiza tă la cumpăna Vl'H

curilor al XIV-lea şi al XV-lea pe întreg tc riloriul r o
mânesc de la suci de Carpa ţi s-a orientat spre îmbogă
ţirea r epertoriului de form e ş i e l mente s tructural-de
cora tive moşt..enite. Neîndoielnic, toa te creaţiile r ema r
cabile din domeniul construcţiilor care poa rtă amprenta 
puternicei persona li tăţi a viteazului şi gospodarului domn 
s-au bucura t ·şi de factorul timp, fără de oare nu se 
poate construi cu adevărat te meinic. Aşa cum s-a arăta t, 
„Cine stăpîne,~te mult, poate lucra mult; ş i chiar clacă 
intensitateci şi ritmul activităţii nu sînt întotdeauna egale, 
acumularea rezultatelor, într-un număr mare de ani, dă, 
în final, o sumă impresionantă . lndeosebi cînd cel ce 
stăpîneşte imprimă dezvoltării faptelor pecetea energiei, 
s tăruinţii, personaWăţii sale . Este într-un înalt grad, 
cazul lui Mircea2 . 

Deşi cu·hitecturii munten şti r ·11iza te în decursul dom
niei lui Mircea cel Ma re i-au fos t consacrate un num~1r 
a preciabil de s tudii şi articole de specialita te înfăţişîncl 
ou precăde re r ealizarea şi prezentar ea divers lor monu
m ente, fen.om enul în an samblul oomplexităţii sale nu a 
fost încă aborda t într-o lucrare ele sinteză, dedica tă anum e 
aces tei probleme. Intrucît perioada respectivă, conside-
1ată deseori restrictiv oa aparţinînd în exclusivi ta te pre
miselor, s -a l'emaroat nu numai prin valoal'ea şi numă
rul r ela tiv m ar e al obiectivelor construite, oi şi prin con
tribuţia voievodului, ca principal iniţiator şi susţinător 
materi:al al activităţii ctitoriceşti, în unire cu cea a meş
t erilor vremii, în calitatea lor de rnalizatori, Ja direc
ţionarea ştiinţei de a con.siTui către n.oi coordonate artis
tice şi spirituale. Din aceste considerente apare necesară 
prezentar ea sa într-un studiu tmtat în mod unitar. 1n 
acest sens nu se poate r ecurge la o simplă şi fugară des
criere doar a creaţiilor arhitecturale, r ealizate în decursul 
perioadei respective pe întreg teritoriul românesc aflat 
sub stăpînirea lui Mircea cel Mare. Ne-am propus, în 
consecinţă, în articolul de faţă să procedăm la analizarea 
şi prezentarea aprofundată şi cuprinzătoare atît a con-

1 Cf. Const. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Romd
nilor, 2. Bucureşti, 1976, p. 66. 

2 Ibidem, p. 67. 
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s trucţiilor ridicate în timpul domniei sale cît şi a celor 
ctitorite anterior, dar car e este de presupus în mod logio 
că, aflîndu-se în s tăpînirea lui şi utilizînclu-le un m are 
număr ele ani, le-a făcut diver se lucrări de repara ţie , 
reamenajare sau amplificare, este adevărat nu întot
deauna menţiona te ele izvoa rele documentar e, în gen eral 
sărace în as tfel de informaţii. De altă parte, în cadrul 
fondu]ui arhitectural a utohton am cons iderat necesCJ ră 
identificarea ace lor clemente, ele altfel puţin e la număr, 
prelua te clin r epertoriul tehnic şi artis tic constituit în 
afara hota re lor de atunci ale ţării - în special în cadrul 
unor centre s uu-dunărene de tradiţie bizantină - dar 
ca re întotd •a una au fost prelucrate creator. P entru di
mensionar ea la jus ta valoare a contribuţie i a nilor dom
n iei lui Mircea ce l Ma re Ja dezvolta rea arhitect urii ro
mâneşti, ·e impune, în parale l, sublini erea apo ttului 
va loros ol meşte rilO'r oons truotori în preocuparoa lor ele a 
găs i noi m ijloace ş i procedee de exprimare tehnică şi 
plas ti că, în deplin consens cu ideile şi a piraţiile socie
Lă \ii vremii. 

Ceea ce se cere a fi precizat, pentru început, e te 
fa ptul că această domnie, fără a jnaugura debutul unei 
evol utii în arhitectura v eche românească - numeroasele 
reali zări ctitoriceşti anterioare o demons trează pe de
plin - con ·titu ie una din valoroasele şi prolificele pe
r ioade constructive din is toria poporului nostru. Meritul 
aces tei domnii es te acela de a fi deschis un nou şi lw1g 
interval de timp în viaţa spirituală a ţării, ale cărei 
crea ţii au influenţa t viguros dezvolta rea în continuare 
H fenomenului a rhitectural, imprimîndu-Şi cu autoritate 
e1 111prenta pe multe din form ele planimetrice, s tructurile 
s pa ţiale ş i element.ele decorative ale unor monumente 
1·idica te ulterior . 

In prezentarea arhitecturii r ealiza te în deceniile de 
domnie ale lui Mircea cel Mare , ·în partea întîia a stu
d iului d e faţă este cuprinsă analizar ea fortificaţiilor 
executate din zidări e sau din pămîn~ şi lemn, ca prin
cipale puncte de apărare a întregului te ritoriu, după 
care,· în pa rt a a doua, va fi descrisă curtea domnească 
cl in Tîrgovişte , cel de-al doilea centru d atunci al ad
ministraţiei politico-economice şi militar e a ţării, apoi 
clădirile şi celelalte componente caracteristice ale aşe
zărilor urbane şi rurale din perioada respectivă şi, [n 
cele din u,rmă, vor fi înfăţişate ctitoriile de cult, mărturii 
ele referinţă pentru conturarea unei imagini edificatoare 
asupra aportului original, românesc, în domeniul artei 
ş i ştiinţei de a construi. 

* * * 
Deceniile care s-au scurs între momentul afirmării 

fiinţei de sine stătătoare a tînărului stat muntean în 
prima jumătate a secolului al XIV-lea şi pînă la înce
putul domniei ~ui Mircea cel Ma re au fost marcate dţ 
preocuparea fortificării în scopuri de apărare a celor mai 
import;mte artere de acces în interiorul ţării, în special 
a căilor de pătrundere dinspre nord şi nord-vest, ca o 
reacţie firească de contracarare a văditelor intenţii de 
extindere şi dominare politică manifestate de regatul 
maghiar. 

http://patrimoniu.gov.ro
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F ig. 1. P la mLl ccti'lţ i i S VC'r inului (Mchcdin\i). 

Perioada urmă toare , corespunzînd c lor p ste ţr i de
cenii de domnie a l ui Mi rcea cel M·1rc, cînd, prjn bu na 
organizare ş i admjnis t.:ra re a ţării , precu m ş i datorită 
puternicei ·a le dezvoltă ri econom ice au fost as igurate 
suficiente re ·urse ma terial , reprezintă o nou~1 etapă 
de mare îns mnătate, prin atenţia sp cială acord ată con
strucţiilor d fensive3_ Desfăş urar a 1n aces t domeniu a 
unei intense activităţi constructi ve, fără p recedent în 
istoria de pînă atunci a Ţării Româneşt i ,~ i î n că mult t imp 
după aceea, îşi a re explicaţ ia prin a pa ri ţi a noii !';' i gravei 
ameninţări reprezenta te de ofensiva otomană î n Pe
ninsula Balcanică. Reluarea cl upă anul 1383 a campa
niilor de cuccrir conduse de sultani, mai ales în. urma 
supun rii ţarate l o r bulga re de la Tîrnovo al lui Sişman, 
în 1388, şi d la Vidin al l ui S racirnir, în. 1396, a avu t 
drept consecinţă prezenţa s tabilă a turcilor la Dunăre, 
constituind a tf l un. iminent pericol p n.trn independenţa 
şi integrit,atea te ritorială a Ţării Român.eşti. In. conse
cinţă , se impun a din partea domniei l uarea u nor măsuri 
de apărar hotărîte ş i eficiente. Cca dintîi grijă a ner
gicului domn a fost aceea de înzestrar a hotarelor ţării 
cu for tificaţii temeinice, amplasa te după un plan bine 
chibzuit la scara înt regului teritoriu spre a putea pune 
ţara la adăpost de ameninţarea aproape continuă a ata
curilor armat sau a expediţiilor de jaf iniţi ate de oto
mani. A fost, astfel, acordată o aten ţie sp cian1 consti
tuirii unui sistem defensiv dispus pe linia Dunării şi în 
zona de cîmpic, a tît prin rid icar a w1or cetăţi de pămînt 
şi lemn, cî t şi prin construir a din tem lie a unor c tăţi 
de zid în scopul controlării ş i apărării principalelor 
vaduri de trecere a fluviului. In. paralel, s-a procedat la 
dotarea cu şanţuri, valuri de pămînt şi palisadă a multor 
aşezări săteş ti . In plus, sistemul defensiv amintit mai 
cuprindea, pe lîngă diferitele puncte întă rite situate în 
centre locale sau de-a lungul principalelor artere de le
gătură şi comerţ, fortificaţii ale curţilor domneşti sau 
ansamblurilor monastice, precum şi cetăţi de zid cu o 
importanţă s trategică deosebită, amplasate la hotarul 
de nord al ţării , în zona munţilor sau în teritoriile stă
pînite dincolo de munţi, precum şi în Dobrogea. 

J Gh. L Cantacuzin o, Cetăţi medievale din Ţara Româ-
nească (sec. XIII-XVI), Bucureşti, 1981, p . 29. 

între cetăţile el z id preexis tente domniei .lui Mircea 
cel Marc, ca re <1U fost utili z<1te de acesta în scopul 
asigură rii hota rului de vest al ţării şi, în acest scop, re
amenajate sa u amplificate, se nu111[1ră cel - d:in zona Se
verinului . Cel mai de seamă obiectiv care se înscrie în 
a l nţia aces tor preocupări este, neîndo ielnic, Cetatea Se
verimilui. Construită pe locul un ei ma i vech i fortificaţii 
de lemn şi' pămîn.t la începutul ·ecolului al XIII-lea, 
păstrîndu-şi apoi un rol deosebit de activ timp de aproxi
mativ trei v acuri , pînă l~ cucerirea şi definitiva sa 
d is trugere de către otomani produse în anul 15244, Se
v •rinul a intra t sub ocupaţia regatul ui ungar pe la 1230, 
în urma succeselor r epurtate în confruntarea cu ţarul 
Iom1 Asan a l JI-lea: Va a junge apoi sub juri sdicţie româ
nească spre sfîrşitul aceluiaşi secol , î n momentul cînd 
în aceste locuri va fi exis ta t o formaţiun e politică pre

· t;1la lă a utohtonă, al cft rei centru admini stra tiv a fost 
pus în legă tură cu fortifica ţia aflată î n colţul ele sud-vest 
nl cas trului Drnbcta5. Cetatea S verinului a rămas apoi 
în continuare ub s t~1pînirc românească, cu scurte între
ruperi atestate docum enta r în prima ş i ultima treim e a 
s('co lului al XIV-l ea, p'in ă în anul 1419, cinel a fost d in 
nou cuce rită d - către unguri6. 

În evoluţi a. i s torică a cons trucţiilor ansamblului for
tificaPei el zid a Scverinului a u fost s tabilite de cer
c tăt.o ri cinci ma ri ş i d istincte eta pe. 1ncă cl in ultima 
parte a secolului a l XIII-lca sa u ele la începutul vea
cuJ ui al XIV-lPa, 'înlr-o a doua fază de con tructic se 
poa te aprecia că a fo t r ali zată o incintă cu o ·fo;·mă 
api-opiată el e cca a unui dreptunghi, măsw·1nd cca 45 X 
~J O m, flancat[t la colţuri de pa tru turnuri r ectangulare, 

5 1Um. 

Fig. 2. P la nul ce tăţ ii de p e dealul Grădeţ ului (Mehedinţi ) . 

avînd zidăria alcătuită din bolovani de rîu dispuşi în 
asize paralele, întărite cu grinzi orizontale din lemn 
ascu nse în grosim a zidurilor7_ In zona centrală se află 
amplasată o biserică-paraclis de plan mononavat, tipică 

4 M. Dav id seu , Monumente medievale din Turnu Severin, 
Bucureşti , 1969. p. 9. 

s Ibidem, p. 22- 23. 
6 I b idem, p . 8. 
7 i\l. Bărcăcil ă, Cetatea Severinului, în „Buletinul Comi

- iun ii Monumentelor Is torice", a nul XXXII, fasc. 100, apr ilie-iu
n ie 1939, p. 74-76; M. Davidescu, op. cit ., p. 12; Gh. L Can
tacu zino, op. cit„ p. 96. i\na li zind a rhitectura dif ri te lor compo
nente a le cetăţii r idi ca te în această a dou a etapă, intre specia
l i ş t ii care s-au oc upat în timp ul din urmă de prezen tarea an
·a mblului fortifica t de la Severin, Gh. An ghel a considera t că 
forma 1 l a n i metrică şi tehn ica de construcţi e a zid urilor aces
tuia sint asemănătoare con strucţi i l or cu funcţie similară ridi
ca te în Tra ns ilvania şi centrul Europei la sfî rşitul secolului al 
X III-iea ş i în ceputul celui următor, încaddndu-1 deci, pe baza 
acestor cri te rii, perioadei de s tăpînire românească (Cetăţt medie-
v ale din Transilv ania, Bucureş ti , 1972, p. 36). · 
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Fig. 3. Planul Io rt ifi caţiei din in sula Banului (Mehed i n ţi ). 

arhitecturii de tradiţie bizantin ă , construită ca şi incinta 
din faza a doua , la sfîrşitul secolului al XIII-lea sau in 
prima jumăta te a celui următor, suprapusă a_Lteia mai 
vechi de plan bazilical, consid rată a fi „o mică bazilică 
romanică din ecolul al XIII-lea" .B Intr-o următoare e tapă 
de construcţi e, importantă la rîndul ei prin amploare, 
s-a ad ăuga t la o dis tantă de 6- 7 m de exteriorul primei 
incinte, o ~lltu (fig. 1): pe car cercetările a rheologice 
au atribui t-o, discutabil, ca aparţinînd unei eventuale 
in iţia tive din pdma jumăta t a ecolului a l XV-lea a 
regelui Sigismund de Luxemburg. I entru datarea r es
pectivă s-a luat în consid raţie faptul că aces ta infor
mează , în anul 1425, că a însărcinat pe Filippo Scalari 
(Pippo Spano) cu refacer a ca trului regal de la S vcri n 
şi r idi carea altor întărituri înveci11 a teY, fără a se şti 
astăzi , cu certitudin , dacă lucrările au fost î ntr-ad evăr 
realizate în cele din urmă sau au fos t doar în legă tură 
cu zidurile incintei exterioare. 

Toate datările celor cinci tap succesive de cons truc
ţi ale for tificaţiei de la Severin au cl eocamd C:ţ tă carac
ter ul unor prez umţii , care se cer verifica te prin viitoa re 
cer cetări arheologice ş i ele arhitectură. Numai după r e
luarea acestor inv s tigaţii se va putea ajung la noi şi 
r iguroase pr cizări pentru s tabilirea succesiunii în t imp 
a dif ritelor faze constructive, în cadrul cărora va putea 
fi identifica tft o po · ibilă şi jus tificată activitate ctitori
cească a lui Mire a c l Marc. Ca ipoteză de lucru con
siderăm că timpului domniei sale i-ar putea fi atribuită 
incinta x terioar [t din faza a III-a, pe cînd italianului 
Filippo Scalari i-ar reveni în această situaţie acţiunea 
de adăugare a zidurilor afla te p latura de sud, dis trus 
în parte ele lucră rile moderne legate ele sistemati zarea 
oraşului , ziduri care închideau în zona resp cti vă o 
altă incintă alăturată celei principale10 . 

La cca 25 km de Severin, pe şaua unui deal s tîncos 
afla t în raza localităţii Schitu Topolniţei eare domină o 
în tinsă zonă înconjurătoare, în special spre sud-est, dîncl 
as tfel posibilitatea controlării căii de comunicaţie ce lega 
Bana tul prin val a Cernei cu nordul Olteniei, se ridica 
cetatea Grădeţului . Formată dintr-o pînză d ziduri ce 

s R. Theodore ·cu, Bizanţ, Balcani , Occident, la începuturile 
cu l turi-i m edievale româneşt·l (sec. X - XIV), Bucureşti , 1974, p. 
275', 

9 Cf. M. Davidescu , op . it „ p . 8. 
10 Cf. Gh. I. Cantacuzino, op. cit„ p . 91, unde citează planul 

ridicat de L. C. de Marsigli („Description du Danube", Haga, 
11744, p . 22, tab . 8, fig. X XXII) . 
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închidea o suprafaţă de formă n - regula tă, cu rotunjiri 
pe laturile de es t şi ele nord ş i poligonală pe la turile 
opuse, avea dimensiuni r elativ modeste ce nu depăş au 
cu mult 25 X 40 m . I n mijlocul incintei se înălţa un 
ma rc tum de sccţiun cir ulară - donjonul fortificaţiei 
al cărui diam "tru măsw·a la exterior cca 11 m . Un alt 
t urn, de asUt da tă semicircular, a fost adosat feţii in
terioa re a zidului nord-v tio de apărare intr-o altă e tapă 
în ca re, la extremita tea situată în zona de ud-est, poarta 
i niţi a lă ele acces în cetate a cunoscut unele r efaceri ş i 
reamenajări 11 (fig. 2). Intre cele două faze distincte de 
construcţi e stabili te ele cercetările arheologice efectuate 
a ici în urmă cu două decenii, prima prezintă similitudini 
evidente cu cetatea Severinului , cl a tînd ca şi! aceasta, 
din secolul al XIII-1 a 12. Materialele urhcologicc d sco
pcritc a tes tă că utiliza rea cetăţii a continuat ş i pe 
pa rcursul s colului al XIV-lea13, d(°' i ş i în deceniil e de 
domnie ale lui Mircea cel Mare. 

Intre celelalte fortificaţii legate ele ceta tea Severinu-
Iui - în jurul căreia s-a cons tituit în s colul a l XIII-lea 
un adevărat sistem menit să aper aces t important punct 
strat gic - s numără ş i Ostrovul Banului. Cetatea de 
aici, amplasată pe o mică înălţime in sulară ce controla 
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cursul Dunării , av a planul de fornn unui poligon ne1·e
gul a t prevăzut cu cinci turnuri el e s cţiw1e pătrată, din 
care tre i rau dispuse pe latura ele nord14 (fig. 3). Au 
exis ta t p e ac 'st loc două fortificaţii suprapuse, cea dintîi 
ri d i cată î n cursul secolului al VI-1 a şi distrusă la în
ceputul celui următor, pes te care s-a ridica t c ta tea 
medievală, ci dimensiuni mai r ectu. c, ocupîncl doar zona 
ele ve. t a primei întărituri. Pc baza unui destul ele 
rcs trîns ma terial arheologic dar ;i după s tructura zidu
r ilor prevăz ute cu contraforturi şi creneluri sau clupă 
tch11ica lor de construcţie , toa te prezcntînd caracteristici 
:ilc arhitecturii romanice, ultimele cercetări a u încadra t 
constrnirca acestei fortificaţii în perioada cuprin ă între 
pragul secolelor al XIII-lea ş i al XIV-1 a, apr ciindu-se 
că a avut o legătură directă cu c tatea Severinului15, 

aflîndu-sc deci în mod asemănător sub stăpînire româ
n ască în tot cursul s colului al XIV-lea şi începutul 
celui următor. 

Jn partea muntoasă de nord a ţării au fost ridica te 
pe cursul principalelor rîuri ma i mult cetăţi şi puncte 
for tificate cu rol defensiv însemnat, avînd drept scop 

11 M. Davidescu , op . cit „ p. 30. 
12 M. Davidescu, Cetatea Grăcleţul.ui, in „Drobeta". 1978, p. 

119. I 

13 Ibidem , p . 120 şi planşa 2 (p . 122). 
14 M. Davidescu, op . cit ., p . 34- 35; idem, Cercetările arheo

l ogice din Ostrovul Banului - Golul - Gur a Vă'ii (judeţul M e
heclinţi), în „Revista muzeelor ş i monumentelor - Monumente 
istorice şi de artă" , 1, 1977, p. 42, fig. 6. 

15 Ibidem. 
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F'i g . 5. P ianul cet[1 ţii de fa Oratia ( Argeş ) . 

controlarea căilor de acces dinspre Transilvania, spre a 
ani hil a politica de expansiune a regatu.lui ungar asupra 
tînărului stat muntean., manifestată de-a lungul întregu
lui secol a l XIV-lea. Deşi cons truite anterior domni. i lui 
Mircea cel Mare, acesta 'l e-a otHizat, întreţinînclu-.l - în 
perfectă stare de folos ire, datorită aprecierii la jus ta 
valoare a importanţei lor strategice deosebite. 

Astfel, în cheile Argeşului, în apropierea vechiului 
oraş de reşedinţă domnească, pe o înălţilm e stincoasă în
'Conjurată de pante abrupte, se afla un turn de pază şi 
apărare ele formă paralelipipedică cu · ecţiunea pătrată, 
avînd laturile de cca 8,50 m la partea exterioară, con
struit clin piatră brută legată cu mortar16. Cele trei ni
veluri ale acestui turn erau separa te prin planşee al
cătuite din grinzi de lemn, accesul la partea s uperioară 
făcîndu-se la cel de-al doilea cat prin intermediul unei 
scări mobil~ . în mod asemănător altor construcţii con
temporane cu funcţie similară. La nivelul intrării, pe 
latura de nord, se mai păstrează urmele unui gol ele 
tragere (meterez), ceea ce dovedeşte ros turile nedisimu
late de apărare pe care le-a avut acea ·tă cons trucţie. 
In jur ul nucleului iniţial, r eprezenta t de turnul descris, 
ce datează, clupă părerea cercetătorilor, din prima jumă
tate a secolului a.I XIV-lea, s-a adăugat la mijlocul se
colului urrnăt01· , priobabil din porunoa lui Vlad Tepeş, 
o curtină flancată de turnuri semicilindrice amenaJate 
prntru uzul artileriei17, luînd as tfel naştere o adevărată 
fortificaţie inexpugnabilă, datorită în bună parte ş i con
figuraţiei terenului de amplasament. De dimensiuni me
dii, lungimea , după lucrările de amplificare, măsurd 
aproape 60 m iar lăţimea în jur de 10- 15 m (fig. 4); 
întăritura de la cheile Argeşului a fos t cunoscută pe 
parcursul existenţei sale sub denumirea de Cetatea Poe
nari. Printre materialele ceramice descoperite în cursul 
cercetărilor arheologice desfăşurate aici în anul. 1970, 
cu prilejul acţiunii de conservare şi consolidare a ruine
lor, au fost identificate numeroase fragm ente caracteris
tice sfirşitului secolului al XIV-lea şi începutului vea
cului al XV-lea1B, ceea oe dovedeşte o intensă utilizar e 
a fortificaţiei de la Poenari în timpul domniei lui Mircea 
cel Mare. 

Pe cursul superior al Dîmboviţei, de-a lungul căruia 
cobora importanta cale de comunicaţie şi negoţ ce venea 
din Transilvania prin Braşov şi Bran către oraşele de 
reşedinţă ale Ţării Româneşti, Cîmpulung şi Tîrgovişte, 

se aflau amplasate în cea de a doua jumătate a seco
lului al XIV-lea alte două cetăţi de piatră cu importanţă 
strategică deosebită, la Cetăţeni şi Podu Dîmboviţei, am
bele în judeţul Argeş. 

Prin cercetările arheologice efectuate în timpul din 
urmă la Cetăţenii din Vale, au fost depistate pe platoul 

16 Gh. I. Cantacuzino, op. cit., p. 108. Descriere.a , în conti
nuare, a acestei fortificaţii este făcută după autorul citat. 

11 Ibidem, p. 114. 
18 Ibidem, p. 11.11. 

aflat între două pante abrupte al înălţimii s tîncoase care 
s trăjuieşte îngusta vale a Dîmboviţei - o adevărată 
fortificaţie naturală denumită de localnici „Cetăţuia lui 
Negru Vodă" - vestigiile une i cetăţi geto-dace din care 
se mai păstrează r es turile unui turn ş i ale unui zid, 
ambe le r ealiza te din pia tră cioplită rudimentar, primul 
situat în zona de nord iar al doilea pc la tura de sud a 
platformei. Un alt zid din piatră legată, de astă dată, 
cu mortar, avîncl o grosime de 1,5 m, care mărginea 
la tura ele nord a ce tăţii a fost a tribuit de cercetători, 
prin materialele a rheologice descoperite, perioadei me
d ievale, deterrninîndu-s , totoda tă, şi durata relativ în
delungată de funcţionare a fortificaţiei, din cea de-a 
doua jumătate a secol ului al XIII-lea pînă în prima ju
mătate a secolului al XV-lea 19, cîn.d pe locul întăriturii 
se organizează un schit rupestru. Numeroasele obiecte 
de armament depistate ca: pinteni , scări de şa, virfuri 

o ' 10 1~ ;o 15"1 
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Fig. 6. Pla nul cetăţii de la Tabla Buţii (Prahova). 

de săgeţi, bolţi de arbaletă şi o buterolă de sabie, precum 
~i urmele lăsa te de confruntări armate purtate pe aoeste 
locuri2°, între care, poate, şi cea din 1369 a românilor 
conduşi de Dragomir „castelanul" de Dîrnboviţa împo
t riva oştilor conduse de voievodul Transilvaniei, Nicolae, 
sînt dovezi certe ale existenţe~ unei puternice fortifi
caţii ce ar putea fi identificată cu cetatea Dîmboviţei, 
atît de des amintită documentar în decursul secolelor 
XIV-XV. Deşi zidurile perimetrale ale fortificaţiei de 
la Cetăţeni nu se mai păstrează decît fragmentar dato
rită distrugerii în scopul recuperării materialelor sau 
prin prăbuşirea lor în vale, neîngăduind astfel conside
raţii\ mai ample asupra formei sau dotărilor speciale cu 
care, desigur, va fi fost înzestrată, este de presupus că, 
ţinînd seama atît de poziţia naturală greu accesibilă, 
ce domina întreaga zonă într-un punct unde albia Dîm
boviţei se îngustează putînd fi mai uşor de controlat, 
cît şi de poziţia strategică din punct de vedere geografic 
a amplasamentului, cetatea ocupă un loo eminent în 
cadrul sistemului defensiv al întregii ţări. 

Este important de subliniat că fortificaţia de la Ce
tăţenii din Vale era în legătură nemijlocită ou aşezarea 

19 D. V . . Rosetti , Şant"ierul arheologic Cetăţeni, în „Mate
ria le", VIII, 1962, p. 84 passim; L . Chiţescu, Cercetări arheolo
gice la Cetăţeni, judeţul Argeş. în „Cercetări arheologice", II, 
1976, p. 170-.177. 

20 Ibidem. 

47 

http://patrimoniu.gov.ro



• 
$ 

=etapa I-a .... ',;;~3.1..'. 
~J transformări ulterioare o 5 10 ... 1.. 

t•-a - I ==' 

Fig. 7. P lnnul C'eti1\.ii T urnu (T0l eo l'Jl1an). 

aflntă p ter a ·a cc ·c desfăş ur;:i î n. evul mediu pc malul 
s t.îng al Dîmboviţei\. În aces t loc cercetăr i le arheologice 
a u identifi cat ruin.ele a tre.i bi se rici cl in. care un a, cca 
mai veche, e ra de plan triloba t , i ar alte două de plan 
mononavnt. Două d intre lăcaş urile respective au fost 
dn tatc cn fun cţion înd în perioada secole lor XIII- XIV. 
iar cca el e-a tre ia, co n strui tă în curs ul seco lului al 
XV-lca , a fos t utilizată, cu un ele trc111sfo rmări pîn ă în 
secolul al XVIII-len. 

La 5 km nord de Rucăr , în decursul ev ului mediu 
însemn at punct de vamă , vechiul drum ca re cobor a din 
T ra nsilvania s pre Tara Românească era .-upravegheat 
de o m i că întări tură din piatră s ub n um le de cetatea 
Oratiei, afla tă în prezent la marginea satului Polu Dîm
bov i ţei. Ca şi alte întărituri construite în zona muntoasă 
a ţinutului dintre Carpaţi şi Dunăr p e p arcurs ul .-eco
lclor XIII- XIV ş i această fortificaţie se af la amplasa tă 
pc platoul unei proeminenţe s tîn coase, mărginit de ver
sa nţi abrupţi către vest şi nord -vest , continua t apoi l a 
es t de dealul numit al Sasului. Atît pe latu ra el e nord, 
unde se află albia unui torent, cît şi pe cea ele sud, 
cetatea e ra apărată n atural de pante scurte şi r epezi. 
Pentru asigurarea unor condiţii sporite de apărare în 
zon ele m ai vulnerabile dinspre s t ş i sud, a fost săpat 
în s tîncă un şa nţ de apărare la t ele cca 10 m şi' aclînc 
de 4 m , dublat pe la tu ra de sud ele un zid gros de aproape 
2 m, acum dispărut, amena ja t se pare în mod special 
pentru a a păra intrar ea în cetate aflată pe această ul
timă latură. Zidurile perimetrale avînd o grosime ele cca 
2 m închideau o suprafaţă poligonală neregulată asemă
niHoare formei unui romb, a cărui diagonală mică dis
pusă pe d i1 11eoţi a no1'cl-est sud-ves t măsura aproX1i m ativ 
20 m . Colţul de nord-es t şi laturile adiacente erau apă 
rate el e construcţia unui turn de plan semicircula r deschis 
către inte riorul cetăţii. Planul fortificaţi ei de la Ora tia, 
adaptat cu multă abili tate form ei ter enului, se caracteri
zează prin rotunjirea colţurilor ce încadrează latura de 
vest, pe cînd unghiul sud-estic avea o formă ascuţită, 
aidoma unui pinten (fig. 5). Unele amenajări interioare, 
destina te în primul rînd adăpostirii grupului restrîns de 
apărători ai cetăţii , ocupau zona ele sud-est a curţii ş i au 
fost distruse în urma unui a tac violent urmat de incen
diu, ai cărui martori au fost găsiţi de arh eologi sub form a 
unor grinzi de lemn carbonizate şi cenuşă sau resturi 
de obiecte cum ar fi bucăţi de sabie, pinteni, potcoave, 
catarame, lam e de cuţit, cuie precum şi mteva ghiulele 
de piatră21 . 

Paramentul zidului de incintă a l cetăţii de la Oratia, 
a tît la interior cit şi la exterior, este alcătuit din blocuri 

21 Cf. Gh. I. Cantacuzino, op. cit., p. 123. 
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de piatră el e cari eră, ele manme mijlocie, cioplite sumar, 
îm păn a te cu pie tre de mici dimensiuni. In interiorul 
aces tei z id ării uscate , care a servit drept cofraj, a fost 
1.urnat em plectonul format din pietre m ijlociii si mici 
înn ecatc în morta r, r ezultate în bună parte din' ciopli
tura blocurilor de pa ram ent . 

Săpăturil a rhco.logicc efectuate a ici mai întîi de Gri
gore Toci lescu , în mrnl 1905, şi a poi de un colectiv de 
ce 1:cetători , în a nii 1968- 1970, au depistat, pe lîngă 
obiectele . enu1:ner~1te ma i sus, un m a terial ceramic frag
mentar datab1l catrc sfî rşitul secolului al XIV-lea pre
cum şi ! ouă mon ede em ise de Mi rcea cel Mare 

1

ffăs ite 
î r: in~erior~I .. etăţii , J?C pămîntul dep us la parte'a ~upe
n o; 1ra a stmc11, cons tituind elemente concludente pentru 
a co nchide că ri dicarea fo rtificaţiei el la Ora tia a avut loc 
în a doua :ju mătate a secolului al XIV-lea22. Aces tei 
ipoteze de datare îi adăugăm propria noastră observaţie 
priv itoare la tehnica de construcţie a zidului de incintă 
ele trad i ţie bi zantin ă, întru totul asemănătoare cele i uti
lizate la executarea z i dărie i caselor domnesti si a bi
se ricii -paraclis cl in cadrul cu rt ii clomnesti cl'e l~ Tîrao-

. • • b 

v1~te23 • precu m ş i la zidurile de cq:>ărare ale cetăţii Turnu, 
toate cdifi<;:ate clin in iţiativa lui Mir»cea cel Ma rc, aspect 
cc poa te fixa mo.mentul construirii micii forti ficaţii clin 
p i atră de la Orati a în anii domniei străluci tului voiev0d. 

O a ltă î ntă ritură el.în pia tră situată în zona ele munte, 
ce va fi fost l'idica tă tot de Mircea cel Mare, es te si 
ce tat ,a de la Tabla Buţii afla tă la o altitudine de 1300 m 
în locul unel e drumurile ce urcau de-a lung ul văilor 

T lea j . nului Ji ~cJ ~ j e r:i c~ulu.i , împreun ă cru cek de pe 
curs~nl e B17za ulut Ş t S.rnulu1, s uneau într-unul singur, 
:LI Tat~ rulu .r , cci:c c~ucea spre Tara Bîrsei. D r;; i risipite 
rn buna parte, z1cl unl e de contur a le noeste i cctăti se mai 
lJO~ în că c~ is t.in ge pl' P.lutoul înclinat al fos tei incinte, pe 
ll1 t r nsul care1a clc t.orminau un plan el e formă patrulateră 
nereaul ată apropia tă de cea a unui trap z, avînd lun-

Fig. 8. Infăţi şarea posibilă a cetăţii Giurgiu dup<'."t descrie~·ea 
lu~ \~a lerand de Wavrin. 

gimea laturii mari dinspre vest, măsurată la exterior, 
de cca 70 m iar a la turii mici opuse în jur ele 50 m. 
Trei dintre colţuri erau străjuite el e turnuri r ectangu
lare i eşite faţă ele linia curtinelor alăturate ale căror 
laturi variau între 7 şi 14 m. Un turn ele 

1

di mensiuni 
mult mai mari se afla am plasat către colţul de sud-est, 
de-a lungul latu rii sud-vestice, ş i era alcătui t din trei 
încăperi, cea medi ană comunicîncl cu interiorul cetăţii. 
Mai puţin obişnuită în cadrul fortificaţiilor româneşti 
ale epocii este am enajarea la o distanţă de aproximativ 
12 m a unui zid exterior, dispus oarecum paralel cu la
tura de sud-vest şi în prelungirea turnului care, prin 
modul de amplasare, închidea un spaţi,u de siguranţă 

în zona cea m ai expusă a, întăriturii, deoarece se pre
supune că pr in aces t loc se află intra rea (fig . 6) . Acest 

22 „Studii şi cercetări de istoric veche", t. 20, 1969, nr. 3, 
p. 497; t. 21, 1970. nr. 3, p . 516; Gh. I. Cantacuzino op cit Ioc 

„_c:it. ' . ., • 

23 Cristia n Moisescu, Tfrgovişte. Monument11 iStorice şi de 
artă, Bucureşti, 1979, p. 45. 
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Fig. 9. Cetatea Giurgiu lui . P l an ul zonei clrS<"Opc ritc p rin ccr
C"di:11·i a1·heologirr. 

a pect este confirmat ş i de exis tenţa, în faţa turnului 
am intit, ce va fi adăpostit accesu] în cetate, a unui şanţ 
de apărare săpat în stîncă , a cărui trecere c r;:i, probabil, 
faci li tată de un pod ridicător. 

În ab enţa unor cercetări arh eologice ca re ::;ă ofere 
elemente cît de cît sigure, datarea cetăţii de Ja Tabla 
Buţii rămîne în domeniul prezumţiilor, ea fiind deocam
dată posibil ă doar pe bază de criterii tipologice ş i a 
cercetăr ilor ş i observaţiilo r sumare efectuate la supra
faţă24. Întrucît din punct de vedere p la nimetr ic cetatea 
prezintă ana logii evidente cu alte fortificaţii de plan 
poligonal dotate cu turnu ri patrulatere de colţ, cum sînt 
cele de la Giurgiu, Suceava , Neamţ, sau cu altele aflate 
în regiuni învecin ate, toate rid icate către sfîrşitul seco
lului al XIV-lea, iar fragmentele ce ramice, în p arte 
smălţuite, recoltate la suprafaţă tipice pentru seco
lele XIV-XV, s-a emis ipoteza - ce urmează a fi con 
firmată prin viitoare cercetări arh eologice - că ar npar
ţinc secolului al XIV-lea, funcţionînd, după cu m atestă 
cîteva izvoare documentare m ai tîrzii, o lungă perioadă 
ce se întinde pînă în secolul al XVII-lea25. Indelungata 
utilizare a cetăţii de la Tabla Buţil· poate fi pusă atît pe 
.eama funcţiC:' i saîe de apărare a h otarului de nord al 
\ă rii ş i de pază a drumului de comerţ către Ţara Bîrsei, 
cît ş i pe faptul că aici se afla un însemnat punct vamal, 
după cum îl indică însuşi toponimicul. ln acest loc se 
făcea numărătoarea, în scopul vămuirii, a butiilor de 
vin şi ţuică ce veneau din podgoriile şi livezile aflate 
Intre rîurile Buzău şi Prahova, spre a fi trecute m ai de
parte în Transilvania. 

Mutarea centrului de rezistenţă pe lini a Dunării , ca 
urmare a apariţiei pericolului otoman în ultimele dcuă 
decenii ale secolului al XIV-lea, a determinat domnia 
să întreprindă o serie de măsuri defensive m a teriali zate 
în primul rînd prin ridicarea unor fortificaţii temeinice 
în această parte a ţării. In consecinţă, Mircea cel Mare 
a luat iniţiativa constr uirii celor două cetăţi din piatră 
de la Turnu, situată în imediatn apropiere a confluenţei 
Oltului cu Dunărea, şi de la Giurg iu, amplasată pe o 
mică insulă din faţa localităţii alătura te care i-a împru
mutat numele. 

24 Gh. I. Cantncuzino, op. cit„ p. 134-135. 
25 W. Horwath, Die Kreuzburg und cler Bosauer Pass, în 

,Das Burzenland", IV, 1, 1929, p. 52-54 şi fig. 46. 

C un o · cută ~ i sub n u mele de Nicopolca Mică, după 
mm1e le c tăţii Ni copole c.l e pe malul dr pt al Dunării 
în faţa că r ia se afla, sau Holăvn ic, cum es te menţionată 
în urw le iz voare e pigraficc s<-1 u c1.1 rtograficc ale v remii 
fortific:u ţi a. ele la Turnu este n}.e nţionată documentar pen~ 
t rn prima claUi în iuni e 1395, în legăturf1 cu recucerirea 
sa de Ja turc i ele către Si,g ismund c.l e Lu xemburg, co n
sicl crînelu-sc că a fost z i clit.~1 cu puţin în<.1in tc de a nul 
1 :rn;i26. 

Cercetăril e a rheologice, efectuat -' cu întreruperi între 
<mii l 9;35_ 1943 ~ i reluate a poi în J !"1 78, au icl cntificat 
ntît forma veche n . constrncţici dt ~ i cvoh1 ţ i<1 pbnimc
trică dc-<1 l un gul tiri1pului cît s-a aflat în :;; tare de î unc
\.iomt rc . Nucle ul ini ţ i a l al fortifi caţiei e ra alcătui t dintr-un 
t urn central ele fo rmă cilindrică, cu d iametrul ele 17,5 m 
la exte rior (fig. 7). Pm·amentu l zidului circular, g ros de 
pîn{1 la .'3 111, e ra alcăt ui t li n bl ocuri mari cl in piatră 
de tali e cl ispu ·e orizonta l şi ve r t ical , într ' a rc se afl au 
încctstn.1l c ş i c lc rnc ntc n :cupcrnt ' el e la v s tigii de ar
hitcctu r~t rnmană cl in zo n ă, împănate c u spărtură ele 
cărămidă. Ca şi la ceta tea Orntia, blocurile celor două 
fc ţ.c ale zid ului a u fost utili za te drept cofraj, în interior 
nf lîn d u-s un crn plecton fo rmat 'lin spăl'tură de p i c-ttră 
ş i mortal'. Pentru cr-i ·1sigu rn stabilitatea pc toată durata 
efectuării prizei, zid ul a fost consolida t , în lun_sul s:'.iu, 
cu gr in zi de lemn legate, din .loc în loc, c u bîrn tn_1nsver
s; tl e. La o d istanţă ele cca fi rn faţă de limi ta exterioa ră 
a turnului central, î ncă d in faza de î nceput, s-a r id icat 
u n zid ele in cintă disp us aprox imativ conce ntric, ca re a 
cunoscut mai multe etape c.l c reco n strucţi e ş i a mplificar e 
în decursul celo r patru secole ş i jumătate de folosire 
neîntrer u ptă a cetăţii. Iniţial , ;1ce."t zid real iza t, de ase
meneH, cl in piat.di cioplită de mărimi dif r i tc ce încon 
jura nucleul c •ntral, avea o formă plan im trică circula ră, 
u lte ri or fiind demolat ş i reff1cut în pa r te după un trase u 
poli.gornil; într-o alU'i fo ză de construcţi e m ai tîrzic a fos t 
căptuş it 1<1 exterior cu o zi dări e groasă de 2,5 m în ca re 
s-a conceput înglobarea peri m etrală a mai multor tur
n uri ele mici dirn ensiuni27. La e xteriorul zidului de in
c intă au fost prevăzu te alte clemen te defensive alcătuit e 
dintr-un şanţ la t de () m şi aclînc ele cca 2,5 rn, mărgin i t 
la inte rior de un zid cu contraescarpă în afară2B. Ma
te rialul ceramic descoperit cu prile jul cercetărilor ar
heologice u fost d<.1tat, pc bază de analog.ii, la sfîrşitul 
seco lului al XlV-lea şi începutul celui următor, confir
m înd u-. e ş i pc această calc faptul că întări tu ra de h 
T urnu aparţine ini ţ i a tive i constructive a lui Mircea cel 
Ma re. 

I ndi scu tabil , însă, c a mai rcd utabi.lă fortificaţi e con
s truiUi din porunca şi cu ch eltuiala marelui Mircea a 
fost cetat;ea Giurgiului . Amplasa r a sa a fo. t aleasă ]a 
suci -est ele oraşul eponim, pe un mic ostrov aflat p malul 
s tîng al Dunării, în locul und e principala cale ele legă tură 

şi n egoţ cc ve nea dins pre Transilvania şi centrul Mun
teni e i trave rsa flu viu] , ca apoi să mea rgă m a i departe 
către Penins ula Balcanică. Controlul per mane nt exercitat 
asupra acestui impor ta nt loc cc cumul a funcţiile de ora. , 
vad ş i port ln Dun ăre, pc care le străjuia, i-a sporit 
con.s ide rabil valoarea s trategică, păstrată, dealtfel, n ea
bătut t imp ele pes te patru veacur i, cît a d ăinuit la h ota rul 
de sud al Ţării Româneşti29 . 

26 G r. Io lorcscu , Cetatea Turnu (Turnu Măgurele) . în .,Re
vista Istor·ic[1 Români:-1", XV, 1945, 4, p . 4:32 pa:;sim . 

27 G h . I. Can tacuzino, op. cit., p. 142-143. 
28 Ibidem, p. 143. Importan tă e. te relatarea burgundulu i 

Jehan Wavrin ca re a v~'iz ut cetatea în 1445, amin tind de cle
mentul cc nti·al Cf~-1 co nstituia turnul rotund , de dimensiuni mai 
mari, înconju ra t de întărituri , barbaca ne şi o poartf1 sccund a rt1, 
.,poste rna", către m.alul Dunării („Ci'i l ător i stt'Liini despre ţ~iril c 
româ ne", voi. I, Bucureşti , 1968, p . 113-117) . 

29 Intre niţii , burgundul Walernnd de Wavrin, parti cipa nt 
la campan ia a nti otomană de b Dunărea de Jos în a nul 1445, 
bun cunoscător a l fortificaţ iil o r din sud-estul Europei, menţio-
1rnazi'.1, în r ela tarea sa, că Giw·giu „este cea mai puternică ce
tate care se află pe Dunc1re" („Ci'.1U'i tori străini despre ţările ro
mâne", I, Bucure~ti, 1968, p . 68). 
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O fO lO 30 rn . 
Fig. 10. Pla nul cc trt ţ ii Eni !X1la (Tulcea ). 

Deş i m enţiunile docume nta r intern e ale cetăţii g iur
giuvene sî nt ceva m a i tîrzii - două documente CJpcu· ţi
nînd cance lariei lui Mircea ce l Marc şi semna te de 
aces ta precizează, primul, c{t a fost emis „în cetatea noastră. 
Giurgiu" la 23 septembri e 140330, ia r a l doile a, a fos t 
scris „în ce tatea Giurgiu.lui" în 11 mai 140931 - p entru 
începuturile fortificaţ i·ei ridica te aici la sf,îrşit ul secolului 
al XIV-lea s tau mărturi e si alte două docume nte străine 
care confirmă ex is tenţa sa ' în această pe rioadă. Jn ord ine 
cronologic{t ele sî nt „Itine ra rul el e la Bruges" ş i „Codex 
La tinus Paris inus", ce.l dintîi data t între 1380 ş i 1 39 03~, 
iar următorul nu cu mult îna inte ele a nul 139633. 

Singura descrier e el e epocă mai cuprinzătoare a.-upra 
înfăţişă rii fortifica ţie i de care n • ocup{tm apa r\:inc cava
lerului burgund Walerancl de vVavrin, care, în 1445, ve 
dea „o cetate foarte puternică, pătrată, cu patru laturi 
lunqi de zid ,~l la colţul fiecărei laturi era cUe 'lln turn 
foai·te mare, cu totul pătrat, şi cel 1na·i mic clin aceste 
turntt.ri era mai mare decî t turnul Tnrcan (Turtucaia, 
n.n .) şi tot astfel întărit cu gherete ,';i galerii de lemn 
(drumuri de s trajă şi el e apărare, ·n.n. ). Şi erail înspre rîu 
două mici parnpete ele Z'icl care porneau ele la cetate 
a,jungîncl pînă la acel rîu ,r;i la capetele lor erau de 
asem enea două turnuri tot aşa de întărite cu galerii ca 
şi la celelalte"34. 

Deş i nu precizează dacă turnurile erau cons truit în 
inte riorul ce tătii sau flanca u zidurile sale exterioare , 
a tunci cîncl d e~crie confruntarea dintre arma ta creştină 
şi garnizoana o tomană împresura tă, burgundul menţio
nează că artile ria de asediu trăgea „între turn şi zid"35, 
ceea ce dovedeş te că fortificaţi a ar fi avut turnurile dis
pu e în afara limitei zid ului de incintă, cu înălţimea de 
patru picioare (cca 8 m )36 (fig. 8) . 

Cercetările arheologice întreprinse în ultimul d ceniu 
la ceta tea medievală a Giurgiului au depis ta t opt faze 
succesive de con ·trucţie , refacere şi amplificare37. Prima 

3J Hurmuzaki-Dc nsuş i a nu, „Documente priv itoare la is tor ia 
româ nilor", vol. I, partea. 2, Bucureş ti 1890, docum ent nr. DCL'll, 
p. 824. 

31 „Documenta Romaniac Historica", B, voi. I, docum ent nr. 
35, p. 77. 

32 „Călător i s tră ini ... ", op. cit„ p. 25. 
33 I. Dimitriu-Sn agov, Ţările române în secolul al XIV-Zea. 

Code:x: Lati nus Parisinus, Bucureş ti, 1979, p. 86- 87. 
34 „Călărtori s tră ini . .. ", op. cit„ p. 103. 
35 Ibidem, p. 104. . 
36 P e baza descri e rii lui W.alera nd de Wavrin , arheolog ul 

Dan Căpăţîn ă a p ropus o re on. t ituire grafică a înfăţ iş~i rii c.-e
tă ţii în această peri oadă (Cerce tări . arheologi ce la cetatea m edie
vală ele l a Giurgiu, în „Studii ş i m ateri.a le de m uzeografie ş i 
istorie mi lita ră ", m. 16/1983 , fi g. 1, p. 151). 

37 După o primă campanie de investigaţie întreprinsă î.n 
toamna a nului 1955 (cf. I. Barnea. P. Cemovodeanu, C. Preda , 
Şantierul arheologic Giurgiu, în „Materiale şi cercetă ri arheo
log ice", IV/1957, p . 219- 235), cercetările · arheologice, d astă 
da tă sistemati ce, a u fost r elua te după două decenii sub egida 
Muzeului Militar Centra l ş i a Comitetului de Cultură ş i Educa
ţie Soc i a.listă al Jude.ţului .Giurgiu şi continuate, fără intrer:u
per e, pină în . prezent. Rezulta tele au fost publioate in 1983 
(vezi supra n,ota 36) . şi comunicate în cadrul sesiunilor naţionale 
anuale de rapoarte arheologice. Descrierea diferitelor etape .. de 
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construcţie , ante rioară domniei l ui Mircea cel Mare, 
deş i presupusă de cercetători a fi o intervenţie a primi
lor Basarabi, după tehruoo de conshrucţic poa te fi atr.i
buitrt ma i d egrabă stăpînirii bizantine la Dunăre, dintr-o 
epocă mult anterioară sfîrş itului secolului al XIV-lea. 
Acectstă primă fortifica ţi e, reprezentată de un tum cu 
traseu poligonal înscris într-un ce rc, avînd diametrul ele 
cca 13 m, era construită din blocuri mari de ca lcar fă
t uite la exteriot· si încad ra te de cîte 3- 4 asize form a te 
~lin cărămiz i rom~ne r efolosite, dispuse ~i p e verticală, 
după binecunoscutul procedeu bizantin de construcţ i e. 
Fă r{1 s ită într -un moment n epreciza t şi în cond iţii neelu
cidate pîn{t în prezent d e ce rce tarea arheologică, prima 
î ntăritur{t a fost înglobatft în cadrul .fortificaţiei ridica te 
de Mircea cel Marc , care o tra n sformă în turn de colţ 
(fig. 9). în aceas tă s itua ţi e , zidul d e incintă a l cetf1ţii 
co;is lrui te .la s fîrsitul secol ului al XIV-lea s-a adosat 
'l. idu lui fo rtifice1ţic l din faza iniţială, lîngă colţul său ele 
nord-es t. Ca ~i la î ntăritu ra precedentă, zid urile cetă ţii 
d in cea de-a doua e ta pă con s tructivă , d eosebită ca tehnidt 
'? i uspcct ele prima, a u fos t r ealiza te tot din blocuri m ari 
tl piatră făţuită la exterior, cu o grosim e de cca 3 m, 
c mplectonul avînd în compoziţie s părtură din pia trf1 de 
ca ri e ră î n ecată înt r-un morta r hid ra uli c cu proprietăţi 
hiclrofugl'. P entru as igurarea s ta bilităţii zid ărie i pe tim
p ul efectuării pri'l.c i liantului , în gros imea z idăriei au 
fost introduse g rinzi de lemn , ale căror locaşuri mai sînt 
vizibile. Pînă la sfîrş itul campa ni e i d e săpături din anul 
JD85 , zidul el incintă al cetăţii cons trui te ele Mircea cel 
Marc a fos t cerce ta t pe o lungime d ~ pes te 30 m . La 
o cli · tanţf1 de a proximativ 12 m n ord-es t de locul în 
care z icl u.l faze i a II-a a fost ad osa t construcţie i prece
dente, ·-a depis ta t o scară el e acces la un m ic turn pris
matic cu secţi un ea triunghiula ră - asemănător, m ai cu
rîncl, unui contrafort puterni c avînd la tura de cca 5,5 m 
- precum ~i o alta cu ca re face pandant pe la tura opusă 
d ins pre s ud, des tinată probabil unei funcţii s imilare. 

În campa niile viitoare, cercetările a rheologice şi-au 
propus să urmărească în principal la turile de vest ş i de 
es t a le ce tă tii d e la sfîrsitul secolului al XIV-lea ş i să 
identifice t~murile de colţ afe rente aces tora. Celelalte 
şase faze ele construcţie ca re : -au s uccedat ;în timp la 
ce tatea Giu rg iului pînă către 1800, aparţin unor ini ţ i a
tive turceş ti, cu excepţia cel i de la finele veacului al 
X VI-lea, pc care cercetătorii au a tribuit-o campa niilor 
antiotomane cond use ele Mihai Viteazul. Părăsirea de
fin i tivă a fortifi caţiei giurgiuvene a avu t loc în anul 
1829 , dată clupă care ruinarea· şi di s trugerea sa, datorate 
în cea m a i m are măsură s ustragerii materialului litic 
de către constructorii m oderni, au condamnat- o la o 
dispariţie cv.as itotală, î.n rnu1'te zon pînă aproape ele 
nivelul fundaţiilo r. 

În urma m ar.ii invazii otomane din primăvara anului 
1420 conduse de sultanul Mehmed J3B, împreună cu întă, ..., 

ritura de la Turnu şi cu ce tăţile dobrogene Isaccea Şi 

Enisala , a căzut în mîinile turcilor, după lupte grele; 
şi cea de la Giurgiu. Fodificaţia giurgiuveană a n ecesitat 
apoi serioase reparaţii clin partea noilor stăpînitori, ce 
vor institui aici o puternică garnizoană şi o raia, care 
vor supraveghea politica internă şi externă a s tatului 
muntean pentru o perioadă ele aproape patru secole . 

Dintre principalele ce tăţi aflate în cuprinsul Dobro
gei, oîrmuită succesiv, după înlăturarea Hoardei de Aur 
ele la Dunărea de Jos, prin anii! 40 ai secolului al XIV-lea,' 
de arhonţii-despoţi Balica, Dobrotici şi Ivancu (Ter
ter) pînă în 1388, cînd vor fi integrate sistemului de-

construcţi e a cetăţii din prezentul articol a fol osit ambele surse 
de informare , precw11. şi 1.mele . date suplimentare rezultate din 
campania a nului 1985, oferite cu am abilitate de cercetătorul Dan 
Căpăţîn ă , căruira ii a ducem mulţumirile noastre ş i pe această 
cale. 

38 Anca Ghiaţă, Condiţiile instaurării dqrninaţ~ei ot!.omruie fn 
Dobrogea, în „Studii istorice sud-~st europene", . vol. I, Bucureşti, 
1974, p. 43-124. . . . 
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fensiv organjzat de domnul f'ării RomâneştP9, -dtl'torită 
stării lor precare de conservare , vom s tărui în rînclurile 
de faiă numa i asupra celei de la Enisala. Intr-adevăr, 
înt[iriturile de la Dîrstor (Silistra), Hîrşova, Isaccea şi 
Chilia s-au risipit în bună pa rte de-a lungul vremii, 
încît es te dificil ustăzi de reconstituit aspectul avut la 
sfJrşitul secolului al XIV-lea. In schimb, „cuibul el e 
vultm·i" de Ja En.isala mai păs trează în rujn ele actual e 
nu numai ceva din atmosfera de impunătoare severitate 
de odinfoară, ci şi pa rte din clem ntele de fortificHre cu 
care a fost î n zestra tă iniţial40 . 

Ridicată pc cel m ai înalt promontoriu stîn.cos care 
domină în. nord-estul Dobroge•i îmore jua·imile uscatului 
~i apele lacurilor Razelm ş i Babadag, pînă departe în 
zona Deltei, cu scopul evident de a preveni pătrunderea 
dinspre lagună a unor eventuali h1vaclatori, această ce
tate se presupune a fi o realizar e a genovezilor din ul
timul pătrar al secolului al XIII-lea40, stabiliţi aici cu 
interese comerciale, în plină perioadă de stăpînire bi
zantină la Dunărea de J os. 

::'l !Vl 
- I 

I- ig. ll. Planul parte rului cetăţii Br;rn (Bra~ov ) . 

Zidurile de incintă, groase de 1,50 pînă la 1,80 111, 

construite după un tmseu poligonal n eregula t, sînt alcă
tuite din blocuri de calcar de m ai mici dimensiuni, cio
plite sumar, aşezate în asize orizontale înguste, r elati v 
egale ca grosime. Către exterior, zidurile împrejmuitoare 
ale cetăţii, înalte iniţial de 6- 7 m, erau flancate~ cu ' Cîpt 
turnuri de apărare prevăzute cu meter ze la partea su
perioară, dintre care cinci orientate către zona cea ma i 
expusă, situată pe laturile dinspre nord şi nord-est, r e
prezentată de golful forma t din cele două lacuri arnin
tit.e mai sus. În aceeaşi direcţie, unde terenul coboară 

39 P . P . Panaitescu, Mircea cel Bătrîn, Bucureşti , 1944, p. 
212. 

~0 R. St. Ciobanu, Cetatea Enisala, în „Buletinul Mo.J:rnmen
telor Istorice", an XL, n'.r. '1, 1971, p. 27. 

în pa ntă către lacul H.azclm, la o di stanţă med ie de 50 m, 
cetatea Eni sala n fos t întărită suplimentar cu un zid de 
·.a părnrc lung ele cca 30 m, astăzi dem <:u1telat pc mari por-
1,iuni. dotat cu turnuri avîn'd secţiunea pătrată ~i hexa
gon a lă . Zona opusă, din spre sud, a cetăţii e ra bi111e as i
gur:ntă, pe lîngă latura lungă a inci.ntei, de s tînci n aturale 
mărginite de prăpăstii abrupte (fig . 10). Intra rea în cetate 
se> făcea pe sub o ponrtă cu a rcadă dublă, avîncl o dcs
chid<>re în a ltă Ia exterior, clispu.-ă lîngă colţul sudic, pe 
Jaturci dt' sud-est, unde c rn străjuită de un turn m asiv 
alăturat, avînd în plan o formă hexagonală . Zidurile tur
nului „marc" se mai ridică şi astăzi cu cca 6 m deasu
pra curtinei, la rîndul ei păstrată pc înălţimi de pînă la 
5 m, doar cu 1- 2 rn m a i coborîtc foţă de cota avută ini-
1,iaJ. Nu putem trece cu vederea tehnica de lucru a zidu
rilor, în grosimea cărora au fos t introduse, la dive rse înăl-
1,:imi, grinzi de lemn sub form a unor grătare, în dreptul 
lor aflînclu-se, la exterior, loca~uril c de încastra re a tra
vie rselor orizontale a le schel ă riei. Cîtorva -as ize de blocuri 
clin piatră le corespunde în. grosimea zidurilor un rost de 
egnliznrc a morta rului - arază - p este cn rc se aşezau 
grătarc'l e din grinzi de lemn ce asigurau s ta bilitatea zi
dăriL'i pc timpul efectuării prizei . Emp1cctonu1 es te for
mnt şi a ici clin spărtură ele pi atră în ecată în morta r de 
v<1 r hidrnuli c41. 

Pt• faţa inte rioară a laturii de suci-es t a incintei se 
adosa o construcţie din pic1tră dic• formă patrula teră, pro
babil locuinţa oonwncla ntului gnrnizoanei , clin care . c 
mai păstrează doar fundaţiile . în incintă s-au m ai afla t 
construc1;ii clin lemn clc.-tinatc el f pozite.lor sau adăpos tirii 
garnizoa nei milita re, care se pa rc nu depăşea un nu
măr de 150- 200 de oameni 42. 

În urm a primei mari in vnzii a t urcilor otom an i clin 
<1t1 ul l:l8 fl genovezii au aba ndonat cetatea după care a
ceasta va intra în posesiunea lui Mircea cel Mare. Din 
v remea domniei sale s-a desco perit un tezaur mone tar, 
;1s pect cc ilustrează, pe lîngă altele, importanţa fortifica
ţi e i ele ]a Eni sa.l a în e<1clrul s is temului politic, 'Conomic şi 
militftr <1l Tării H.omâneş ti la sfîrşitul secolului al XIV-lea 
şi în cx'putul c.elui următor, pînă în mom entul r ecuceririi 
ci de către turci î ntîmplată în a nul 1420. Şi m a i în a intP 
ca ~i după această dată, prin poziţia s tra tegică importantă 
deţinută 'l a g uri.le Dunării, el e unde domina cu a utoritate 
prin soliditate ş i manme celelalte cetăţi clin no rdul 
Dobrogei, cetatea Enisala şi-a păstra t un rol po.li tico-n1i
litar emin e11t timp de aproape trei secole, pînă cînd ros
turile pe ntru care H fos t crentă înc 'tează, odată cu mu
taren hota relor el e nord ale Imperiului otoman î n zo na 
Bugeacului , în c:ursul VPacu.lui a l XVI-l ea. 

Printre fortificaţiile ele zici stăpînite de Miroea cel 
Marc pc te ritoriul ţinutului românesc aflat dincolo de 
munţ.i , în Trrn1s ilvani1a, ccn mai reprezen ta tivă a fost, 
fără îndoială , cetatea Branului, atît clin punct de vedere 
arhitectural cît şi al funcţiunilor milita re şi >conomic 
îndeplinite. 

Cea clintîi informaţi e documen tară asupra începuturi
lor acestui punct întărit da tează din 19 n oiembrie 1:177 
ş i este cuprin să într-o scrisoare privilegiată adresată de 
regele Ungarie i Ludovic I d'Anjou locuitorilor oraş ului 
Braşov, prin care le confirmă stă pînirea mai multor sate 
din Ţara Bîrsei, acordînclu-lc, totodată, un e.le înlesniri 
drept rcoompensă pe ntru că „ele bunăvoie şi nesiliţi ele 
nimeni" s-au ofedt să construiască, cu chcltuila lor, noua 
c tatc a Branului, în care urma să fi e instalată o garni
zoană ele m ercenari condusă de w1 oastelan43. P e locul 
construcţiei din pi atră din secolul al XIV-lea a exista t 
anterior o întăritură ele lemn ridicată de cavale rii teu
toru, probabil ele un Dietrich fapt ce i-a r explica numele : 

41 lbid.em, p . 25. 
~2 Ibidem . 
43 J\rh. S t . Braşov. Fond Privilegii, nr. 16 (A. M. Hencgmiu, 

Cetatea Bran, Bucureşti, 1963, p. 3). 
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Piatra lui Dilrich (Lupis T ydri c i)44. Di s trusă în Limpul 
ma rii invazii tătc.1ro-mongo l c , a fos t rcedifi cat11 după m <l i 
bin de un. secol, a flînc.lu -sc pro ba bil în SL<H"C de fo losirL' 
î n că d in unu.l i:nn. 

După bătălia c.l c• la l{ovinc, pc Argeş, oî nd Mircea ce l 
Ma rc p i rcl Lc rnporar tronul Tării Homftnc·şti în fa
voa rea u zurpatorului Vlad, .'C' refugiază la BnlŞC)V, uncl l', 
în anul 1395, închc il' pc pi c ior de cgali b1tl' cu noscut u.I 
Lratat de alianţă c u S ig isrnuncl ci Luxe mburg , primind 
în s tăpînirc p c Jîngă ce lalca Bo.log,;.1 de Jîngă HUL'clin ş i 
pc cea ct Branulu i, ullim a fără domen iul ulcăluil din nu
m e roase sa le, în ·co pul fortificării c' i pcnlru a apărn lrc
că tor il c din s pre munţi împotriva ·w1 i l'V ntualc invaz ii 
turceşli45 . Apa rten e nţa cfcct.i.vă a ce tăţii Br„tn la putri
rnoniul tninsca rpat in a l domnului Tării Homâneş li ne es te 
cun oscută şi clin izvoa re documenta r datate în p e rioada 
cu1 ilor 1412- 1419, cînd l a co nducerea sa au fos t des m 
naţi pîrcăla bi l'omâni46. 

on s iruirca fortificaţi e i de p - „Măgur-a cetăţii", p 
sub ca re c urge pîrîul Turcu, a p us in faţa meşte rilor eli
fi i[ problem e tehnice, l egat î n s p ia.l el e nivclar a 
stîncii ş i con olid8 rca e i cu m orta r pe ntru aşe:a;1rea fw1-
claţiilor. Îna inte ele a ajunge lH ociatea propriu-z i să, atc1-
ca torii urm a u să înfrunic un prim ob ·!Jaco l cons Liluit clin 
două pîn zc paralele el e ziduri , m enit ' să cipcre t recătoa
rea dinspre munţi, p - unel - s tră bătea drumul ce v enea d 
la împulung şi Huoăr. Lucrate din piatră (l.esp ezi el e 
rîu), împăn ată pe a lo uri cu bucăţi de că rămidă, avînd 
ambele fe ţe al p a n1mc nlului te ncu ite, aceste ziduri ele 
a pă rare er au străpun se Un loc în .loc de goluri îngus te 
cJ tragere , ele formă dreptunghiulară, dispus p e două 
niveluri . Cel de J.a partea superioa ră av -a u ace? ·ul asi
gura t prin inte rm ediul un.e i galerii din lemn (drumuri el 
stra j ă ş i le apăra re) , c s tăzi dispărute. Din aceeaşi pocă 
el e început a fun cţionării cetăţii - pres upun că datează 
Zidul de incintă care mărgincş le curtea interioa ră cătr" 
s ud -vest, donjonul de p la tLu·a nordică şi turnul rotund, 
cărora li s-a u adăugat, ullerior, n urne roas a lte construc
ţii (fig . 11). 

Zidul de incinlă, construit clin piatră brută el e calcar 
cio plită sum ar, es te s trăbătut d două rînduri el m ete-
reze s itua te pe tot a tît a niveluri. Primul rînd al gurilor 
de tnagcre putea fi utiliz<i t de apărăfO["ii afla.ţi în curte::t 
interioară , p - cîn.d c 1 ele-al doilea corespundea eta jului 
secund al turnului rotund, car e avea accesul as igurat 
printr-o galerLe de lemn. 

Donjonul, mult m ai înalt d oît r estul clădirii, a mpla
sat în p artea de nord a cetăţii, este alcătuit dintr-o zi-

44 S t. Pascu, Voievodatul Trans'ilvaniei voi. TT, Cluj -Napora, 
1979, p . 298 . ' 

4s A. M. Henegariu, op. cit ., p . 10. 
46 Ibidem, p. 11. 
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Fig. 12. c tat n Boloua (Cluj). 
pla n !'ii sccţ i . longi ludinalf1. 

dă ri l' mas i vă s pr ijini lă direct pc o s tîncă ~ i s înalţţ1 P' 
patru ni vc Juri , a căro r kgătură in termediară ra focili 
la Lă prinlr-o sca ră cl in lemn , corcspun zăto· 1rc unui ~ ir d · 
gur·i de trage re cu ob locuw pc pivol. 

Turnu l roluncl, d es tinat de pozitului el e pu l'bc rc , aşc'-
1.n l în zo nu de s ud -vest a zid ului ele in cintă, nu mcti păs
lrcază aslăzi decîl în pa rit' z id ărict iniţială, cli s lrns~1 în 
a nul 159:l de l'xploz ia unui trăsn et î mpreună c u c urtirn1 
udi;1 cc nLţ1, clupă car L' a u fost r ' făcute î n forma care se 
vcdL• !:' i as Lăzi 47 . 

Din s lă pînir ' l c] om nilo1- munte ni Mirccct ~ i Miha il , 
în Hnu l J..11!.J ceta tea ir •cc' din n ou s ub jurisd icţ ia coroa
nei 111 ng hi a rc, ca a po i, în ultimii an i <1 i secolului et l XV-i ea, 
braşown ii s ă rcuşc'ască s-o n:-dobîncl cască în prnpri ta tca 
lor pc nlru o vr m c înd elungată oe a durat pcs lc p<ilrn 
seco lc .48 .În timpul . tăpînirii Branului de că tre Mircea 
cel Ma rc t:·s tv probabil să se fi exec utat unele luc rări 
de amp lificw ·l' ş i amcn·tjarl' intc l'io ·~ ră , cîncl a fost trans
format clin cl'ta l (cas trum), cum cs l a minLit l a 1:195, 
în ce1sle l-cc liatc (cas lcllum castri Thwe rch) , conform m e n
ţiunii documenlarc din anul 141949. Î n ac as tă pe r·ioe1d;1 
ş i alll' „ ce tă ţ i " med ie vale tran s il vane sî nt tran ·formale 
în „ ns teJe" 11o bilia1· înlă ri tc, des tina te să aclăpo.-tcască 
propri c larul sa u ad minis lralo rul domeniului fun ciar afc
r •n L. 

a urm a re a alian tc i mili ta re înche iate înlrc Mircea s i 
r •gc lc' U nga l'l i , dom~ul român a primit, împr un ă c~ 
Branul, nu cu mult înainte el e a nul 1399, fi i cetatea Bo
loga s itu ·1 Lă pe drumul oa re leagă Clujul de Orad a, la 
cca 15 km de Huedin, p e o înăl~imc oare domină o vastă 
zonţl H văii rişului R ep ede . 

Alcstată docum e ntar, m ai întîi la 1304, s ub form a 
„castrum Scb sva r" apoi , d in nou, în anul 1322 cîncl se 
aminlc~ tc de un cas telan „magis trul Des ideriu"so, ceta
tea Bologa e ra n eîndoi lnio mult anterioară. Cel mai 
v chi lem cnt component al fortificaţiei parc să fie un 
turn d formă prisma tică, în jurul căruia s dezvoltă, ri
clicală probabil după m a rea invazie tătaro-mongolă clin 
a nul 1241, o pînză ele ziduri cu un t raseu aprox imativ 
elipsoidal, n eregulat, oe uprincl , î n xt remita tea sa 
nordică, un turn de fonnă tronconică, înalt el e aproap P 
15 m . Incinta, în conjurată de zid urile el apărare , are o 
lungime de 81 m, form a sa alungită fiind d tc nninată el 

47 Ibidem, p . 29-30. 
48 Cf. t. Pascu. op. cit ., p. 299; A. M. H enegariu, op, cit., 

p. 12-14. 
. , 49 St-:-Pascu, op. cit ., p. 298. 

SJ ln „Doc ume nte pri vind istori a României", C. Tra ns ilva nia 
veac XVI, vo i. II, Bucureş ti, 1953, p. 41. P entrn istori cul cetăţil 
vez i _1 . ~ata ki, Ceva despre relaţiile Ţării Româneşti cu Ungaria 
la sfirşituz vea.culut al XIV-Zea, în „Studii ~i materiale d e isto
ric m edi e", II, 1957, p. 421-428; Şt. Pascu, Voievodatul Transil
vaniei, vol. II, Cluj-Napoca, 1979, p . 268-269. 

http://patrimoniu.gov.ro



fi 

.'. ',~=~ 
- Consrt1Kt 11 &n lar.a1 

B Cc°"'"'~ din !.iu 11 

~Con<JrucQ1c.!1ri LHllll 
m V.iun de oaminl 

2.5j ~rq1J11 Uete în !,tiricc 

o ~ 10 15 M 
t - 1- t:- - -f 

configuraţ i a tc rl'nu lui. Laturile lungi a ll' ccl{1ţii c r·au fL1n
cate fi eca re de cîte un tu rn semicirculm· l<t L' :-.:.terior 'ii 
trapezoidal la interior, adăugate î ntr-o fo z{1 mai tîrzil', 
poa te încă d e .la s fîr <;> itul s eco lulu.i ·a .I XlV- lea sa u chia r 
ultcrior51 (fig . 12) . Întreaga ce tate ; 1n~ zidurile groase d t> 
oca 2,50 m, cons truite din piatră br ut{1 el e rîu, les pezi 'ii 
bolovani, r ecolta te cl in va lea a prop iatei up' :1 Drăgan u
lui. Zidăria C"S'te alcăt ui tă cl in o.s ize n~g ulatc>, o rizont.alitateo 
fiind asigurată , din loc în .loc, prin rînduri înguste de les

,pez i. Atît cur-tina cît ş i turnuri.Ic ele a păra re căr-cia i se 
adosează, sînt s trăpunse căt're păT~il e ce le rna i expUSl' 
unui ,atJac i na mic ele rnetcrezt: larg i, pPcvf1zute cu băn ci 
a menajate în gl afuril e fc rcs trefor . Pen tru a s pori capa
citatea defen s i vă a cetăţii , în :jurul turnului circula r di n
s pre norei a fost să pa t un 'ia n ţ ad în c, ale cărui urme sînt 
încă vizibi.le şi a s tăzi. Că lătorul turc Evlia Celcbi , care o 
vizitează pe la mijlocul secolului a.I XVII-.lea, apreciază 
că Bologa este „o cetate fnmwasă, cu şase laturi ş i bas
tioane trainice"52. După moartea lui M ircea cel Mare, 
1n anul 1419, c tatca es te prelua tă de Sigi smund de Lu
xemburg împreună cu feudul alcătuit clin 18 sa te (între 
care ş i tîrgul Hued in), r1e intrînd în patrimoniul r egaJ, ca 
a poi, către mijlocul secolului al XV-lea , să treacă în po
sesia famili ei Banffy53_ 

Intre fortifica ţiile s tf1pînite ele Mircea cel Mare, în 
cadml posesiunilo r sa1e tn~ nsoarpatine, o certă impor
tan ţă o deţin ea cetatea Făgăraşului, car e s trăjuia întreaga 
Ţară a Oltului. Ridicată injţia l ca c ~ tate ţărăn ească, ad i că 
a obştii looal nioe, ,a devenit 1apoi o cetate voievodală, ve
chimea sa fiind cru mult ma ma r·e deoî t cee dintîi a testare 
docum nta ră din anu.I 1291, cînd es te donată unui „ma
gister Ugrinus"54. Constuirea acestei cetăţi a fo ·t justifi
cată ele necesitatea apărării obştii ţărăneşti împotriva 
ofensivei feudale, ca a poi, după a jungerea ei în stăpînire 
feudală, să fie folosi'tă contra celor oare au înhintat-o. 
Prima întăritură din pămînt ş i lemn înălţată la Făgăr~ş va 
fi fost pe locul un de acum se păstrează toponimicul „Ceta
tea vech e" ridica tă, co nform traditie i consem nate de Le
topis ţul Cantacuzinesc, „Za anii · 6804 (1 295- 1296) în 
domnia Radului Negru55. Acest Rad u Negru voievod , fiin d 
nevoit să părăsească cetatea ce fusese dăruită împreună 
cu întreaga aşezare ·comitetului Ugrinus, s -a r fi retras că
tre munte, unde a construit o nouă cetate , de astă dată 
din z idă rie de piatră, la Breaza, pe raza localităţii epo
nime. După dărîmarea vechii cetăţi a Făgăraşului, poate 
chia r de Negru Vodă în momentul abandon ării ei , voie
vodul Ladislau K an a ridicat o nouă fortificaţie pe J.a 
anul 1310, înconjurată de ziduri m asive care închideau 
o incintă tra pezoidală56 . Stăpînită succesiv de voievozii 
ş i principii Tran silvaniei, de regii maghia ri, apoi ele către 

5 1 Vas ile Drăguţ consideră că adosarea tu;·nuri lor semi circu
lare laterale ar f i avut loc chiar în secolul a l XVII-lea, cu sco
pul de a înt reg i s istemul defensiv a l cetă ţii (Cetatea Bologa. 
Note prel iminarii), în „Revista muzeelor ş i monumentelor" 
Monumente istorice ş i d e artă, nr. 2, 1978, p. 43- 45. 

52 „Călători români ... ", vol. VI, p . 555-556. 
53 I. P ataki, art. cit., p . 427. 
54 Ion Ciupe, Făgă raş , Bucureşti, 1983, p. 24 . 
55 ln „Cronicari munteni", ed. M. Gregorian, voi. I , Buctu-

reşti, 1961, p. 83- 84. , · 
56 Cf. Şt. P ascu, ,op. cit., p. 262. 

F:ig. Ll.1 Planul ceti'tţi u de 
la Rrcaza (F'i'lgărnş ) . 

domnii munteni timp de a proape un veac, intre anii 1369 
<;> i 14fi 4, cetatea cl0 la Făgăraş a cw1oscut o n eîntreruptă 
activitate constructivă de extindere şi amp.lifi c<:n'e, l egată 
de preocupa rea fi ecărui proprieta r de a o ad ·1pta pe rma
n ent L.1 tehn ioa m ilita ră <1 vrem ii, a fl a tă în permanenţă 
evoluţi c57 . Astfel, pc .ln mi jlocu.I secolului al XVI-Jea, cînd 
" fost înzestrată cu patru turnuri nrnplas<1te la cele patru 
co.lţur.i înH ILc Ic cca 1-! rn, era con s id erată de Geo rg 
Hc-> ich esdo rfft' r ca fiind incx pugnabiJă58 , ia r G iovann
a ndrca G romo <;>t ia d t, în aceeaş i vreme, deţin ea un în
tins ci omeni u a l că lui t din 64 de satc59. 

O al tă ce tate ţă răn ească va fi ex ista t în zona ele nord
vcst a Ţ'ării Făgăra<;>u lui , am inti tă prin to pon imicul Ce
tate („possessione Csetal " ) în actul el danie emis de 
Mi rcea cel Ma re la 1391, prin care li se a tribui e egume
nu.lui St<mciu <;> i frate lui să u Călin oci na Scorei, scutită 
ele orice fel de dă ri6D . 

Deşi între Ţ' ctra Hornân cască ş i \.inutuJ Făgăraşului se 
inte rpun ea zid ul munţi l o r, lips it el e trecă to ri lesnicioase ce 
ar- fi permis e:unena ja rca un.or· dnunuri, ex is tau totuşi 
pasuri prin care se făcea l egătura, prin potcei îngus te , ac
oesibile cu piciorul sau căl are , precum <;> i tu rm elor de oi. 
De-a lung ul uncia dintre aces te poteci car e străbăteau 
munţii, leg înd Cîmpulung ul cu Ţara Făgăraşului , se află 
cetatea Breaza„ cunoscută d tradiţia locală sub denumi
r ea de „Ce tatea lui Negru Vodă". Reprezentînd, după 
ultimel,e .oercetă ri a rheologioe, o fortifioaţ i e vo i evodală 
românească ridica tă în jur ul a două turnuri cu . ecţiunea 
circulară la exte rior, datate cu probabilitate în a doua 
jumătat~ a secolului al XII-l ea61 (fig. 13), cei:.:'1.tea Breaza, 
ca ş i oea de la Bolog·i, cu care se aseamănă, se în ca
drează în rîndul 1î ntăr i t u rilO'r mai e·volua1te, oairacte.ristice 
secolului al XIII-lea, unde o pînză de zidu r i de fom1ă 
alungită închide unul sa u două tu rnuri circula re, prin fo
losirea cu multă abilitate a configura ţiei t erenului de 
amplasa ment. De altfel , zidurile incintei de la Breaza au 
fost încadrate cronologic la sfîrşitul secolului aLXUI-lea 
- îneeputul celui următo r, fiind suplimentar a pă ra te la 
cele două extremităţi, de es t şi ele ves t, ele şanţuri aclînci 
săpate în stîncă, dublate la exterior de valuri în alte de 
pămînt, dotate probabil cu p alisade62. Cît timp a s tăpî
nit Mircea cel Mare Branul, exista un drum .de legătură 
facil cu ceta tea Făgăraş ului , prin Tohanu Vechi ş i de 
aid, în continuare, cu cetatea Breaza. 

Revenind la teritoriul românesc de la sud de Cru-
paţi , vom constata în a nii domniei lui Mircea cel Mare 
ridica rea unui a lt tip d fortJificaţi,e alcătuită din pămint 
ş i lemn, care, în general, precede în timp apariţia cetă
ţilor el e zid, da r care, datorită apariţiei la sfîrşitul seco
lului al XIV-iea a pericolului otoman la graniţa de sud a 

57 P e la sfîr~ itul secolului a l XV-lea, Ioa n Gereb de Vingra d 
intenţi on a să construi ască la Făgăraş un castel: „in Fogoiţis 
q uoddam castellum seu forta!itum e rige re vellet" (apud Şt . Pas-

u, op . ci.t ., nota 76) . 
58 ln „Că lă tor i stră ini ... ", vol. I, p . 257, 493. 
59 Ibidem, voi. IT, p. 355, 432 . 
60 „D.R.H." , B, voi. I, p. 36- 39, nr. 15. 
6 1 Thomas Năgler, Cercetările din cetatea d e la Breaza (Fă

găraş ) , ln „Studii ~ i comunicăr i'', Mu zeul Brukentha l, p. 89-117. 
62 Ibidem. 
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Fig. 14. Ceta tea de pi:1mînt de la F rumoasa (Teleo rma n) . PL.111 
i:;; i pr ofil reconstituit. 

1.ării au fost utili zate pe soară l argă în cîmpia Dunării, . ' .... 
în special pentru fo r tifica rea unor aşezan . _ 

La Frunwasa în judeţul Teleorman, pe malul stmg nl 
rîului Vedea la circa 15 km n ord de Zimnicea, a fo t 
amenaj ată către anul 1400 o î n tăritură patrula teră alcă 
tuită din t rei rînduri ele valuri şi două şanţuri, clispu · 
concentric. După cum s-a constatat a rheologi c, în par
tea central ă cx ic<; tă un val cu palisadă avîncl un plcrn apro
xima tiv pătrat , cu la tura ele cfroa 43 m, 1apoi u1; a] doilea 
val cu t raseul recta ngula r şi , în sfîrş it, un ultim val ele 
plan trapezoidaJ63 (fig. 14). Palisa cl.a era forn: ată_ din două 
s iruri de pa ri de steja r implantaţi uşor oblic catre extc
{·ior, la o dis tanţă de 'lproape 4 m între ele ; spaţiul dintre 
cele două siruri de p ari era umplut cu pămî.nt bine com
pactat , su stinu t la teral de bîrne şi loazbe. Valur!l e ave_au 
o înălţime oare a jm1g a pînă la 3 m, ia r şanţurile o la r
gime de 8- 12 m şi o ad încime de 3,60- 4,5? 1:1 , astfel 
încît diferenţa de nivel dintre coam a valulm şi fundul 
santului măsura în tre 6 si 10 m64_ Fortificaţii rn dievale 
s imila re celei de la Frmnoasa au m ai fost sesizate a rheo
logic lîngă Roşiorii el e Vede la punctul „Cetatea Caza
cilor"65 şi la m arginea atului Frăteşti de lîngă Giu r
giu66, fără a fi însă înoadrate cronologic .. 

Dacă pentru apăra rea aşezărilor urbane clin Ţara Ro
mânească nu avem n ici un. fel de informaţie is torică certă 
sau urmă materială pînă la începutul secolului al XVI-lea, 

63 N. Constantinescu, Cetatea de pămînt clin secolul al. XJ V 
zea de la F1'umoasa (r. Zimnicea), în „S.C.I.V.", t . 16, m . 4, 1965 , 
p. 731-741. Scur t timp după r idicarea sa , la sfîrş itul secolului 
a l XIV-lea cetatea de Ia Frumoasa a fost dist rus[1 de un in
cendiu după care pe acel loc s-a dezvoltat în prima jwnt'1tatc 
a secoiului a l XV-iea o aşezare sf1tească. 

64 Ibidem. 
65 Cerce tă ri efectua te de Em . Mosca lu ş i P . Voivozen nu, cf. 

„Dacia", N.S., XIV, 1970, p . 458. . 
66 E. Comşa, S. Morintz, Cerce tări ar heologice în raionu l 

Giurgiu (regiun ea. Biu:m·eş t"i), în „S.C.I.V.", t . IV, nr. 3- 4, p. 
76,2. 

în schimb, a fos t demonstrată pc cale arheologică exis
k n ta Anumitor lucră ri ele fortifi caţj e a un or aşezări ru
rul ~ Ja sfîrsitul secolului a l XlV-Jea. Ln Basara bi, în 
jud~ţul Dolj,' a fo t cerceta tă o a~ezare sătească dat~tă 
]a rg în a doua jumăta te a secolului al XIV-Je~ , unde s-a 
con. ta ta t că sistemul de apărare era form at drntr-un val 
de pămînt cu pali sadă şi două ~ <:mţuri_67 . 

M.ai d a re a u fost investigaţiil e arheologice efectuate la. 
Coconi în judeţul 'ălăraşi , pe m alul v estic al M~stiş-
1.C'i , unde, pc un promontoriu inaccesibil cl in. trei pă1y de
oa rece e ra înconjura t de apă, s-a descoperit o alta aşe
zare> să tească care n funcţion at t imp ci -• o jumătate de 
veac n cli că din ultimele două decenii ale secolului al 
XIV~lca pînă în anii 40 ai secolului următor6~ . _ Această 
n~czare, cu o renrnrcebilă prosperita te cconom1: a , . a fo:t 
fortificată prin trei ~an ţuri dublate : u valun ele pa~ 
mînt, corespunzînd n t rei faze succesive de refacere ş1 
dezvoltare. Cele t rei refaceri , de fi ecare dată pe a lte tra
see, au fost dete rmin ate ele tot a tîLea di s trugeri vio!~nte, 
prin incendier e, probabil ca urm are a unor c~~np~rni. sau 
expediţii turceşti de prad ă, oe au avut loc, pe rmcl 111. J':rul 
anului 1395, la s f.fo-ş itul primului deceniu a l secolului al 
XV-lea si Ja fin ele clcocniului al t r eilea - începutul 
deccniuh;i al pa trul ea al aceluiaşi secol. Î ntăriturile au 
fost amplasa te în pa rtea expusă a promontoriului, după 
t rasee aproximativ -concentrice , cca ma i lungă lini,e el e 
fo rtifica re ca dimensiuni fiind renli zată în ultim a eta pă 

de refaceri. 
P e Jocul unde, în secolul nl XV-lea, v,a fi ridi oată prima 

curte voievodală a Bucureştilor a exista t, în t impul lui 
Mircea cel Ma re , o construcţie patrula te ră cu fun cţie 
administrativă ş i · militară, probabil un turn de pază aflat 
pc drumul cătTe Giurgiu , ce a r fi pu tut servi ca reşe
dinţă pîrcăl1abului el e Ilfov. De dim ensiuni r elativ m o
deste , Jaturi1 e măsurau 12 ş i, respecti v, 14,50 m, ceea ce 
co respundea ocupării unei s uprafeţe de te ren avîncl circa 
160 mp, fortifi caţia bucureşteană e ra alcă tuită dintr-un 
schele t clin lemn r idicat p e funda ţii de că rămidă, acope
r it cu o1an c69. Destin aţia militară a fost atribui tă şi ca 
u rm are a desco peririi unui şa n ţ cu o lăţime de pînă la 
2,.5 m, ca re o în co njura pc toate laturile. Puţinele ele
mente păstrate clin această con strucţie fac imposibilă 
oriCl' con. · i clcraţi e asupra cli spozi ţ.i e i pla nim etrice in te
r ioa re , impunînd prudenţă chiar asu p ra interpretării 
semnifica ţiei ş i funcţiei, presupuse de ce rcetăto ri70 . 

Concomitent cu tipurile de fortificaţii menţiona te mai 
s us, în v remea domniei lui Mircea cel Mare au existat 
preocupări evid en te pentru în tărirea, pe de o parte , a 
curţilor d omneş ti , între oare cca tîrgoviştcană oferă exem
plul cel mai co nc1udent, ia r pe de altă parte, a unor an
sambluri monastice el e prestigiu, ilust ra te în primul r înd 
prin m a rile cti torii ele la Cotmeana, Cozia ş i Tism ana. 
Pentru form area un ei imagini unitar e asupra arhitecturii 
;.1cesLor impor· tante m onumente de la sfîrşitul secolului 
al XIV-lea, sistemul lor ele apărare va fi prezentat într-un 
alt studiu, împreună cu toate con struc1;iile co mpon en te de 
care se leagă nemjjlooit. 

67 Cf. „S.C.I.V.", t. 20, nr. 3, 1969, p. 494-495; „S.C. I.V'.", 
t. 21, nr. 3, 1970, p. 515. 

68 N . Constantinesru, Coconi . Un sat clin Cîm pi.a Rornână 
în epoca lui Mircea ce l Bătrîn. Studiu ar heologic .~i ·istor ic, 
Bucureş ti, 1972, p . 43- 5:.l , 57-58; fi g. 4, 5, 7. 

69 P a na it I. Pa nait, Ceta tea Bucm·e.~tilor în secolel.e XJV
XV, în „Rev ista mu zeelor" nr. 4, 1969, p . :n 0- 318. 

10 Gh. I. Ca ntacuzino, op . cit ., p . 171. 
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PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA LUCRĂRILOR DE RESTAURARE A ANSAMBLULUI 
PICTURAL DE LA BISERICA MARE A MĂNĂSTIRII COZIA 

Mănăs tirea Coziu , ctitorie de început a lui ~ircca 
cel Mure, mărturi e de is toric şi de a rtă a po

porului român, ajunge la noi cu o încărcătură preţioasă 
de sensuri a le uneia dintre cele mai luminoase epoci a 
1storiei f'ării Homâneşti, lega te de figurile domnHorilor 
Mircea cel Marc, Neagoe Basa ra b şi Constantin Brînco
veanu. As tă z i , prin a.ltc eforturi înnoitoare, se pune în 
valoar·e frwnuseţea picturilor mural e, podoabă a vechii 
ctitorii, trecîncl generaţiilor viitoa re însemnele continu i
tăţii noastre c u.Lturale. 

Prin strădania tuturor c lor ca re ·e îngrij esc de păs
trarea ş i vaJodficarea patrimoniului nostru cultural, s-au 
1nceput, în luna iunie 1984, lucrările ele conse rvare- res
taura re a a n ·amblului pictural ci la biserica m ar e a mf1-
năstirli. 

Echipa d pictori r e,·ta uratori, sub conducerea lui I. 
Neagoe şi V. Grimalschi , a început lucrările ele res tau
rare a picturii clin secolul al XVIII-lea, aflată în alta r, 
naos şi pridvor. 

în prima etapă (1 iun.ic - 5 dece mbrie 1984) s-a exe
cutat r estaurarea integrală a picturii altarului , a tmlei cu 
timpanele şi pandantivii de 1a bază, precum şi cca 850/o 
din suprafaţa pictia tă ai pridvorului . 

Lucrările de restaurare au fost precedate de o cer
cetare a componentelor picturii şi a stării de conservare 
făcută de către Institutul de arte plas tice „N. Grigorescu" 
- Bucureşti, prin ing . chimist I. Istudor şi pictorul r e
staurator D. Mohanu. S-au stabilit, as tfel, norme meto
dologice, pe bază ştiin1;ifică, ale procesului de r estaurare. 

Pe toată dura ta lucrărilor de conservare-r estaurare, 
cercetările făcute de către echipa d r estaura tori au ve
nit să completeze cu noi da te cunoştinţele anterioare, con
ferind muncii de restaurare o înaltă ţinută şi rigoare 
:ştiinţifică. 

Starea de conserva re a s tra tului de preparaţie-suport 
a l picturii, ca ş i a celui de culoare prezenta o gamă largă 
d e forme de degradare, gravitatea acestora fiind m ai mare 
în părţile superioare ale altarului, naosului ş i pridvoru
lui punînd în faţa restau ratorilor dificile probleme pro
fesionale. Astfel, în ceea ce priveşte stratul de prepara
ţie s-au semnalat desprinderi şi clizlocări1, lacune impor
tante, m ac rări, calcinări provocate de incendii, r epara
ţii anterioare făcute cu mortare necorespunzătoare, fi
suri şi crăpături. 

Stratu l ele culoare prezenta desprinderi (pulverulenţă, 

solziri, băşicări) faţă de suportul său, m asive el puneri 
ele fum ş i praf, pete de gudroan e, repictări efectuate în 
diverse t ehnici, I.aoune numeroase, vernisări, r epoleiri 
şi eflorescenţe saline (solubile şi insolubil -) - oe afec
tau cca 60-650/o din suprafaţa pictată. Depunerile de 

.1 Unele dintre acestea au fost produse cu ocazia lucrărilor 

de restaurare, de făşurate între anii 1928-1933 sub egida Co
misiunii Monumentelor Istorice, cînd s-au ex.ecuta t inj ectări cu 
lapte de cim ent prin extradosul părţilor boltite a le naosului, 
pronaosului Şi pridvorU:lUi. · ·!. 

ION NEÂ:GOE, GABRIELA STOIAN ----

săru ri s-au da torat, pe de o pa rte , un or cauze obişnuite 
(umidita tea ele conden · şi ele infiltra ţi e) , iar, pe de altă 
parte, acţi unii unui atac biologia (thiobacterii) de natură 
particula ră, favoriza t de microclimatul s pecific de la 
Cozia2. 

Tre buie să men ţionăm cc''t operaţia de consolidare a 
, lrntu lui ele culoare, făcută cu a jutorul dispersiei de ca
.s~in c.1l ele calciu t ransparent3, a dat r ez ultate foa r te bune 
pen11iţînd do ifăşurar·ea, î n oontinu are, a oelorlalrte inter
v nţii ele restaurare. 

2
• 't udiul efectua t în anii 1970-1972 , de către Institut.ul de 

bio log ic „Tr. Si:ivul esc u" (d1·. T. Lazi:ir, L . Dumitru, I. Ioniţă) a 
r lcvat prezenţa şi acţ iun n bacte riilor he t rotrof (Pseud o
rnona: , Baccilu " Arth robnctc r, Micrncocus) ş i a thiobacteri i lor 
în inte r ior ul bi sericii mC111 ~1s t i r ii Cozia . Acestea ca ş i unele ciu
P r i ca : Aer ocronium roseum, Aspergyllus ver sicolO'I', Penici
llmn Ca rysogcn.uni. Aspergyllus echinulatus, Stem.phylium. piri
forme, ş.a . au capaci tatea de a transforma sulful organi c în sul
faţi de calc iu prin oxidaroa compuş ilor reduş i a i sulfului, re
zultind cri sta le de sk'1rnri. 

3 Di spe r. ia de cas inat de calciu tra nsparent este produsă 

de labora torul de chimi , c fun cţionează în cadru l I.A.P. ~N. 

·rigorcscu" - Bucu reş ti; brevetul asup ra acestui prepa rat a 
fos t aco rd a t in g. chim ist I. Is tud or ş i p ictoru lui Gh. Ciobanu. 

. ! 

Biserica mănăstirii Cozia . Injectări ş i . r eaduceri la . ;niv;el, ~xecu-
t ate în.· bolta pronaosului, .spre;! . VE!St . . · . ·, .-:. , 
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Bolta ucl, reg istrul 2 ; cl0capa 1·C'<1 ş i :1-
sigurarcn ma 1·g in i l t' ('U hÎl'ti' Pelur . 

om pkxul d pe rnt;.ii. vi zî ncl ·tratul ele prep<lraţi c-
suport cît şi ce l de uloa rc <1 fost realiz<.1t cu su~ce-. 

în finHl s-H a bordat op raţ i a de il1t gra r ' H lacun elor 
cl in cîmpul picturii în a nsa mblul originar, intervenţie de 
marc fincte c so.licită r estauratorului calităţi deosebite 
pen tru înt;·cgirea ansa mblului de aşa m a'll j > ră încît să se 
ajungă la punerea în w 1l onr a picturii origin a re fără s-o 
concureze. 

Î11 paralel cu lu crările de re taun1re a picturii uu fo t 
l uate unel măsuri d e conscrva r a mon~mentului cum ar 
fi r ezolvarea proble melor privind . tructura de r czis
tenţă4 a pridvorului şi îmbw1ătăţirea _aeri sirii şi clima ti
ză rii turlei naosului, prin dubla rea fe rest relor, făcu tă în
t r-u11 mod speci al x perimentat el noi, ante rior, cu oca
zia lucrărilor de r s tau rare a picturii .de la biseri ca Scău
eni , jud. Vîlcea. 

Încă din faza ele înc put a şantierului s-a comandat 
cxecuţi ·a unui fotoreleveu al picturii din secolul al 
XIV-lea aflată în pronaos. Această documentaţie foto
grafică r a imperios necesară pentru pregătirea lucrărilor 
d r estaurare, care se anunţau a fi de o dificulta te ma 
x imfi. 

Pe parcursul desfăşurării procesului tehnic de r e-

-~ _.r 4 Proiectul a fost întocmit de prof. ·univ. AT. Cişmigiu, Ju
cr-ar,e;a-J'Hnd ·~ecutată-sub directa sa supraveghere. 
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s taurare s-au pu:-; în ev i d enţă m ici fragmente 
(;iltar, pereţi i de s uci ş i norei , în imed ia tu veci
năta t t.' <1 limplc i de' 1.icl ridicată în t impul egu
nwn ulu i Teodosie, Ju l 7~J-1) din pict ura cl in se
colu l ; tl XlV-k<t. 

Ce rce tc-1r ..:1 utcntă a co mpon ntclor tehni ce 
~ i s til is ti ce ;ti c ;111 :-;a rnb lului pi ctu rcd din e1 ll.i·1r şi 
1~; 1 os ne-<.1 con d u:-; lu conc luzia că pictura exe
cutc1tă în v re mea domnitorului C'. Brîncoveanu 
c uprinde u nc'lc porţiuni el e· frc:-;că de la sfîrş i 
t ul :seco lului <1 1 XVUT-1 'e l d in v remea c•gurne
n ului Teodos ie (<1rc ul cl ublou-all<1r ş i nrcuJ du
blou ves t i ·-nC1os). De HSt'mcneu men ţi o năm fap
t ul că pr inw le d ouă r C',l( is tre ci· :s ub c_onca alta
r ului (Semnificaţiile lui Isrnel ~ i l rnpă.rLă. ,~i 
rea upos lolilor) pr 3zinlă clcnsc bi1·i frapante 
foţă de r es tul pictur ii în cccC1 cc priveş te s tra
tul de prc' para ţ i e . man ie ra " ' · ti st i că ş i grav ita
ten fo rm elor el e c.l egrnd a re ; în aceeaş i ca tegori c 
s , m<li p ot .induclc> u nele frugm en tc el e pe ar
cul clublou a l a lta rului ş i d' pc semi calota absi-

dei ·uclice . Toa te cel menţion ate nT1i în a int · ne fac să cre
dem că fragm entele urn inti te upu rţin unL·i pictu ri rn1te
:rioare epoci.i brîncoveneşti . 

De ·1ltfel V . Drăghi cca nus afirma că: „ln 1705 1111 s-ci 
fănLl clin non Lotul decît s-on decalchiut şi întregit ve
chile chipuri" , ex pri mîncl u-ş i tolocl ;-1t{1 i ncreclereu c<"t lu 
c ră rH ' de restaurare', a fl a t ' în curs la :icea vreme, vor 
lă muri Şi alt jJrobkme lt:'ga te de c volu ţi<-1 mon um e ntu 
l ui. 

Fără a n e putea pronunt„a cu ccrtit.uclin e asupra unor 
datări pri v ind ;:1lte zone c u pi ctură clin altar ş i n aos ce 
prezenta u evid nt e re pictări (con:ca altaru.lui , J'antocra
torul din· calota turlei, fond uri cu s tele suprapuse e tc.) , 
pu tem toluş i afirm a că <:lll S<Jm b.lul de pictură brîncove
n a că d in alta r ş i n aos c upr in de şi părt„i p ictat în alte 
epoci. N e exprimăm :s peranţa ca prin fin aliza rea cerce
tărilor între prinse pînă acum să putem ven i u noi da te ş i 

argum en te în v ede rea elucidării acestei problem e. 
În rînduril e de mai sus am prezentat su ccint date şi 

observa \ji în legătură cu prima eţapă a lu crărilor. 

La 22 aprili e 1985 au început lucrările din e tapa a 
II-a - r es taurarea picturii din pronaos, datînd de la 
sfîrşitul secolului al XIV-lca, lucrări încredinţ.ate picto-

5 V. Drăghi ceanu , Monumentele Olteniei, raportul al Ii-lea 
(„B . . M.I.", XXVI, fascicula 76). 
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r it or r('s l<1u n 1t or i Ga brie la S toiw1. ş i Ion '<1-
goc6. 

În d 1 el (' L1 în ceput rcs L<-1u n 1lorii a u fost con
fruntc 1 ţ i c u probleme deosebite da te fiind <1 111 -

plomea ';î i g rn vitHtca form e lor ci ci g rachrc; 
aces tc<1 clin urmă uu fo ::; t g nc l'CltC, pc d . o p ar -
1C', ck ;.1cţiun ca un or factori obi ş nuiţi, sau ac .i
cic• nlali , el e un e i intc rv • nţii el e „r s lm1ra r ·" 
dcsfăş unll • ;inte ri or, ia r, pc ci ' allă pa rte, de 
t•\·o luţia în t imp a picturii orig ina r ', care a 
sufe rit, î n cursul ce lor 600 ci uni ci ex is t n ţă, 

un proces natural d ' îmbătrînir , cu lou t im
pl ica ţii! cc ci •curg clin acca~ l<1. 

Vom încer ca, în cele cc urm c.•ază, să fHc 111 

o l c.'Sc ri el'~ :urnară a s t~1rii de co n::;c rva r • a 
cornpon ntelor tehnice a l' picturii - z id ă ria 

supo1t, stratul de prcparnţi e şi ci culoa re, în 
fozn el e în c pu t a lu c ră ril o r . Fac 111 preciza r a 
că no ta ţiile no·1str - vo i· urmări , într-o anum 
ordin e cron o l ogică , ci 'Sfăş u1 ·< r ' H luc răril o r . 

. tr ·:i tul ci cul oa re orig ina r 'ra acop •rit cu 
un văl gros ci fum ş i pnf, pin zc de păi a nj n, 
cflor scenţe ·aline ş i în multe Jocuri cu m or
tare d • rcpa ru ţi , toa te acestea făcînd impo ·i- · 
bil f1 (în părţil s up ri oa r ~ - boltă , tim -
pan , p re ţii v rti cali) delimita rea ~<t. C •rccta r a , cu 
lumină raze111tă , llC-a rcl -vuL exi s te n ţa unor des prinde ri 
de cul oare de o marc gravitate. Jn ac •s t condit.ii s-a tre
cut la onsolicla r a stratului ele cu.loar (uncie t•ra vi zi
bil sau pr supu. a xis tu) p întrPagu suprafa ţă7 , exc p
ţ i făcînd-o marile lacw1 c t neuit u morta re ci rcpa ra
t_j e conţinînd cimcntB. 

Oda tă în chei a tă ac as lă primă ş i importa ntă op ra \.ic , 
fără ele arc nu - puteau xecuta eJ lallc, s-a tr cut la 
curăţir c picturii , dînclu-ne ;1sLfcl po ·ibiJitat a ci limitării 
sale faţă de mortarele ele repa raţi e. Înlătura r a acestora 

6 Din ec hipa d r s taurarr ::i u fficut p a rte, aFituri d co n
d ucă to rii d e lucra re G. toia n ~ i I. cago , r . taura tori i s t:i
giar i a rh. Da n Tîrnove::inu, pi ctorii Da n Căccu, Ion Chiri::i c ş i 
Dami nn P etr . cu. A<'eŞtia a u pa rti c ipa t la lucrăr ile d sfăşurntc 
în perioada 22 aprilie - 23 n o iembrie 1985. 

7 -a fol osi~ di p ers ia de cas in ::i t de caici u tra n pa rc nt. de 
diferi te concentraţ i i în funcţi de n ccsităţ i. 

8 Excepţjc a u făcut-o m a r ile zone tencuite cu mortare de 
repa.ra ţ ie. 

. • Boll. sud, det nliu din r gis tl'UI 1; d c::i
p:1ri, ~• sigm ·ar <·u llil'lie Pt> ILw. 

Hoit.a s ud. r!'gi-; trul ;:J; t iviri, as ig u rar<' 
c· u prop t , injcclti ri în JJ\1·o rw1 zim L' 

din urmă s-a de tu a t ou o d osebită <1tenţie deo·irc' c s-a 
obse rva t că el păş au Jimiiek lucun lor lrccînd p s tc pic
tură; as lfe l s-au puiul recupe ra ele sub nces te tencuieli , 
mai multe mici fnigm cnll' u p i tură c.lin s • olul al 
XIV-lea, pc p r ' \ii do n ord şi sud în zona de n aş tere a 
bolţii9. Concomitent s-a u făcu t prim ' ic asigurări (lipiri 
cu foiţă de hîrti p lur a părţil o r c' ameninţau să cadă, 

tivir a cu mortar ele frcs ă a nw rginiJ or, pun r a un or 
propte, inj ctări cu ca ina t ci calciu) <I s tra tului el 
prepara ţie origina r. 

Prin deca parea t ncui lilor de r pa ra1,i e s-au scos la 
iveală el m ntele zidări e i . Ac as ta a fost făcută clin bu
căţi d pia tră d calca r n făţuită , l ga le u w 1 m orta r 
gras d viar , lucrat la ald . La baza bolţii în plin cinlru , 

9 Morta r l cu ci m n t, cc acop r a u su pra f te mari sau la
cun . de m ::i i mică întind re, < u Jost a plicate u ocaz ia luc ră r i l or 
desfăşura te intre 1928-1933. T r buie rem ai a t faptul că a u fos t 
găsite şi m ort::tr de r par::i \i , în tehni ca frcs ·ci, :1~tcrnut cu 
oca zia a ltor reparaţi i a n terioare (1794 ?). 
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Bolta s ud , registre le 2-3; chituiri lacun e ~i fisw-i. 

pe pereţii de nord ş i ud au fost pu ·e două rînduri d 
bolovani de rîu de formă ia lungirtă, avînd ma ri dimen
siuni , în scopul asigurării unui bun sprijin p ntru zidă
ria de c-alca r spongios a bolţii. 

Totodată s-au d scopcrit, în glaful uşii de intrare în 
pronaos şi în cel de trec re spre naos, ca şi pe pereţii d 
est şi vest a i pronaosului (la stînga ş i dreapta intrărilor 
amintite), goluri în zidărie avînd 1aturile de oca 17 /20 cm, 
ce pătrund în m asa con trucţiei, amplasate toat la apro
ximativ 35- 40 cm -!nălţime fat,ă de pavimentul de pia
tră . Aceste goluri , ca ş i cele exis tente la baza bolţii, pe 
laturile de nord ş i sud, da tează din faza d început a zi
dări i , în ele fiind p1asate grin zi de 1 mn care constituiau, 
prin îmbinarea lor cu altel , ce rau aşeza te în lungul 
per ţilo r în m asa zidări i, o adevărată structură de r e
zi stenţă a uxiliară (provizorie) necesară în perioada întă
ririi mortarului de construcţie . Odată zidări a terminată 
ş i mortarul întărit, elem ntel de lemn vizibile e rau în 
depărtate, goluril apar n te fiind astupate cu bucăţi de 
piat ră sau cărămidă peste care trecea pictura. Acest punct 
de vedere, pe care-l avansăm acum, poate ad uc' un ek
ment nou privind felul în oare s-a zidit Cozia, putînd 
fi , în ac l aşi timp, un motiv de comparaţie cu sistemul de 
zidi r folosit în aoeea~i epocă, la noi sau aiur a, uşu

rîncl , poate, cerc tările ce se vor într prinde în viitor 
cu pnv1r la meşterii zidari ai Cozi i. 

1n cadrul operaţiei de înlăturare „a mortarelor de re
paraţi s-a înscris şi deschiderea nişelor de pe pereţii de 
sud şi de nord, care corespund, la exterior, cu rozetele 
originare din piatră traforată 10; nişa de pe peretele ves
tic a fost închisă prin zidirea pridvorului la 1705. 

Cercetarea stării de conservare a zidăriei pronaosu 
lui, fectuată de conducătorii de lucrare în colabora re 
cu prnf. univ. Al. Cişmigiu, a dovedit oă structura con
strucţiei se află în bună sta r şi nu necesită intervenţii 

io Acestea a u fost acop evite cu m ortare de repa raţie în 
timpul lucră rilor executa te sub egida C.M.1 „ amintit ma i îna inte. 
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Boitu '> Ud, regist ru l 2; srcnu 20 în faza fin::ilă, după in tegra
r u C\roma ticii a lacune loc. 

Bolta s ud, registrul 2; s ·ena 18 în faz ~1 fina l ă. 

de consolida re. Un ele injectări cu la pte de ciment, fec
tuate prin xtradosul bolţii în cursul lucrări lor din anii 
1928- 33, au fost cu totul ineficiente producînd în schimb 
dizlocări al stratului de pr paraţie originar, scurgeri de 
pictură, cons tituind, în unele cazuri, surse ale dezvol
tării eflorescenţelor saline. 

In ceea c priveşte s tratul de preparaţie originar, no
tăm că în compoziţia sa intrau pasta de var, amestecată 
cu puzderie de cînepă şi păr de animale găsit în mici 
cantităţi, precum şi faptul că a fost aşternut într-un sin
gur stra t avînd grosim ea in gală (0,4- 2 cm) datorată de
nivelărilor m ari ale zidăriei, pe oare a încercat să le ur-
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meze. Stratul suport a .- uferit put rnice contracţii dînd 
naştere unei multitudini de fi suri fin e, fenomen expli
cabil prin vechimea picturii. 

Marile zon lacuna re, ce cuprind cca 1/3 din supra
faţa totală a pronaosului, precum şi gravele desprinderi, 
ş i macerări semnalat pe boltă , timpane, partea supe
rioară a pereţilor v rticali erau în contrast ou starea 
relativ bună de conservare a picturii evidentă pe jumă-

Bolta nord , registr0lc 2-:1; faZH de lu 'l' U, chituiri lacune. 

t;1lea inferioară a peretelui vestic ~ ' rn urw lc pk'trţi ale 
peretelui estic - Imnul acatis t . Ac st fapt poate fi ex
plicat prin acţiunea d s tructiYă '' umidit.ăţii dl' infiltra
ţie', pătrunderea apei fiind facilitată cJ ·• desele distrugeri 
sau vicit•ri ulc ncoperi~ului de !') iţii al bisericii în cursul 
v remii11. La baza bolt,ii , JX' pcrct,ii J , sud ~ i n ord , acolo 
unde sînt cele mai mari 1Hcun , s-a u scos de sub mor
ta re le de reparaţie acele fragmcnlc de pictură originară 
(un adevă ra t arhipelag de insuk), aminli lc anterior, ce 
prezentau o bună ad rcnţă la zidăria d piatră ; ele erau 
maroote pc margini el lovituri, arătîndu-n as tfel că sînt 
resturi ale unor părţi ele pictură d sprinse de zid, ce au 
fost lat jos, necunosc1ndu-s , în acea v r mc12, moda
lităţi adecvat ele consolidare-fixar a stratului supor t. 

11 Zidir a ni şel or de pc la turil • de ~ud şi nord a fos t fă
cută cu prilejul luc,r5Iilor din 1928-1933. 

12 Dragomir . ilviu, Rela/ i ile !Jiseri ·ii române cu Rusia în 
v eacul XVII , BU<'Ureşti , l!H2, p. 170-171 (doc. 1702, cind mă-· 
n5stirea inc puse a se surpa :-;;i per ţii emu fără pictură); V. 1\ . 
Urechia, Jstori.a românilor, IV. p. 83 (mănăstirea arsă ~i sur
pată, J'/92) . Urme clare de incendiu se pot vedea pc grin zi le 
calci nate, sa u pe resturil celor dispărute prin ardere, ce se 
găsesc la f restrele turlei de pe naos. 
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G ravHa tca dco ·c bi Lă a d ·spdnclL•rilor a făcut ca ope
raţia ele consolid a re să fi d o ·chit el e l abo ri oasă, ccrîncl 
echipei un mare volum de muncă în timp îndelunga t. 
In j ctărilc în profun zime s-a u făcut cu cas ina t ele cal
ciu, în cele mai mu lte cazuri introdu cînclu-se în a mest ec 
şi nisipul ele rîu, spălat, tr •cut printr-o sită de pînză, 
compoziţia ~i doza jc l fiind ada ptate fiecăr·ei sitLLaţii în 
p'artc. 

P entrn obtu rarea fisurilor fin e ~ i a lacunelor super 
ficiale ( roziuni ale s tratul ui s uport) s-a folosit calciul 
oarbonic, lia ntul constituindu- l emuls ia ele ca eină con
centrată. 

Prin chituir·ea lacune lor s-au urmărit obtinerea un i 
suprafeţe continue ş i punerea în valoa re a picturii ori
gina r ; noile mortare a r putea con stitui un suport al 
unor eventuale reconstituiri nle părţilor lipsă din pic
t w·a pronaosului . Pentru a tingerea celor două obiective 
propus 3 n e-am a igurat colabor·a rea r es tauratoarei Ta
tiana Pogona t, cu ajutorul căreia am obţinut o tencuială 
(stra tul ele s uprafa ţă) u.<;;or colo rată în masă prin inclu
derea un or materii colorante în compoziţia morta rnlui . 
S-a urmărit ca nuan ţa cromatică a noilor tencuieli să 
nu concureze tonurile de ·chi ·e folos ite de zugravii timpu
lui în piiOtura clin s c. XIV. 

După curăţirea picturii de depun r ile de fum şi praf , 
de gudroanele aderente ~i după înlăturarea repictărilor 
tîrz ii13, aceasta rămînca, pe în tins a rii 14, estompată de 
un văl alburiu constituit d in săruri solubile si insolu-
bile 15. · 

Cristalele el să ruri s-au format atît p e suprafaţa stra
tului de culoare, cît şi în grosimea lui; înlătura rea lor 
s-a făout folos indu-se m etodologia indicată p ntru ast
fel de oazuri, adaptată de noi la situaţia particulară a pic
t urii pronaosului. 

Înain te de abordarea laturii est tice a procesului el 
resta ura re (intcgrar a aromatică a lacunelor din s tratu] 
supor t şi de culoare) trebuie să menţionăm că operaţiile 
de consolidare, de curăţire, de înlăturare a repictărilor 

13 1930-1933 - lucrări de r e taurare a picturii (C.M.I.) . 
14 tudiul de cercetare întocmit de ing. I. Istudor ş i pi ct . 

rest . Dan Mohanu, înaintea începerii lucră rilor de re taurare, 
notează mai mu lte inte rven\ii asupra pi ctw·ii origi n.a re, cu o-
cazia cărora s-a u făcut un ele repic tă ri „a secco" . ' 

1s Bo ltă, timpane, pereţi i vertioali de nord ş i sud, porţiuni 
de pe pereţii · de vest şi est in imedia ta apropie re faţă de jonc
ţiunea acestora cu c i de nord şi sud . Zonele afecta te de să ruri 
coresp und cu cele pe ca re a acţ i ona t umidita tea de infil traţie. 
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Bo lta norei, regi. tr ul 3; scene în 
faza fi nală. 

I3olta norei, reg istrul 2; scenă după int g ra rea c romati că. 

Bolta nord, scena 1 sub registrul 3; decapare mortare de re
pa ra ţi e, apa riţi a unor fragmente de pictură or i g ina ră . 
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tîrzii ş i a d l o rc.-cc nţclo r salin e s-;,1u executat pc baza 
r zuitatc lor pl'Obelor efectuate la început şi a cxperi ·n 
ţc i profes ionale. acumula tă 'în decursul ani.lor pc cliver·sc 
ş01ntierc ele rvstaun1rc. Î.n Lot acest limp am fost co n
şti ' nţi ele foplul că ~1 c\:iun -'Cl no ;Lră se d esfăş ura pc o 
pictură unică prin a tribute.le sale a rlistiCl' ş i is Loricc. 

In tcg ră ri Ic cro 111 ;,1 Li ce a Ic lacu n ' lor a u pus probleme 
deosebit ele gre le r -s ta urutor ilor, în se nsul găs irii cc.lei 
mai bun ' mocl.-llităţi el e intervenţi e, prin CH l"e să s pună 
în valoa r p ict ura origi.nară. Open:i\.ia a fost îng re unată 
şi d' faptul că s uprafaţa .lacunar[1 a picturii clin secDlul 
"L XIV-ll'a prezenta multe nercgulc1riLăţi datorate, pc c.l e 
o parte, c<.1n.1ctl' ris ti cil or t<::•hnicc el e exec u ţie, ia r pe ele 
a ltă parte acţiuni i facto ril or ele cl -•gn1cl ;-1rc naturali sa u 
accidentali. 

Vorbind desp re t •hni ca ele lucru a picLurii iniţiale s~ 
cuvine să notăm că sie rcma1·că modul .în ca.re au fos t 
<1p1icatc s tna tul de preparaţi ' (put rnkc ne regular i tăţi 
datorate sclivi sirii) ş i cel de cul oar - -pă tos, cu relicfuri 
de pensulaţie uşo r viz ibil ' ; ci· a ·cmcnea, anali ze le el e 
la borato r a u pus în t'v id c n ţă fo lo ·ir a pigme nLului al
basLru ele lapis- laz uli, carnctcri s Li c p ntru picLura seco
lului <ii XIV-iea li n pronaos, ş i a roş ului de cinabru . 

Bolta nord , scena 1, m ac rofotogra fi e ; detaliu . 

Bolta nord, r egistrul 3; scene le 1 şi 2 după a~ternc1rca primulu i 
strat de preparaţie şi inj ectă ri în profunzime. 

In tcg rcirea cromatică s-a exccu Lat prin m etodele tra
i tegC!io - pentru ]acunclc clin stra Lul supor t - ş i ve
laiurn. - penLru cele clin s tra tul c.I culoe1rc. 

în nfara integrării lacunelor din oîmpul p.icturii s-au 
reîntrogit un ele se •ne pornindu-se el e ]a fragm ente exis
te1'lte şi s-au r eco nstituit altele clupă o temeinică clocu-
111 ntaţi c. Rcco nstitu i1·ea acestor· scene s-a fă c uL p nLru 
o leJimi b:1re m a i orclonatft a lacunelor ma jore faţă c.lc 
pictur<1 o riginară, constitu1ncl, în accfo ş i t imp, propun ri 
în vccl er a s tabilirii un i eventuale mocl nli tăt i ele rcîn-
lrcgire a a11sa 111 blulu.i. · 

Deş i s-a u desfă şurat în cadrul un ei m e todologii cu
noscute, lucrările .de r e.-hurar , d.in pronaos ul bise ricii 
Cozia, s-a u rema rcat printr-o mar, complexitate ş i di
ficultate .în execuţi e, m eLoclcl el e tratament, subs tan
ţel e folosite fiind ·tcl a ptate de la caz la caz, î n fun ţi e 
de natura pa rticulară a picturii şi a formelor ele dcgra
dme înLîJnite. 

Jn timpul activităţi i ele r ' Laurnr ' s-a desfăşurat o 
c re •lH rc continuă a picturii din pronao , privind ma
n iera ci ' execuţie , componenlc.le t hnice, particularită
~il sti li stice, programul .iconografic, voJuţia an samb'lu
lui de pictură în cur.- ul clor şase s cole el exist nţă . 

Meşte rii zugravi ele la Cozia nu se cun os nici ca 
ici ntitate şi nici oa n aţi onalitat . ' i mai mul ţi dintre 
s p cialişLi cons ideră oă au fo ·t a l uşi lin S rbia ca şi 
111 ş te rii zida ri , în favoarea aces tei opinii pledîncl a emă
narea Coz iei cu alt monum ent sîrbeş ti cl in aceeaş i epocă. 
Cerceta rea aLenLă a picturii nu n e-a relevat nici un 
num e, excepţi e făcînd-o două iniţia l picta te în fr că . 
Este prema tur să afi rmăm că aces te iniţial e aparţin zu
gravului principal. Va trebui să continuăm cercetările 
noastre, prin adun area unor date privLnd numele un or 
p ictori clin epocă ele l a noi, sau clin altă parte a Ba lca
nilor, înuinte el e a emite o părere m ai clară în ac astt1 
pdvin ţă. Lega lă de o posibilă identificare ;:i aparten enţei 
zugravilor la o anumită şcoală, străină sau autohtonă, 
considerăm că cs Le şi cercetarea comparată a înscri ·u
r ilor s lav;one, cele păs t:mte la Imnul acatist şi Sinoa
dele ecumenice, cu altek, deo·:l roco se şt i ·c că Jimba 
s l avonă folosită în diferite părţi arc anumite p articu
l arităţi în ceea ce priveş te modul de seri -re sau unele 
cuvinte. încă de la începutul lucrărilor , conducătorii aces
to ra a u contactat s pecialişti în ac t domeniu în vede
rea înce p rii studierii textelor amintite. 

Ba nda perim etrală, ele sub r egistrul sinoad lor şi al 
aca tistului , nu a păstrat deaît urme extrem d vagi din 
p isa nia votivă, excepţie făcînd-o dala (1 386) resol"isă în 
fr soă, în acelaşi loo, probabil l a 1705 cînd -a pictat 
re ·tul bisericii . Înnoirea datei dovedeşte că sta rea inscrip
ţ.i ei era , la 1705, foarte gravă ameninţînd cu di spariţi a 
totală . P ierder a pisa niei, în timpu ri m ai vechi, a făcut 
cu n ici un is toric, sau cerc tător să nu o poată cunoaşte 
ş i s-o publice, luîndu-nc astfel, poate, unicul izvor sigur 
d datare exactă a picturii ş i de identificare a meş te
rilor constru ctori ş i zugravi. Ne exprimăm s p ranţa ca 
prin utilizarea unor mijloace moderne de inves tigare să 
se poată d scifra ceva din pisania originară . 

Liip a izvoarelor documentare şi a inscripţie i votive 
face dificilă citirea istoriei picturii. Totuşi o pa rte din 
acest gol poate fi completat a tît prin efectuarea cerc -
tărilor nunţJate mai înainte, cît şi prin citirea atentă, 
de către r staurator, a unor intervenţii· făcute în timp 
asupra a nsamblului pictural. Astfel, în cursul lucrului 
au apărut, alătmi de pictura în frescă din glafurile celor 
două fere tre şi cel al uşii de intra re (pictură executată 
în 1705), p e anumite zone (draperia, unele porţiuni pe 
boltă şi timpane), o altă intervenţie în frescă de la sfîr
şitul veacului al XVIII-lea (1794). Tot în r egi trul dra
periei am găsit elemente din drap ria originară, iar în 
glaful uşii de intrare au apărut două porţiuni cu un 
motiv ele draperie executat înainte de 1705, fapt ce ne 
întăreşte convingerea că a m ai existat o altă intervenţie
asupra picturii, anterioară epoci i brînooveneş ti. 

După cum se vede, deşi ştiut, programul iconografic 
din pronaosul bisericii mari a mănăstirii Cozia oferă 
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Bolta nord, rN!istrelC' 2- :J; <.:hituirC'.'.l lacu n lor cu mortar 
dC' fr •scit. 

î ncă c ' rC<' tă toril or un prilej l ' studicn:! a tentă, în scopul 
gasiru un or n oi lt>mentc ce vor îmbogăţ.i cunoştinţele 
noastre asupra aces tui monument a rti s tic ele l'Xcepţil' . 

Fac m aceas tă afirmaţi• întrucH am fo ::; t izbiţi ci „nou
ta teH" unor r epr zcnlări , cc v in în contrndi cţi cu ima
g inile obi ~ nuite . e ilustrează anumite zilL• ale alcnda
ru lui r ligios; n u Upsit ci int n•s es te [-j i :faptul că un e i 
sc ne au fos t da ta t i11corect , sa u că în în!;i irnireu un or 
zile apa re o sc n ă int rcalată. 

Nu pu tem să înche i m ac astă prezenta re a ;1c li vi
tăţii noastre de cercd·H·e ~ i r staura r fă ră a con semn a 
cîteva aspect lega te d îmbunătăţirea s tă rii de cons •1·
var , precum ş i a precieri swn urc priv ind calităţile s ti
listice ~ i arti stice al0 picturii p romiosului . 

Bolta nord , 1· 'gis tr ul :i; se 'na l d upii in tt ·gra rPa l'l'Orna ti (';-1. 

Pentru îmbunătă ţirea ven til ă rii ~i ilumină rii n a turHil' 
u inte riorului s-a montat, în nişel e d ' pc pereţ ii dt• 
nord !;i i sud , un sistem ci ' fcrc's tre, pro iectat, ş i execulal 
pc şantier, c • pl'nnitc ac rbirca ş i iluminarea în căpe rii ; 
în acdaş i scop s-au înlocuit f r cstrcl fi xe, din pronaos, 
cu frrcs trc - vitra liu m obile, conjugînclu -sc utilul cu 
frumosul 16. 

Minuna ta podoabă a pi<'turii în frpscă din pronaosul 
biSL'ricii mari a mănăslitii ozia es te o dovadă a măi s
t rie i mc~terilor zugravi , d Ia sfîrşitul veacului al XIV-leu . 

Ca m od dl' r a lizar ~ i exprimare plasti~ă , pictu ra 
originară a pronaosului ating culmile p rfecţiW1ii. Pic
tură asce ti că , cc se r em arci printr-o m a rc sobrie tute .. i 
siguranţă neîntrecută în execuţie , ele o m are plasti itau•. 
îmbinînd, în modul cel ma i fericit, fineţea desăvîrşită 
n de taliului cu forţa d ' transmitere H m esajului ph1stic; 
iHl.ă, în puţine• cuvinte, a tribu te](' escnţj a.J e aJc l1L'asc•
muitei frumuse ţi. a vt>şmîntuJui picturnl. a juns pînă la 
noi d --a lungul. vca urilor . 

P rin da te le pr zentalc a m căutat să dăm o im;1gin • 
g ' 11l' rulă a muncii de restaurar e c.l •sfă şurală în pc ri oa la 
198 -J.- 1986 la Cozia, p ntn.i pun rea în valoar e a ;ices
t ui monument de L'XCepţi ' a l culturii noe1 s trc. 

16 Miis uril P lua;t i n ved(•l'<'a i 111 bună ti'1 \irii ilumi nii ri i na tu
r a ll' ~i n anisi r ii interiorulu i se însc riu in l'adrul acţiun ii d<• 
c·on-;C' 1·va n · a p icturi i uri gina re . im1 iPdicind dPzvoltarca bac
t<•r·ii lor heterot ro fe' 'ii a un or C"i upcrci produci1to<.U'<' de să l'U l'i (vezi 
nota 2). 

U~l 1\CJ\lll' 

Cozia monastcry in Vil cca C'o unty is tlw [ i r~ t Iounda ti on 
of voivod<' Mi r cC'a c ·I Ma rc w ho raisPd it a t tlw c nd of thP 
16th C'cntu ry. T hP res torin g o f thc wa U a nd frl'sco pHi ntin gs at 
thc big C'hurch of thc monaste ry too k p lace b twe n 1984- 1986, 

T he na rthC'x o[ th C' chur ·h prcs •rve · the ori gina l µ a i ntin.ll; 
t he a ltar, the nave a nd thc por h havi ng b ee n pai nted hctween 
1705-1707 (therc ar votive i nscripti ons in thc nnv and pOrC'h), 
d u;ring th h a uty-lovi ng pr ince - C. B râncov0nnu . 

In thc f irst stag (J un c - Decembe r 1984) a tC"am or res
torcrs led by r. agoc and V. Gr imalschi r storccl thc pa int
ings in thc altar, thc stC'eplP or th n;~V(· and ahout 85 per 
cent of thc por ·h . 

T he signcrs of th pr sent arti clc ar<'full y sca rchcd thP 
painting subj ctcd to the re to r ing pro ess, not iC' i ng ccrta in st'Y
listic and tcchni ca l pcC"uli a riti of som pa rts in th alta r a:nd 
nave painting (diffcrent from those of thc Brâ ncov a nu p a int
ti ng) whieh led the m to the concl usion that they bclong to pre
vious a nd la ter stages (l 794) tha n th Brâ ncoveanu one. 

T h l'Ps toring of the nartllex pa inting was niru. teci to tho 
pai nters-n·storNs Ga briela Stoian a nd Jon NPagoc, thc works 
or th sec·ond sta g0 ta kin g p laC' betWC'e n 1985- HJ8ti. 

F rom thc lwg inning on<' ·ould notice thc big C'om pl •xi ty a nd 
diiJ' iculty of thc wo rks, duc to th<' 'X istcnce of a la rgc rangc 
of deg>ra dat ion Iorrn s, in a n ex t:rcnw ly ser ious ~ t.agt'. Tlw 1·0s
to r· rs, havi ng a r ich xpcri cn C' în th fi cld , had to appl y dif
fe rcnti a t d trca trncnts for each separat case w ithin thc :ci n
ti [i m cthodology of r . tori ng. 

Jn p ara ll I w ith th restoring work, ('('rta in stcps werc 
t; 1k •n w ith a v iew to irnproving thc future sta t of p res rving 
t hc pa inting (n a tura l li ghting, vcntil a ti on) ; ·1t thc 5amc tim 
t he t chn ica l aln d ru1:1Lsti c comp oncnts of thc origin a l pa inting 
wc• rc• carc full y studi d . O n thls occas.ion th exis te nce of ccr
Uti n paint d pa rts of thc fresco b longing to severa! stages was 
pointed out; the e intervcntions did not cha nge thc gen ero l 
aspect of the origin a l painting. 
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CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA 
DIN SECOLUL AL XVIII-LE A DE LA 
A MĂNĂSTIRII COZIA 

PICTURILOR MURALE 
BISERICA MARE 

VJOR.EL GRJMALSCHI, Ş'l'EFANIA GRIMALSCHJ, CORNEL BOAMBEŞ 

I mportanta ctitorie a voievod ului Mircea cel Ma re 
a fost ridicată între <Ulii 1387- 1388, pe rîul Olt, la 

]ocul numit Nucet d in jud eţul Vî lcea . Biserica marc a 
Coziei s-a constituit de la n a"?te rc în reper semnificativ 
a l a r tei bizantine de epocă paleologă, material i zată stră
lucit în Tara Românească la biserica Domnească de la 
Curtea d~ Argeş ş i în Serbia la cîteva monumente. Con
struită din piatră ş i cărăm idă de arhitecţi şi meş te ri cu 
alea.să gîndire a rtis tică, a fos t împodobită integral pe 
dinlăuntru ou frescă, pe la 1391 de pictori ale căror nume 
nu se cunosc. 

De la început, aşezămîntul a pa rticipat activ la vi·aţa 
culturală ş i la importante momente politice ale. ţării. . 

Datorită acumulării de degradă ri m ajore, tunp de 
trei secole s i oevia, poate ca ş i unor factori subiectivi, 
în veacul al XVIII-lea s-a deois aşternerea unui nou 
stra t de frescă pe pereţii altarului, n aosului cît ş i pe 
pereţii noi ai pridvorului adăugat. Conform pisaniei _din 
naos, de deasupra uşii de la intra re, se cunosc. prima 
data re a picturilor între anii 1704-1705 cu echipa zu
gravilor Preda şi fiii săi, Ianache, Sima ş i Mihail, ia r 
în pridvor, data de 1707 cu zugriavii Andrei, Constantin 
şi Gheorghe precum şi inscripţia din partea de nord
vest ce menţionează „Filia Chelarul, Efrem Ieromonah 
leat 7216 (1708)", anul terminării picturii. Mai există şi 
o a treia etapă de pictură executată în frescă în zone 
parţiale ale bolţilor din altar şi n aos, probabil, la sfîr
şitul seco lului al XVIII-lea, în timpul lui Teodosie care 
a zidit, în 1794, tîmpla în locul oelei de lemn. Aceste 
zone au fost depistate în timpul lucrărilor de restaurare 
în anul 1984, în perioada de cercetare de pe schelă. Se 
referă l a scenele din altar - r egistrul ou medalioa nele 
profeţilor, „Cel vechi de zile", „!nălţarea", în partea 
dinspre vest; naos - „Floriile", „Răstignirea" şi „Schim
barea la faţă". Numele zugravului nu se cunoaşte , dar 
se poate menţiona că această frescă nu face notă dis
cordantă cu cea de la 1705. In altar, în locul unde a 
fost vechea. tîmplă de lemn, s-au găsit, la lucrările din 
etapa 1984, fragmente de frescă din secolul al XIV-lea, 
fapt ce arată că aceasta s-a desfăşurat în toate încăperile. 
Aceste fragmente s-au lăsat la vedere ca m artori. De 
asemenea, la ferestrele turlei, s-au observat urmele unu_i 
puternic incendiu la boiandrugii de stejar, datat de noi 
înaintea aplicării frescei brîncoveneşti. Invers, fiind tem
peratura ridicată, ar fi crăpat stratul suport şi ar fi 
schimbat prin calcinare aspectul aromatic al multor pig
menţi. Sub aspect stilistic şi tehnic, susţi n em că pictura 
Pantocratorului este din secolul al XVIII-lea ş i nu al 
XIV-lea . 

Pictura din secolul al XVIII-lea a bisericii m ari de 
la Cozia corespunde stilistic şcolii româneşti de factură 
brînoovenească, cu un program iconografic şi o bogaţă 
decoraţi,e ornamentală de tip floral (în mare parte ou 
foiţă de aur) specifice artei respective. In naos, pe pere
tele de vest, spre nord, a fost zugrăvită familia Canta
cuzinilor (care iau suportat cheltuielile noilor interv~nţii) 
iar spre sud s-a zugră\rit ct'itorul iniţial, Mircea cel 

Mare, precum ş i fiul său Mihail, ca înch.inăto ri ai bi
sericii . 

P entru o mai bună înţ legcrc <l categoriilor ş i întin
derii multiplelor d egradări ce a u fost depista te î11<:1 in te 
cît şi în timpul :lu crărilo r de r es taurare, sîntem nevoiţi a 
cita cîtcva aspecte clin viaţa m onumentului ş i unele din 
cele mai importante .intervenţii care sî nt cunoscute: 

- domnitorul Neagoe Basarab adaugă ferestrele pro
naosului (1512- 1521 ); 

- sub Mihnea Vodă al IT-lea, Amfilohie ieromonahul 
face modificări ansamblului monas tic, între anii 1583-
1590; 

- sub Cons tantin Brincovcanu se adaugă pridvorul 
deschis, se alungesc ferestrele, păstrîndu-se veohile che
nare de pia tră, se execută pictu ra nouă în altar, naos 
ş i pridvor; 

- 1a 1794, Teodosie zideşte tîmpla şi res taurează cu 
frescă din nou zonele afectate ale boltirilor d in altar şi 
naos; 

- la r epresaliile armatei turceşti din 1821 - 1822 bi
serica a avut de suferit; 

- în secolul al XIX-lea a function.at ca închisoare; 
- între anii 1903- 1916 a fost ·internat de fete al 

Azilului Elena Doamna; 
- în timpul primului război mondial, trupele ger

mane ele ocupaţie au folosit biserica drept grajd; 
- Comisi1a Monumentelor Istorice intervine între anii 

1928- 1933, căutînd să aducă monumentul la forma ori
ginară prin grij a arhitectului N. Ghica-Budeşti. Se scoate 
la vedere paramentul iniţial de sub un strat gros de ten
cuială si se fac masive chituiri cu ciment în toate încă
perile, 

0 

la toate nivelele ; . . . 
- în aceeaşi epocă se fac intervenţii asupra pictu.r:u 

de către pictorii Mihail şi Teodorescu, cu metodologie 
si solutii ce nu se cunosc; 
· - Între 1957-1958 şi în 1970 se execută lucrări de 
arhitectură ca şi rostuirea ou ciment a trotuarului din 
bolovani şi a soclului de piatră. 

Lucrările de r estaurare au început după consultarea 
materialului r ezultat în urma cercetării efectuate de către 
ing. chimist Ion Istudor şi picto~ul res~au_ra!or ~)an ~o
hanu cu privire b ·: analize de pigmenţi şi ltanţi, analize 
şi st~·atigrafii de strat suport şi_ m~rt_are , r~leveu de 
umiditate. analize dR săruri solubile ş1 m solubile, probe 
de fixar e cu dispersie de caseinat de calciu transparent, 
curătare înlăturare de săruri şi verniuri, toate acestea 
efectuat~ pînă la registrul al III-lea, zonele superioare 
nefiind cercetate din lipsă de schelă. 

Conform acestui studiu de cercetare, precum şi da
torită posibilităţii de investigare la _toate ni:relele ?upă 
ridicarea schelei, s-a constatat urmatorul diagnostic al 
degradărilor. . _ 

Zidăria. Executată din piatră şi cărămidă legata cu 
mortar de var şi nisip a fost afec!ată de: . . · 

_ macerări, în special în registrul I, inferior, unde 

&3 
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piatra, cărămida şi mortarul au o friabilitate mure în
deosebi acolo unde p' deasupra au stat, timp în.el lunga!, 
tencui li cu ci mcn t în compoziţie; 

fi suri în adîncimc în zonele de ten sionare; 
mortare de cim ni cu erupţii de săruri. 

Straiul suport: 

- Intona o a fost <1plicaL în gL'n ' ral direct p ' zid ~ i 
Sl' compune clin V'ar i:; i cîlţi cu o grosime vmi<tbilă între 
0,5-2 cm; 

- fisuri şi crăpături îitw la toate nivt'lelc ş i în toal' 
încăpc• rilc_'; 

- desprinderi în canlităţi foarte mari în zo1wl bol
tirilor: 

- lacun ele strat ·uport la toate i· gis Lr le; 
- chituiri w1t rioa rc necorespun ză toare pc bnză cJ 

c:imenL în toate regis trele; 
macerări în s pechtl în r gistrul inferior ; 
cflorcscen\c saline în Lonll' regi s trele. 

Stratul de culoare: 

- chituiri nccor spunzăLoa rL' ele cim c_• nL pesl' pi -
iură la Loat nivel le; 

- desprinderi pulvc rulcnlc, solziri şi băşicări pc su 
prafc l, ' foarte întin se· 

- corpuri s trăine, cuie, dibluri, ară, pfticnjcni etc ; 
- depuneri ele pntf şi fum în s trat gros ~ i maluii 

bio logice pt• toată suprafaţa; 
- să ruri solubil e ş i insolubile, azol<iţi , ·uHat,i ş i car

bonaţi de cal .iu, sili e; 
- <t Lacuri biologice prin b·wterii, h icroirofe ra Psev

d<nnonos, Arthrobactc>r, Micrococu •le i:; i ciupe rci : Aero
c.,.onillm Hosc>um, Aspcrgyllus vc rsico lor, Penicillium 
Chrysoge num •ic; 

- rcpi tări în uki şi tempera la Locttc r •g islrck; 
- strai ele murdări' aglom rată, puternic uclerală 

p • toa tă s uprafaţci; 

- g u lroan în zon di scontinui; 
- vcrn i de ulei pc toată tîmpla ele zici ~i PL' suprn-

f 1,' foarte înlinsc în altar ş i naos; 
- lacune : irat culoMc> în toa t încăperi.l e ~ i pc în

.treaga s uprafaţă; 
- sgn1fi lări încl o:cbi la panouri le vo tive şi în zo

. nt'l ' infrrioare ale pridvorului; 
e rod ări; 

strnt ele li cheni si muschi lu L'X leriorul pridvo
rului, îndeose bi pe pa1:lca ci~· norei . 

CAUZELE DEGRADĂHILOR 

A. Cauze naturale 

sei snwJe nu provo aL fi suri , dL•sprincl ri ~i că kri 
de s trat uporl; 

- umiditatea de capilariiat mar (rel -v ul de umi
dilat arată şi înălţimea de aproa p 2 m în toate încă
p rile), infiltrnl,ic, C{)ndens ş i umidiW:tte relativă ridi cată 
a < rului ; 

- microclimatul sp ific bogat în .sulf a stimulat apa
riţia unor procese biochimice ele d gradar prin meta
bolizar a sulfului organic în sulfaţi d cal iu la bacte rii 
ş i oxidare·1 compuşilor r duş i ai sulfului ele cătr ciu
perci, avîncl ca rezultat apariţia ărurilor . ln aces t s n :, 
c re tătarii de l a Institutul el ştiinţ biologice Bucur ş ti , 
care au el pis iat, între an i~ 1970 şi 1972, cliv rsiiatea 
florei bacteriene ş i fungice, au r uş i t (în Lr-o zonă nea
fectată clin naos) să r p te f nomenul respectiv (conform 
exp rienţelor întrcprin e ele Pochan, Augier şi Jaton) . 
Introducerea încălzirii central a avut o participai·e po
zitivă la s toparea atacului biologic; 

- fenomenul el îmbătrînir . 

aos - arc nord (' li nwdn l ioan<'. imagin<' înnint<· d(• (·ons<' r V;11·<'
n•..,ta uran• <"li lu111in[1 razanlii (dpgrad f11'i : t•x fo li cri llla'ii c d 1• 

>. lral c uloan\ d t•1 u1wr i dC' praf ~i rum) . 

1\ltar - arc c u o rnament fl o ral, imagin 
... t ratului d C' ul oarc ~i în timpul 1 ro lw lo r 

insolubil l' ş i rep ictări . 

Naos - absidC1 sud , imagine înainte d înlăturarea siirurilor 
în. •rus ta te. 
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- ahsidi:i s ud, i111agi 1w în timpul conso lid ăl'ii 
ck strat sui ort p r in in.i<'C'lăr i ~i prnptiri . 

Naos - absidă sud, imagine după conscrvare
r staurarc. 

Naos - perete ves t, imagi ne înainte d rcint grarc în cul oar<'. 

110<: - pc•rC'tc vrst, im:iginc du1 ii consc rvarc-r staurarc. 

B. Factori acci dentali 

vicit'r i în sistc•mul cit' aco perire au provoc;.1L in
fi I l1 ·a \ii; 

- ciCO/JL'r i şuJ fiind plasa t aproape de boltiri, ctan
şcilaLt'<l acestui a fac ca punctul d rouă să fie plasat 
în e1propicrc·1 stratulu i pi tura! , favorizîncl concl nsuril ': 

- înca rli rui rea soJclaţiJor ocupanţi în prim ul război 
H avut un d cct 1wfovorabi1. 

C. Acţiunea omului 

- re paraţiile cfcctuc1Le ele .M.I„ între 1928- 1933, 
a u afectat prin metode ş i mat rialc (ciment) pictura. De 
as menea, mortareJe el ciment aplicate la parament au 
c•crcrnat zidăria, umiditetea cir ulînd doar spre interior; 

- sgrafilări el e num , dese n etc„ pr cum şi lovi
turile intenţionate în rcgiun -a inferioară; 

- vern i sări cu sub tan11e p bază de ulei ale tîmplei 
şi aJe supraf ţ lor foarte mari d frescă, înaintoa m a rilor
!:i ărbători · 

calitatea proastă a lumînărllor; 
- introducerea caloriferelor favorizează depun rile 
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d praf fin ·ars î n reg is Lrcle s up(' rÎ oare pri n cu ren ţ i as
cendenţi. 

Pentru eLa pa Hl84 s-a u cons ide raL c·1 te rmin ate lu
c ră rile la lud ă, alLa1· (minus zon H proscom idie i) , pridvor, 
zona boltiril o r, ex te rior ş i chitui re cu frescă ht faţadele 
ele vest ş i nord şi cură ţirea n eintegrală a tîm ple i el zid . 
În e ta pa 1985, lucrăr ile s-a u d esfăşura t în n <:1os de la 
boltiri în jos, la proscomidie, pridvor, precum ş i ele
m entele de pi a Ld1. De as 'me nea , s- ·rn :fă c u t prob de 
r eintegrare la cl coo raţ i a în. r lief ş i Ja icoanele de lH 
tîmplă . 

R espectînd recoma11clările sLucliuJui de cerceta re ela
bora t de Ins titutul d Arte P las tice „N. Grigorescu" ş i 
propunerile proi ec Lului de devi z, conform s i tuaţiilor noi 
a părnte . -a u executat următoa re l e lucrăr i : 

Zidăria 

După dooum · nlaţi a întocmită el ing. ele rez i sten ţă 
prof. Cişmigiu ş i ·as i ·t nt M . C rişan , a viza tă ele C. .E.S., 
ş i ou as is tenţa pictod lor s-au executat luc rări de conso
lid are a structurii d -. rez is tenţă la pridvorul br'in cov -
n e ·c, în 1984, prin. ce nturi plat de b e ton a rmat la ex
tradosuri printre boltiri, noul cadru Jegîndu-sc de corpul 
vechi a l bise ri cii pl'În scoab rn e balicc. D ' aseme nea, în 
1985, s-a ţes uL pridvorul ele pronaos. p c ve i· t i oa.lă , p 
n ord şi sud, cu ba re me talice ş i inj ctări în profunzime 
ele lapte de cim en t cu a race t. Ţese ri metalice ·-au mali 

x cuta t ]a •a rcele el e n ord, sud şi central, precum ş i de-a 
lungul fi surii central v erticale , pe faţada el V t'S t. După 
ce rcetă ri şi ·oncl a :j , s pecialiştii nu a u con ·ide ra t că tre
bui trata mente s pecia.le p entru fisurile pc t ras e lungi 
clin interiorul bisericii . 

Stratul suport 

S-au decapa t toate chiţuil·ile necorespunză toare cu 
ciment în compoziţi e, în toate r egi trele clin încăperile 
din secol ul al XVIII-lea, cî t ş i la exterior, morta rul clin 
r egistrul icoanei ele hram . 

S-au executa t tiviri de m argine în scopul asigurării 
şi unei prinderi bune a m arginilor frescei ele noile chi
tuiri cu morta r ele frc că (va r + nisip fin + cîlţi) după 
ce, în prealabil , m a rginile au fos t consolidate prin un
ge re cu casein at de ca lciu. 

S-au efectua t inj ectă ri cu caseinat ele calciu şi adaos 
de nisip fin, pentru consolida rea zonelor desprinse la 
boltiri urmărindu-se r zistenţa prin ancorarea frescei la 
zidărie ş i nu umple r·ea abuzivă a tuturor zonelor cu 
sunet, p ntru a se evita s tocar a de material organic cît 
şi pe ricolul provocării ele noi desprinderi prin presiun e 
şi încărcare cu greu tate (ex.: altar, boltă cu m edalioane, 
naos, sc nele Floriile, Răstignirea ş i oele două canci). 
In. bolta centrală a pridvorului, injectările au fost r e
luate deoarece executantii lucrărilor ele rezistentă a zi
dăriei luorînd prin extradosuri au provocat des prinderi 
în perioada oînd echipa de pictori au întrerupt şantiernl. 
S-au făcut în. permal1enţă sprijiniri locale prin propte 
ele lemn pentru prinderea la zid, după ce t er enul a fost 
pregătit prin ope raţiile premergătoare n eces,are. 

S-au efectuat chituiri la nivel r etras în 1- 3 stra turi 
cu ariccio şi mortar de frescă după caz atît în zonele 
chituirilor întinse oît şi la o le mici, în toa te încăperile 
cît ş i la exterior; de asemen a, chituiri la nivel în 1-
2 s traturi, clupă caz, cu mortar ele frescă şi adaos de 
nisip fin, fără depăşiri în cîmpul picturii, în toate încă
p erile. La ext erior, pe faţada de v est, după multe discuţii 
purtate, în noiembrie 1984, s-a continuat totuşi aplicarea 
s tra tului fina l el e frescă în condiţii ele temperatură scă
zută. Surprins de îngheţ, acesta prezintă multiple locuri 
ele început de m acer are . 

S-au chituit fisurile adînci pe trasee lungi după ce , 
în prealabil, au fost pregătite prin curăţare, întăriri .de 
margine cu caseinat, inj ectări. S-au adăugat în adîncime 
atît mortar cît şi fragmente de cărămidă umezite, după 
care s-au adus la nivel cu fresca. 1. 

Craoliurile fine şi. . lacunele mici au , fost · chituite cu 
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Naos - Portre tul lui MiJ·cea cel Bă trin din ta blo ul votiv , ima
gine î na int de conse rva re-res ta ura re (zo n ă cu chituiri necores
p w1zătoare d e ci ment, murdă rie ş i v erni inn egrit şi duri zat pe 

bază de ul ei e tc). 

ca rbonat de calciu frecat cu emulsie de brîn ză de v aci 
t ip ch it, după usca re fiind n e tezite l a dop de plută şi 
curăţa te împrejur. Un capitol aparte l-au cons tituit sgra
fitările din regis trele infe rioare din toa te încăperile , care, 
ele a m n ea, au fos t chituite la nivel cu aceleaşi m a
te ria.le şi prin aceleaşi m etode. 

Stratul de culoare 

Consolidarea stratului de culo.are exfoliat pute rnic 
în suprafeţe foa rte întinse a fos t făcu tă cu dispe rsie de 
caseina t ele oalciu transpar ent (prepara t la Institutul de 
. rte Plastice „N. Grigorescu" de ing. chimis t I. Istudor) 

în concentraţii variabile (de la 2,5- 4,5), în funcţie de 
zone ş i tip de desprindere. Operaţia cu grad m ar e de 
d Lficulta te a fost repetată (presîndu-se prin int rmediul 
foli ei ele polietilenă) ele atîtea ori pînă cînd s-a făcut 
l ipii: a stratului de culoare exfoliat la intonaco. La ex
te rior, în zone afecta te, a fost folosit şi paraloid în. xilen 
4,50/o. 

Înlăturarea s tratului ele praf şi fum şi a murdăriei 
aderente s-a executat conform recomandărilor clin stu
d iul de cercetare (ilus tra t şi ou material fotografic) în
tocmit de ing. chimis t I. Istuclor şi pictorul Dal1 Mohanu, 
ce se găseşte la ben eficiar . 

In e ta pa 1984, în altar şi în zonele superioare din 
naos, curăţirea s- a efectua t prin compr să el e bicarbonat 
ele sodiu, soluţie saturată înglobată în lut. In etapa 1985, 
·-a folosit compresa ele lut cu soluţie de bicarbonat de 

. odiu foa rte slabă sau deloc, clupă care s-a curăţit se
lectiv pe zon e mici în funcţie de pigmenţi ş i de degra
dări ale zonelor. Nu s-au produs scursuri. In zonele afec
tate, curăţirea a fost m ereu intercalată cu op raţiile de 
coater a v erniurilor şi înlăturarea sărurilor, urmărin

du-se în permanenţă să nu se ridice gradul ele umidi
ta te la pere ţi . In e tap a 1985, în naos, zonele superioare, 
s-a reluat curăţirea din anul 1984, scoţîndu-se stratul de 
murdărie aglomerată, bine aderat la ouloare, prin pro
cedeele menţionate obţinîndu-se o luminare cromatică 
de 1- 2 tonuri, fără a se eroda ,piotura. S-au recurăţat, 
de aisemenea, registrele cu imagini de pe vest din prid-
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N nos Port retul lui Mir·cea C' C' l Mm·• din tabloul vot iv, ima-
gine dupf1 C'O nse rva rc- rc·slau.rarC'. 

vor, l~isîndu-sc ş i ma rtori. Au fost curăţate pisania din 
naos şi. textele de p e rotulusuri , cvitînclu -s.c compl~t pier
der i le ele text. 

Decaparea chituirilor n eco respun zătoare de pc supni
fa\.:i pictHtă s-a exec utat la bisturiu ::;i spatule speci<-1k 
cu 1m.1 rc atenţi e, s-au folosit ş i înmuie ri local e prin tam
poane ele vntă unci e a fost caz ul. Deosebit el e afecta t 
au fost r egis trele J, TT, III din. m1os, în. spe ial la figuri.l ' 
Sf. Milita ri şi <de ct itoril or . 

Înd epărta rea cflorescenţ l or sa line solubile s-a cfec
tu<1t prin tampoane ele vată cu a pă , cele insolubile prin 
alterna rea de compresc ci sugativă, înmuiată în ca rbo
nat de amoniu ş i apoi hidroxid ele bariu după car s-m1 
înl~itura t mcc·mk .La bisturiu pc porţiuni cla r de limita te. 
Ultimele voaluri s-· m îndepărtat la gumă elas tică. Deose
bit de afecta te a u fost boltirile clin altar, naos ş i pridvor, 
pr cum şi părţile s upe rioare ale absidei de nord şi sud. 
Un capitol aparte l -au constituit săruril e ·ub formă de 
scursuri, manjf state în registrul superior, car e au fo.'t 
degroşate, fiecare în pa rte, prin ace leaş i procedee şi so
luţii. 

S oa tcrea verniurilor pe bază de ulei şi substanţe grase 
s-a făcut pe toată tîmpla de zid qît şi pe suprafeţe foarte 
în tins în toa te încăp rile. S-au folosit comprcsc bazice clin 
carbonat ele amoniu înglobate în carboximetilceluloză cu 
timpi de acţiune controlaţi şi solvenţi (xil n, ter bentină, 
triolo retilenă) , iar după înmuiere la bLc; turiu . 

Verniurile înnegrite de pe suprafeţ:elc aurite au fo. t 
scoase cu compres uşor bazice din carbonat de amoniu 
cu timpi scurţi de acţiune , fără a se e roda stratul el e aur . 

îndepărtarea repictărilor de tempera suprapuse pie
turilor originale a fost făcută cu tampoan e de vată şi so
luţie uşor bazică, iar la repictările în ul i s-au folosit 
comprese el carbonat ele amoniu ş i bicarbonat ele sodiu. în 
anumite cazuri cu adaos el e amoniac în proporţ:ie ele 50; 0 . 

De xemplu : m edalionul colora t în d gracleu de v erde al 
Pantocratorului, t extul suprapus lite relor chirilice origi
nale în ace aşi zonă, medalioanele din intradosuri! arce
lor la nord şi sud, precum şi în toate r egistrele naosulu i 
ş i în registrele inferioare clin prici vor. 

Înlăturarea corpurilor străin e - cuie, dibluri, cabluri 
etc„ s-a efectuat mecanic cu mare atenţie, ia r c a a el -

pozitelor el ceară clin registrele infe rioa re ca ş i a alto ra 
foar te num roase în pridvor, l a şpacl u şi bisturiu ; au fost 
cu răţate ;1poi cu tampo;rnc el e vată înm uiate în. xil n sau 
tridorl'til enă . 

JtcintC'grarca de culoa re s-a exccuh1t în tehni ca vela
tura în Jacu11 e pc suport origin al şi în. tehnica lratleggio 
pC' n oii s uporturi. S-au folosi t culori ele tempera cu 
liant dl:' t• mul si ' clin brîn ză de vaci. Zonele mari el e „trut
tcggio" sî nt în. H.lta r, d asupra n i şe lor c.l c n ord ş i .' Ud, 
într e cei pat ru 'f . Me lozi ş i ornamentul floral, în gla
flll ·iic· Jutcra.le <tle fe res tre lor, în naos. deasupra niş - .1.ot· 
d l' s ud ş i nord, r egi strcl V VT, ::; i foarte multe, m ai 
m ici , în toatL' r g is.tr elc. Un capitol <tparte îl con ·tiluie 
tra lLeqgio în fr · că executat în : special î n. r cgis tr -le I , II 
şi Ul ci i n naos şi pridvor. 

l{C'cons Liluirca d rape ri e i în tehni ca frescă a fost apli
catc'.i în toate încăperile în zo ne le cu lacune ci L' strat s u
po rt ex istL'nte, cît şi o bţinute în urma ci c<:1 păril or el e rn or
tme şi chituiri de ciment. În pridvor s-n recon ·Utui t 
c.l n1 peri<1 d upă un mic fragmccnt rănws şi descop rit cu 
OC'FtZ iR clc·capăr ilor el e ciri1ent clin 1985 . În. naos, multiplele 
gol uri lăs< 1 Le de scoate rea chituiril or ma i mici cît ş i pro
voc<1ll' mcoani . cmtc rior au fos t reintegra te î n frescă la 
ton urile locale şi parte fiind notate' cu tratteggio. 

Hcconst.ituir a în. cîmp ul pi cturii s-<1 făcu t pc chitui
rile dC' în tinde re m a re„ Ul'mărinclu -sc co ntinuarea progn
rn ului ico nografic xiste nt. în naos, deasupra nis.clor de 
no rei şi s ~d, r cgi...truJ V, s-au propus scenele: „Isus vin
dccînd clo.1 orbi" şi „Isu s ş i legiuitorn.l" ca re a u fost co m
puse în fun cţ i e Ic spaţiul existPnt ::;i n otate în tra tteggio, 
·p re intcgrnre cu ansamblul şi recunoaştere. In alta r, 
d("1supra nişelor el e nord ş i s uci , s-au reco nstituit cei pa
tru Sf. Mclozi. D l' asem e ne;1 , s-a 1·e ons Lituit ornamentul 
flo ra l_ ci in a I tar şi naos, cl eas u pr·a zonelor menţiona te mai 
sus. ln. ce le lalte regis tre, r econs tituirile privesc, în spe
cial , toHle fe restre i ' clin. <11tH1: (al secco) şi n aos (frescă ) 
ca ş i părţi clin pridvor. La exte rior, s-a r econ .' tituit în 
frescă un fragment _ din. Sf. Troiţă în dreapta, precum şi 
cm.Irul ornam ental. In. urm a di -· c uţiilor purtate' cu is toricul 

Naos Tablou votiv, imagi ne după conservare-rest:1urare (fo
tografii executa te de pi tmul Silviu Petrescu). 
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de arlă A l. Efremov. şi alţii , s-a s La bili t n eces ila lea re
constiluirii picturii, la extcr.ior, foţacl e l t· de s uc.I (cu rL·
pere puţine) şi norei , aproape făr{t re pere. S-a procC'daL 
clupă re pe re.le exis tente p c fa ţada de vest, în culori el e apă 
cu lia n t din. dispe rsie cil' casein at el e ca lciu, în conccntrn
ţi i gradat pînă la 4,50/o î.n fun cţ i e ele gradul de a bso rb-
1,i c a.l s uport ului . P c fa ţada dl• suci, soa rel c-· tens ioneud1 
pute rnic, p rovocîncl exfo li e ri ~i lac un e• în cadrul noilor 
stra turi de c uloare. P c faţ.ada de nor·d , r econs tiluirL•u a 
fost fixală cu pc:lraloid 4,5 11 / 0 în x ilen, întin s el e două ori 
pc un supor t a bso rbant. 

D egresarea ş i curăţarea cleme nte lor c.l e pi a lră. co lou ne , 
ba nche te, s-ct u obţinut cu tampoa ne de vată în x ilL•n ~ i 
t-i-i c l o retil c nă, din. lipsă el e clorură el e m etil . Nu s-a in
. istat m eca nic deoa rece s-a cons tatat o fri a bili ta te eleosL'
bi Ui la toate elc mentek de p ia tră. A ncadram entul de pia 
t ră c u pisanie din pridvor a fos t deca pa t mecanic, la bi -
turiu, de repictări an te rioare clupă ca re s-a u vel.a turn t 
fond uril e la culorile găs i te p e ornam ente le cioplite , Ja to
.n ul ~i nua nţa s tratului d E" prcpnraţ ic (pen t ru aur) exis
tent. 

l nlăturarea chimico-mecan ică a :lichenilor ş i mu~chi 
Jor prinşi p c s uprafaţa faţadei ele nord a pridvorului s -a 
operat prin so luţi e de e<1t iotim ~ i a poi .la bi ·turiu. 

Documentaţ i a tehnico-ştiin ţific[t c prezentă în jur·
na lul de şantier, cu n ota rea a tît a eta pei 1984 cît şi a 
celei clin 1985, cuprin.zîncl o peraţiil e ş i zonele de lucru 
practica te de fi ecare r es taurator clin colectiv, mate ria.l ele 
folos ite , metodele ş i so.Iu ţii.I c, procedeele e tc. S-au exe
cutat r e levee cu desfăş urăd ale tuturor s uprafeţe l o r din 
altar, n aos ş i pridvor, und e a u fost ma rcate principalele 
degradări î na inte ele înce pe rea lucrărilor cît şi p rin cipalele 
ope raţiuni executate, cc se pot urmări co nform legen
delor proprii. S-au lăsat martori mici î n. fi eca re î ncăpere 

cu pictur[t din secolul al XVIII-lca. Lucrările de conscr-

v.a rc-rcs taun.ire a frescelor din secolul a l XVIII-lea au 
fost k rrnin a te Ja sfîrsitul lunii noiemb1fr 1985 . 

S0 mcnt,i onează că ·rcinlegrarea de culoar e în tehnica 
veluturu, execub 1 tă ln exte rior pc faţadele de vest, nord 
ş i suci , a re un indice ele d urabili tate rC:'lativ, în funcţ ie 
el e man ifestarea factor ilor ele microclimat deosebit de ac
t ivi in sezonul rece , prin vînturi razante cu ploaie sau 
d1paclă, înghe ţ-dezgheţ, iar în timpul verii , prin tempera
turi riclic<1 lt'. 

SE' reco1rn.111cl[t ca astfel de lucrări el e marc dificultate 
ş i irnpo rtn nţ[t s[1 beneficieze el e t impi mui î nd elungaţi de 
exL~cu ţil', î nll'snind, în para lc.l, pos ibilitatl'a desfăş urării 
unui prog ra m c.l c cercet a re, de tes tări, probe ş i urmărirea 
rezolvării un or proble me ce neces i tă clarificări ş i date 
n oi pL~ntru îm bogăţirea înţel egerii proceselor de conser
va re-r es taurare „ 

Documenta ţi a fotografidi a fo ·t întocmiUi Ja mărimea 
ele 1U X 24 cm cuprinzî nd imagini cu toate t ipurile de 
deg radări înain te ş i în timpul lucrului (cu lumină diri
j.ak'\.) d in toalc r egis trele p.icturii şi în căperile SL?Co lului 
a l XVIU-lea. 

O nrnrc importa nţă o prezintă m{1suril e de conservare 
cc tre buie aplica te obligatoriu p entru elimina rea un or fac
tor i des tructivi înd t în <.1c tivi tate. Se pot menţio n a ros
tuirea cu ciment a trotuarului ş i a soclului pedmetral, 
a lcătuirea unui s is tem corect el e colec ta re a apelor plu
via le·, drena j e tc. De asem enea, va trebui ca beneficia rul 
să cola boreze cu Oficiul J udeţcan Vîlce<:1 a l Patrimoniu
lui C ultu ral Naţfon al în v ederea găs irii unor mijloace şi 
soluţii p entru a diminua ş i controla proliferarea păian j e
nilor şi a (lltor insecte cu material bio log.ic şi p entru a 
menţine în inte rior o umiditate relativă nedăunătoa re. 
În m od s pecial va trebui urmărit să nu se producă con
densuri, fapt ce ar afecta atît s tratul suport original cît 
şi noile intervenţii de r es taura re, iar a rderea lumînărilor 
să se facă în pridvor. 

------------------------- SUMHi\RY -------------------------

Built by vo ivode Mircea cel Mare bctwee n the yca rs 1387-
1388, monastcry Cozia Wa :> pa in ted ins ide by mastcrs whose 
namcs arc unknown today. 1' ollowing bi g damages ca used by 
ra in infiltra ti on, fires etc., du r ing Constantin Brâncoveanu's age 
the m onastcry was added the open porch between 1705-1707 
::i nd the team of pa inters Preda and h is sons - Innache, Sima 
and Miha il, pai nted anew the altar and the nave, while the 
pot·ch was puinted by the team And rei, Constantin a nd Gheor
ghe. The most serious damage · which spo i led, the 18th c. 
painting fo und a t thc beginning of the restoring w orks w er e: 
soluble a nd i1~ soluble salts, lnassive cleavage of painting layers , 
dirt , bi olog ioa l agents, re-pa intings, darkened varn ishes, gaps 
of pa int layer ; putties with morta r, maceration>, gaps a nd d e
tachments o f base layer. Aftcr researches a nd studi es made b y 
the Institut of Plasti c Ar ts „N. Grigorescu" - Bucha rest -
the team of pa inters-restorers, accordin g to the received recom
m endati ons, for tified the cleft layers of paint with the help of 
caseine dispe1·s ion of trans pa.ren t ca lci um, clea1ied the Layer of 

smokc, dust a nd dirt by physica l-mcc hanica l devices as w ell us 
chemicul ones, us in g vcry dilluted so lutions ; they r emoved the 
salts by alte rna te compresses of solutio ns a nd m echa nicall y by 
scalpel, p ullcd down the layers of va rni sh, repaintin gs a nd in
ad equatc putties, app lying putty at the same leve i with t.he 
fresco morta r, co n ·olidated the detachin g base laye rs by bor
der hemmings a nd cal cium case ine inj ecti ons, re integ ra tcd bhe 
paint gaps in the velatura tcchni que a nd tratteggio tcchnique 
on a new bas is, r cmoved thc lichen. a nd thc moss outs ide the 
porch a nd exccutcd reoonstructions in the spi rit of 18th cen
tury painting, marking the zone in tratteggio. At the s·,1m e 
time tcchndoal ass istence was also providted; expert bui'lders ca r
ried out consolida tions of the resistence structure of the porch . 

As a novelty, they ma de use of direct tratteggio r eintegra
tion in the fresco on many surfaces. The m ethodology, the solu
tions a nd used materi als are included in a rich photographic 
and techni ca l scientific documentati on which is to be found at 
the beneficia ry. 
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--------STUDII ŞI COMUNICĂRI--------

O PREZENŢĂ DE TRADIŢIE BIZANTINĂ ÎN ARHITECTURA ROMÂNEASCĂ 
DE ZID DIN T ARA HAŢEGULUI ÎN VEACURILE XII· XIII: 
MONUMENTUL DE CULT DIN PEŞTEANA, JUDEŢUL HUNEDOARA* 

- ------------------------------dr. arh. EUGENI A GRECEA NU----

Î n bibl iografi a românească privind arhi tectura de 
zid din Tran silvania , toa te inves tigaţiile pornesc de 

la Virgil Vătă!;ii a nu . ln 1930 s tudiul dedica t bisericilor de 
pi a tr-ă româneşti din judeţul Hunedou rn1 men ţi onează , în 
înche ierea capi tolului ref ritor la tipul longitudinal, că 
biserica cu h rcunul Pogodrea Sf. Duh din Peşteana „azi 
com plet restaurată ele cll. arhitect Huclolf Wagner, du
rere .~ i-a schimbat nu numai 'infă ţi~area ex terioară, ci ş i 
planul ş i constru.c ţia inti?·mă . Biserica v eche a fo st l ăr
git,ă , cuprinzîncl in edificiul cel nou ş i o parte dintr-o 
clădire aUi.turată , iar faţada a fost împodobită cu un cer
dac în jurul clopotniţei, o idee fără îndoială orţginală, 
dar care nu are nim ic de a face cu vechea înfăţi~are a 
monumen tulu'i. Tot cu această ocazie au fost itistruse 
<:om.plet şi picturile murale, lăsîndu-se doar un .' modest 
exernplu pe peretele din par tea stingă a navei"2. 

După 29 de ani , în sinteza sa privind is toria ahei feu
dale în România 3, Virgil Vătăşianu dţscută semnificaţia 
în context transi.lvănean a abside i. sernicircu.~:e .În in
terior şi poligonale în exterior, element de ţ>lan ·pe ca re 
îl consideră „desigur românesc sau, în sens mai larg, bi
zantin"4; aminte;;te cu această ocazie . că „vechea biserică 
ortodoxă clin Peşteana avusese şi ea, înainte de prefa
cerea modernă, o absidă circulară ,înăuntrµ. -. şi · poligo
nală în afară. Din păcate nu dispunem de nici- o infor
maţie asupra numărului laturilor po'i1.g8nului.~·s .- „Jn notă 
este dată s ursa infQimaţiei, repert-O'riul · Mof!.uinentele 
istorice ale Ungariei, publicat în 19066, cu -P,-~ecizarea că 
absida cu această formă es te caracterizată impropriu ca 

. ·10 „romanica . 
Datorită ca racterului incert al informaţiilor, biserica 

din Peş teana nu a m ai fost amintită de Virgil Vătăşianu 

• Intr-o p rimă formă , textul de fa ţă a fost prezenta t în 
şedinţa de comunicări dtn 15 noiem bri 1985 a Institutului de 
studii sud-est europene - Societatea română de studii biza n
tine. 

1 V. Vătiiş i a nu, V ech i le biserici de piatră . româneşti din jud. 
Hunedoara, în ,.Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Sec
ţ ia pentru Tran"ilvan ia - p e 1929", Cluj, 1930, p. 1-222. 

2 Ib idem, p. 32. 
3 Idem, I stor ia artei feudale 'În Ţările r omâne, voi. I, Bucu-

reşti, 1959. 
4 Ibidem, p. 258-259. 
s Ibidem , p . 259. 
6 M agyarorszag Milemlekei, voi. II, Budapesta , 1906, p. 402-

403. Repertoriul a fost publicat din însărc in area Min isteruL'ui 
cul telor ş i a l instrucţiunii publice, sub redacţia baronului For
ster Gyula , preşedintele Comis iei naţiona le a monumPntelor is
tori oe. 

7 In rea litate, textul la care se face referinţă menţionează 
factura roma nict1 doa r pentru navă, turn-clopotniţă Ş i portalul 
de vest. Redăm tex tul în original ş i traducere: „G.k . templom 
sanctuariuma be!Ol felkorii, kivill polygon, haj6ja es torny a ro
mânizlesil . A r omânizlesil toronya la tti kapu m ellett befalazott 
domhormil, hasonl6 azokhoz, melyeket a H.I . 6-ker. milemlekek 
63, 67 es 135. lapjain kozze tett". (Bi serica greco-catolică aŢe 
sanctuarul în interior semici rcular, în exterior poligona l, iar 
nava şi turnul a u factură romanică . Lingă portalul cu aspect 
romanic al turnulul există o piatră sculptată încastrată, asemă
nătoare cu , , , etc - urmează trimiten1e la analogii). 

î.n ca pi tolele pe ca re le-a r edactat în tra tatul Istoria arte
lor plastice în Rornânias, ia r Grigor e Ionescu nu ·1 p ome
n it-o în nici una dintre lucrările sa le ele s inteză privind 
is toria a rhitecturi i din România. 

!n cad rul inventarie rii organiza te de Direcţia m onu
mentelor istorice în in te rvalul 1960- 1965, Ţara Haţegu
lui a fos t cercetată în 28 septembrie - 6 octombrie 1964 
ele către un colectiv pluridisciplina r : m edievis tul paleo
g rnf H ara la mbie Chircă a descifrat inscripţiile , is toricul 
ele artă Vasile Drăguţ a descris şi datat pictura , iar au
toa rea tex tului de fată a cu les da tele refe ritoare la a rhi
tectură, cu colaborarea a rhitectei Olga Bîzu la întocmi
rea relev elor. 

Cerce t1C1 rea bisericii din Peşteana a condus la conclu
zia că toate părţile componen te - turnul-clop.o tniţă, n ava, 
corul recta ngula r alungit ş i absida semicirculară - sînt 
origina re ş i păstrate parţia l în elevaţi e , avînd în vedere: 

1. paramentul unita r·, executa t din pietre romane fă
ţuite , între ca re se intercalează din loc în'· loc cărămizi 
romane, regăs it pe înălţimi varia bile la tOa te compar
t imente le biser icii (fig . l ); 

2. fragmentele de pictw·ă conservate la exterior, pe 
faţadele t urnului ş i pe faţada de vest a n avei, ia r la in
t e rior, în colţul de nord-est al niavei ş i în absidă (fig. 2). 
La da ta cercetării, era u acoperite cu va r fragmentele unui 
decor a rhitectural policrom de pe faţada de sud, sugerînd 
brîul cu motivul dinţ.ilo r de fierăstrău (fig . 3). Fragmen
tele de pic tură din interior au fost da tate de Vasile Dră
guţ către sfîrş i tul veacului al XIV-lea sau începutul ce
lui următor, în timp ce pictura exterioară de pe la tura 
de nord a turnului a fos t mai precis localizată în dece
niile doi sau trei ale secolului al XV-lea (conform note
lor de teren m anuscrise ale autoarei) . 

Transformările din 1925- 1926 au fos t identificate în : 
modifica rea sistemului de acoperire a n avei şi a corului, 
unde a u apărut bolţi semicilindrice din beton a rmat; su
praînălţarea cu zidărie de cărămidă a corpului bisericii, 
p e înălţime de cca 1,50 m; executarea unor învelitori noi 
din e ternit; 1adăugirea unui e ta j, din zidărie de cărămidă, 
la turn şi înglobarea acestuia într-un fals portic, care 
adăpos teşte scara către pod (fig. 2 şi 4). 

După cercetarea din 1964, biserica din Peşteana a fost 
prezentată de Vasile Drăguţ, cu ca racteristicile amintite , 
mai întîi în 1968, în Vechi monumente hunedorene. Re
cunoaşterea unor analogii romanice în alcătuirea altaru
lui s-a îmbinat cu aprecierea că biserica a fost, „cu sigu~ 
ranţă, construită în secolul al X IV-Zea, de cînd, de alt
fel, datează şi prima menţiune despre cnejii locali". Spre 
deosebire de datarea picturii formulată pe teren în 1964, 
lucrarea citată a.şază execuţia tuturor fragmentelor de 

8 Volumul I, din cele mai vech i timpuri pînă la sfîr~itul 
secolului al XIV-iea , Bucureşti, 1968. 
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Fig. 1. J:J ise ri ca cl in l 'eş teana vi:izuHi d inspre sud-est. Foto a rh. 
T . Otetc l e~a nu, 1970. 

pictură către mijlocul v ' acului al XV-lca9. Jn lucrările 
lu i Vasil ' Drăguţ apărute ulle rior , descrierea planului 
rămîne, î n linii mari, aceea ş i , cu mici varia nte în d nu
mi rea şi forma compa rUm cntului dintre navă ş i ab · i dă, 
spre deosebire de data rea construcţiei şi a pi cturii , care 
suferă modificări . În 1970, pictura es te int gra tă „în pei
sa.jul artistic ol Transilvaniei rom.âneş ti la înce putul se
colului al XV-lea." 10; în 1976, atît construcţia cit şi pic
tura aparţin veacului al XIV-1ea11; în 1982, construcţi a 
datează din ve;..1cul a l X III- lea şi pictura din veacul al 
XIV-lea12. 

Am r0lua t s tudiul bisericii clin Peşteana în teza de doc
to rat închei ată în 197 4 şi am încadrat-o fără şovăi ală în. 
gru pul bisericilor român eşti de factură roma ni că, avînd 
în vedere racordar a a bsidei semicircula re la compa rti
mentul dreptunghiular int rcalat între navă. ş i absidă. Am 
propus ca atC1r e datarea construcţi i către sfîrşitul vea
cului al XIII-lea, considerînd drept termen limită ante 
quem anul 1360, cînd preotul Bale din Peşteana figurează 
ca membru al scaun ului ele judecată de la Haţ g13. 

9 V. Drăgl1 ţ, V echi monumente hunedorene, Bucureşti, 1968, 
p . 20-22. Ca 1.·acte rizarea a rhitecturală apare la p. 21 : „A lcătuită 
dintr-o navă cu turn de clopotniţă pe latura apuseană, biserictr. 
este prevăzută u un amplu altar, care, cq dispoziţie - î.5i gă
seşte analogii în a.nume construcţii de sta ·romanic, fiind, adică 
format dintr-o travee dreptimgh·iula.ră şi. o absidă sem icircu
l ară .. . " 

10 Idem, P.i.ctura. mural.ă din Transilvania, Bucureşti, 197.0, 
p . 42. 

11 Idem, Dicţionar enciclopeclk ele artă mecliev a.lă româ
nească, Bucm"€şti, 1976, p . 227. La des ri erca p la nului , carul 
este indi a t de fo11nă pătra tă . 

12 Idem, Arta românească. Preistorie, antichi tate, ev med.ţii, 
Renaştere , baroc (= Arta românească), Bucureşti , HJ82, p. · 93 şi 
116-117. La p. 93, corul - denumit de data aceasta „sa nctuar" 
- este dreptw1ghiular. 

13 E. Greceanu, Arhitectura bisericilor româneşti ele z·icl clin 
Transilvania fn secol ele XIII- XVII, Institutul de arhitectură 
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Fig . 2 Biserica din Peştecma, P lan ;;i s cţ i un e l on g i t udina lă. Re-
1 vcu E. G rPcean u ş i . Bizu . Zone le haş urate în plan repre

zin tă p i ·turilP d(' trc tnt ' la cPrCP ta rc'a din 1.964 . 

Fig. :i Chen(.l r pictat pe. faţada ele .m d (nelocalizat). Foto arh. 
E. ChP[11C'UX, 196 l. 

În faza de fin aliza r a un ei lucrări despre a rhitectura 
românească de zid din Trru1silvania şi Banat am socotit 
in dispen sabilă consultarea a rhivei Comisiunii Monumen 
telor Istorice - Secţia pentru Transilvania, în scopul cu
noaş terii în amănunt a transformărilor sufe rite de un grup 
im portant de m onumente româneş ti - printre car şi 
Peşteana - în intervalul 1920- 1930. Cu toate că arhiva 
CMIT es te în curs de inventari re, urmînd a fi deschisă 
cercetărilor a1bi a la înch eierea aceste i acţiuni, conducerea 

„l on Mincu", ated ra de is torie a arhitecturii, Bucw·eşti , 1974 
p .. J 14-116,_ te z.ă . de doctora t susţinută în no iembri e 1977 (= Ar: 
hztectura bzsericzlor româneşti ele zicl). Caracteri zarea arhi te tu
rală a bisericii din Peşteana este prelua tă cu trimitere la teză 
de Maria Mocanu, în studiul 13iserica Sf. Il"ie din satul Peşteana 
(com. Densuş, jucl. IJunedoa.ra), în lucrarea Reper toriul pictu
rilor m urale medievale clin Român-ia (sec. XIV - 1450). Partea 
1 ( = Repertoriul picturilor m urale medievale), seria „P agini de 
veche artă medievală românească", vol. V/1 , Bucureşti, 1985, p. 
l 21-122 (lucrare difuza tă după 15.1.1986). 
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F ig. 4 Faţada de vest . I' oto T . Ote t l eşa nu, 1970. 

Muzeului de istorie din Cluj-Napoca mi...:a acorda t apro
bar ea de consultare, fapt pentru care îmi exprim r ecu
noştinţa faţă de r egre ta tul Hadrian Daicoviciu ~i faţă de 
Nicolae Cordoş, directorul adjunct · al Muzeulw. In au
gust 1985 am descoperit ma terialele r eferitoare la "re
novarea" din 1925- 1926, oare răstoarnă în întregime da
tele cw1oscute pînă în prezent. 

La în ceputul anului 1925, parohia w1ită din Peşteana 
s-a adresat Comisiunii Monumentelor Istorice - Secţia 
pentru Transilvania, cerînd aprobarea dărîmării bisericii 
vechi, în vederea ridicării unei biserici noi, mai încăpă
t oare. La cercetarea de teren efectuată .de Marton Roska, 
m embru al Comisiunii, ş i relatată în r aportul său către 
CMIT, data t 25 mai 1925, s-a- consta tat că materialul 
necesar constructiei noi se afla aduna t, ref rentul afir
mînd ca atare că · „n'avem altă ieşire decît să le d.ăm voie 
ca biserica actuală să se dărîme şi să se ridice în locul 
ei cea nouă, la care se vor între buinţa unele părţi, ca de 
exemplu porta.lul dinspre v est, fereastra turnului etc.", 
celelalte pietre cioplite „cu valoare muzeală" unnînd a 
fi duse la Deva sau la Cluj . In r eferat, Rosk a a afirma t că 
biserica es te în stil roman (sio) ş i că da tează din seoo
lul al XII-lea. A1armată de o asemenea caracterizare, 
CMIT a oornunioat Episcopiei unite de Lugoj, la 15 iu
nie, int rzicer a dărîmăriii14, oeea oe nu a împiedica t pa
rohia să ţină lici taţie la 24 iunie, cu ofert pentru zi
direa bisericii noi15 şi să tnan smită CMIT, prin arhitec
tul Rudolf Wagner, care cercetase Peşteana între 28-
29 iunie, că - dacă nu se aprobă mărirea construcţiei 

14 A dresa C.M.I.T. nr. 539 din 15 iuni e 1925 către Episco
pia unită a LugojuJui. Se opreş te d ărim a rea biseri cii din Peş
teana, „care este unul dintre ce l e mai rare monumente româ
neşti din secolul XII, ridicată în st i l roman" . Va fi trimis a r
hitectul Rudolf Wagner pentru întocm irea proiectului de pre
lungire a bisericii neîn căpătoare. 

1s Adresa pr otop opia tulu i Ulpi a Trnia na către C.M.l.T. din 
25 iunie 1925. , '. · 

ex istente - comWLitatea îşi va ridica o biserică nouă şi 
va pune la clispoziţ.ie" bi erica veche (zur Verfligung 

''tellen) , cu alte cuvinle nu se va mai î ngriji_ ~e ea16: ln 
aoes te conditii , transform ar ea a fos t a probata m şedinţa 
CMIT din 2i'iulie 192517. 

Vom anali za mai întîi informa ţiil e cu.lese p teren de 
Mai· ton Ro ka şi Rudolf Wag n r, fără a n opri asupra da
tărilor propuse de ei. In m mori ul din 25 .m ai. amintit ma_i. 
su · M. Roska arată oă biserica este alcătuită cl m turn , na.va 
:i :1bsicl ă, avînd „sanctuariu puţin semicercual" . Dimen-
iunile int rioa re ale n avei sînt indicate 7 X 8 rn, ceea ce 

rcpr zintă o măsurătoare g reşi tă , dimensiuni.L? r a l fi
in I 5,70 X 7,80 m . „Roska m ai a rată că „înamtea scinc
t u.arului s tă 'Încă păre te le în parle dărîmat al unei clă
diri cu o intrare boltită în dungi (ou a jutorul fo tografiei 

'MIT - fig . 6 - în ţelegem oă este vorba d un a rc. cu 
as ize r adi ale) şi e de fixat în ce legătură a tdt cu bise
r ica"1B. 

A. 
JI·-- --·, 

, ' 
' '· 

B 

b a 

Fig. 5 Schiţe introduse de R. Wagner în ra portul di.n ~ i~li.~ 
1925. A . Schiţa a bside i biseri cii I. B . Schiţa pla nului b1senc11 

II, .în r eoonstituirea propusă de Wagner. 

La 15 iunie 1925, CMIT a însărcina t pe Rudolf Wa g
ner să c rcetez biseri ca şi să facă propuneri de r eno
vare. In raportul din 9 iuli 1925, acesta arată că ,!l.U ?· 
găsit .date docurrr!:!rtl'iau.~ :Privind -edifiGaFea- lăctrşului şi da 
următoar~ie informaţii, pe oare le redăm în traducere: 

Ruina de lîngă biserica actuală a aparţinut de ase
me;:,ea unei biserici, mai v echi decît cea ele astăzi; ruina 
re prezintă partea altarului . Această primă biserică poate 
să ' fi fost construită în cea mai timpurie perioadă a creş
tinismului din zonă, probabil în secolul al XI-Z ea, jude
cînd după excepţionala aderenţă a mortarului în rosturile 
zidăriei de piatră (? ). Am stabilit prin Săpături de cerce
tare că deschiderea în acest zid ruinat (ale cărei fe ţe la
terale sînt pictate - la partea superioară a arcului este 
reprezentată Maria cu Isus copil) a fost în fapt o nişă 
închisă pe plan semicircular, deci o nişă a altarului, ob
servatie întărită si de mica nişă de pe peretele din dreapta 
altar~lui" 19 . • 

In text este introdusă o schită a absidei celei mai vechi 
biserici (fig. 5 A) cu cote indicÎnd deschiderea de 1,40 m 

16 R. Wagner, sc ri soare din 10 iulie 1925 către C.M.I.T., in
oţind rapoa rtele de cercetare a bi se ricilor din Peş tea n a şi Vin ,ţu 

de Jos (reformată ) ş i a castelului Martinuzzi din Vinţu de Jos. 
17 Proces ve rbal nr. 6 a l şedinţe i d in 21 iuli e 1925. Preşe

d inte Eli e Dă ianu ; m embri , I. Ma rţia n, M . Roska , D. M. Teo
dores~u . P ct. 3: „ Se aprobă planul de lungire ş·i r estaur are al
cătuit de d . ar h . R. Wagner, votîndu-se totodat ă ş·i suma 'de 
50 OOO lei care se va pune la d'ispoziţta Episcopiei de Lugoj'\, 

1s M. Roska , m em oriu către C.M.l.T. din 25 ma i 1925. 
19 „Die Ruine n eben der j etzi gen K irche hat ebenfalls et

ner K irche (ein er ălteren als die j etzi ge) angehort und der en 
A ltartetl gebilde te. D iese ăltere K i r che k ann (nach dem aus
ser or dentl'ich f estlw ltenclen M ortel in elen Steinfugen zu u r teilen ) 
tn cler f r ii.hesten Christ enzeit dieser Gegend erbaut w or der sein 
(wahrscheinLich XI. Jahr hundert) w urde durch Einsturz des Ge
wl:il bes oder durch andere Gewalt zerstort . Habe durch N achgra
bungen f estgestellt class die Offnung in dieser Mauer-Ruine 
(di e L el bung dieser Of f nung ist bemalen ; am Z entth de~ 
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Fig. !l Ruina bise1·ic i i I, li !-i u C'.M.T.T. nr. 111/1925. 

ş i acl încinwa de 1,76 m, c 'l'H cc co res punde p' deplin cu 
d imens iunil C' aclwtl e ale <1bsidci. I nte resa ntă es le indica
rL'a p.lcmului a bsid i cu sc'm ic ' rcul interior înscris înlr-un 
poligon ex lerior cu cin ci Jaluri, precum şi diforcnţi r a 
grofi ă hwnilă să a ralc păstn1rea a bsidei pe o î nălţim e 
mult r dusă faţă d ' zidul răsărik'an al fo lei nav , fapl 
car poale fi observat şi în uni ca folografic a r uin ei gă
si lă pînă în pn'zen l (fig. G) . La rapo rt l' ·te a ncxal un r '
Ievcu n c'cotCtt, realizat la s arn l : 100, conform indic<.1-
ţic i s risc p p.lan (fi g. 7) . Din 11cf ri ire, r lev ul nu <:ffc 
la bază o măsurătoar cor 'clă, fctpt care reiese lin : n e
concordan ţa dimensiuni lor rnwei, raportate la releveul din 
1964; ab enţ8 portalului C8 re a exis lat p e faţada de v st 
a lurn.ului-clopolniţă; d . chici ' r -a exage rată a a bsidei bi 
s ricii II, avîncl în vedere lăţimea a luală a corului (com
partim nlul ră ·ă rilean.), în car' a b ·ida se înscri a cu cle:
chidere rnai mică, în trucît pictura din partea d nord 
a p 'relelui răsăritean al 11av -i stc as tăzi tăiată ci in ler
s cţia cu zidul de nord al co rului (informa ţie pentru care 
mulţumim Ecat rinei Cincheza-Bu ulei); arnplasan·ca g re
şi tă a uni ci cole . cri · pc plan (3,80 m - şi ac as ta gre
ş i tă, în r a filate .f,80 m ), care, conform măsură rii el s -
nului , indică di stanţa dintr ' ru i nă ş i n avă , nu pc ac a 
dintre ruină şi abs i dă ; î nlocuirea a bsidei bi ric ii I, schi -
1.ată î n memoriu (fig . 5 A) prin două ziduri paralel', a 
căror lungime corespund ' u e1 'lîncimea totală a abs id ei. 

După consi ckraţi i ele dil C'l<:t nt asup ra tipului bi scdcii 
n 20, Wagn r scm11akază ni~Cll' ('1 s tă z i înzidite) a m enct
jalc în zid uril e Jongi luclin al ale navei şi pr upun că el 
au fos t iniţi al d 'Schis' pentru c:irculaţia tran vc rsală în 
cad rul unui edificiu folosit ca bnpt ist riu21 . El m a i spune 

Bogr n .~ NIC1ria 111it .Jesukin cl) <' igrn lli ch r inr /l(ll/Jmnd nb
oesdi losse11C' Ni.~chC' wrir, nlw ein e Allar11ische, wa,ţ 11 och clurch 
cliC' lclein e Wc111d11isc l1.(' rC'chls be lcrăfliot is l ". 

20 „Di C' Grunclfonn cler b e.~tehenclen IGrche (ohne Tunn gr
dncht) eri1111 ert an clie romischen Ba.~ililw (Ger i chlsgebăuclC' der 
Romer) w elche clann als Anfcrngsfon n der ersten Christen 
kirchen cliente". 

21 „ Die 2 Nischen (a. IJ) bringen elen Geclanlcen class hier 
Offnungen fiir Durchgang waren, alsa cliese Kirche als Tauf
kirche (Baptisterium) beniltzt wurde, was clurch ·inn ere u nd 
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că turnu l parc să fi fost alipit u lte r ior, fă ră a preciza cl acă 
a con s ta tat ;tl ip irea prin cercetare el e parame nt, sa u clacă 
csle vorba de o simpl ă d educţi e; prPsupun c' că pc loC"UI 
turn ului a l'Xislat un portic cu patru co loa ne, P ' care îl 
schiţc'ază într-o rcconstiluin' a plan ului ccki ci ' u doua 
biserici (fig . 5 B), aclăugînd că fragm •nlc ele co loa ne pol fi 
văzule î n grăcl i nft. Ln cercetarea din JH6..J. , două capilL•IP 
mai pu tea u fi văzule în zona biser ic ii. 

l)rin clcsfa e n '<l t e ncuielilor m a i noi , Wilgn r· a ucsco
pC' ri l s u pn1fet,.c pic late pc cele trc i fcţt' a ll' lu r n ul u i ş i a 
scos 1<1 lumină pietrele roman e, încastn1lc în zic.Iul dP 
vcs l al turnulu i -clopotnit,ă (fig. 9 ~ i 10). EL mai prccize ; u.ă 
că nu a găsit urm e ele boltire în m1vă ~i că , proba bil , <1-

ceasia a ilVUl de la înOl'put un lmra n Ic kmn. 
După începerea lucrărilor, \Vag ner ii an un\al CM.TT 

prin scrisonr 'ii clin :n a ug u. l 1925 că " C'O borît nivelul 'Ic-

Fig . 7 H.eleueul l>i.s<'rici lor I .~ i. ][ de la J >cştcc111a ([.:iri:i mf1 u l'i1-
to ri corec· l<') inlocrni l ele H. \V;1g1wr. 

n' nului, cil'SC'O JJL' rincl soclul ele pi _ctlră <: tl iurnului, cu CHl't' 

oc· 1ziL' au fost găs ilc ş i unl'le fragmen lc ele.' pi lrc rom ane. 
În intc.' riorul bi ·c r ic ii s-a u găs i t frc ·ce, alîl în navă cîl ~i_ 
î n abs ida allarului , ca r erau însă de t rioraiC' avîncl nurne
rousc c i ocă nitud în dreptul ochilor sfinţilor ·:Î a l crucilor de 
p' v ~minte22 . Jn. raportul ele înch ic re a lucrărilor, re laclat 
cit' Wagner lct :.n .XII. 1926 (în moci exc ' pţio n al în ro
mână , l' clrC' pt, ciprox im at i vă) , se precizează că fresc ' ' 
d in a bs ida dărî1rn.1U\ au fost fotografiate ~ i că sub pardo
scil lct bi sC' ri cii nu fos l găs itt' fragnwnlc ic' pi Lre roma n 
c u in scripţii 23 . 

Mărirea bise ricii , CC' rută ele parohie ~i s usţinută ele' 
Hudolf Wag1wr ca o saluţi care nu n'spectă is Lo ria con
s trucţiei, clar ca re \inc seama ele onsider nle omenef?li~4 , 
s-rt rc;tlizat p 1·in dărî1rn.ll'C.'H a bside i bisNicii I ~ i rncord <I-

â'ussere ac71(1/'(//)u11gen festf}C'St<'llt w erclen kij1111te . Drr Turnt 
i.~t sc/winbar spii l <'r zuţ}l'fii.O t worcle11 uncl lco11 11te c111 s1•i1wr 
Stelle fr iih <>r ein N nrtl1 1?x (Vorlwlle) fJC'WesC'n sc in (c). (Frag-
111 e11tc 1;011 Sciiilen si111l illl Gn rten sichtba1')''. 

22 ,J .. . I .Jecloch lrn ben wir im Innern cler l\irchr Reste 
cl er a.lten B emaluna, Fresce11 , gef im clC'n al.~ w ir elen V erpulz 
hcra.bschlagen . D iese Frescen sincl w ahrscheinlich im X I V . .Jh. 
uemalen Worclcn. Di.e / \llarnpsis ·i st C' benfclils b1?111alen . Da cl iese 
A psis cle 111 o liert w enlc•11 111uss, bille um. lw lcli(JI' B sichtigunf} 
clerse lben uncl um Entscheielung ob clicse zu erhnll en isl ueler 
abgetraaen (1w ch Photooraphierung cler F'rescen ) wercle n clarf. 
Der E ntschhtss ist Sl?hr clri11ge11cl w e9en Fo rtsetzw1g cler Arbei
tc11. Die tl uoen <l l? I' ll <"i lige11 .~oWiC' d ie Kreuze auf elen G1?wă11-
cl ' l'n sincl hcrcmsgesc/1/c1(1e11 ( llefonn. Zeit.), wăl1 re n el el iese F re s
ce 11 slark besc ilc'icligt si11 cl". 

23 „I . . . ·1 Tntîia c1111 cfif) eral zidurile ele t e n cuială din i·C'n

cul XVlll-ll'a şi nni aflal cil biseriC'a c1 ]'ost zugnluilă şi in
lăantrtL şi afcml (j'ro11tul principal<t). [ 11.wl zuorcluirC'a a fos t cleja 
st1'i. cată peste 111ă sur1I pri11 ploi, în gh eţuri .5i d in urma prin po
por 1·c11·e n luat ru IJl'i ceao acili, cru ·ile sfclnţilor zuon1u i( i p en
tru baeri (! ) în casa lor . După i11sprctc1r1· zw1rc'1virei prin el. 
D. M. 'l'eoclo rcscu prufesor univesilar .5 i. ci. Con . t anlin Daicov i ciu 
secre lar Comisiei, s-a holărît r·a păstrarea zug rău'ire i l's te inuti l 
(în sl a rea mai bun e este zugrăvirea în r uinele b'isericei clin Rîtt 
ele Moarc). Restur ilc zuar av irei s-au fotogrnfint" . 

24 Raport R. Wagn r din 9 iulie 1925: f ... ] 111 slreng bau
historischem Sinn e miisste die.~e K.il'che, wie auch clie Ru·ine 
claneben, in ihrem j etzigen Forme1n:u sta11cl erhalten bleib.e11 
und "Sogar dle notwencligen Schutzarbeiten iniJglichst sofort ·in 
Angriff genommen werclen . . . In menschl'ichem Sinne wăre 
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Fig. !l 

'biserica li 

Coiful ele sucl-ves l ol ltLrnului-c lo polnif. ă, <'LI i111:1 g i nea 
po !'talului I' mani e. Cli ~ u C.M.I.T. n i'. :!B~/ Hl25. 

ren navei cu ruina prime i biserici , în formu]a co ru.lui. r c
i.c mgu lar de veche tradiţ.i cato lică . J\n.-Hmblul tran sfor
mărilor l ' ·Le prezentat de \Vagner în încheie rc•l(-1, raportu
lui din :.ll.XII. 1926 amintit mai sus25, cu exo pţia înlă
tură rii portalului ele vest, asupra oăruia H păstrat o tă
ce1·c cl e p:Jină , d eşi M. Roska îl con . emn as ~ la prima cerc -
tnrC' de te ren drept cel m ai în semnat cleme nt al bisc
ricil, „fără să fi e cioplit într-un mocl rncâ frum.oc " . 

O comple tar e preţioasă a documenta ~iei es te furni zată 
de două fotografii clin a rhiva CMIT, xecutate înainte el e 
1.ransformaire. Prima (fig. 6) n e arntă zidul d est <11 n a-

wohl auch moglich gewisse Umgeslaltun gen vorzunehmr n (Ab
lrogen cler A lt,aropsis u.nd V erliingenmg bis zur Huinen
maucr, Vergrăssenmg cler Eingiinge, ausbre ·hen von Fen sl eroff
mugen an cler Norclse il e, A ufbauen Piner ,<.;t rige neben 
dem Turm, Kirchengesimsaufmauerung, B etondec lce) j ecloch clii.r f
lrn clie verbleibenden allen T eile nicht verput:zt werden, son
dern mit 1eldhi lfe und A u f si.chtcontrolle cle r Co111'isiunca cler 
jetzige V erpulzung ganz abgeschlagen w erclen mul eini.ge Na.ch
grabungen gemacht w erclen. . . Sollte die V erliingerung n'icht 
denlcbar . ein, so will clie G em einde eine n eue Kirche bauen-iti'td 
mii.ss l en clann die Erhaltungslwsten cler alten K ir 'he (120 000) 
aus dem Stcwtsbuget gedeclct w erclen". 

25 .,. . . Prin legătura biserice i cu ruinele bisr. ri ·ei mai v<.>
che am mărit-o; pescc biserică şi peste altar s-a fă.cut bolle şi 
pesle bollc hăiza.~e ( şarpa1ile) noi acoperil ~u <.> l ernil . Capul 
turnului (care a fost clin lemn Şi a putrezit) s-a zklit .~i lingă 
turn s-a făcut o lrepte la cor . Parcanul (corni.~a) bise
r icei (care a fost fă.cut gre.~it la o reparaţie bise1·icei în vea
cul. al XVIII-Zea) l -am schimbat cu un parcan în stil roman
creşti.n. Suprafaţa zidurilor e:rlerne, care sînt ele pietre clin 
timpul romanilor, am lăsat liber, cari aşa au fost în origine şi 
aşci este monumental. Aşa este biserica (prin mărfrea) cores
punzătoare şi în vii.tor pentru comuna" . Costul total a l lucrări
lor efectuate intre iulie 1925 - mai 1926 a fost de 389 415 lei. 

o '2' '3 m. 

F ig. H f;tapl'lc de co nstruc
ţie ale lrise ricii cl'in 1 eş 
t cana. Date cr l'tc ~ i ipoteze 
premergă to.ar ce r ·cti:irii ar-

heologice. 

vd bi ser icii I, cu <ffcul t riumf::1l 0.l <1bsiclc i ş i permite 
obse rv;weo a două .nişe scun de, cu arc se micircu.l a r ce în 
caelrc< 1 ză e1bsida, fără a n Jj utea lămuri a ·up n 1 traseului 
lor în plan , r ectang ul ar î n. sc hiţa din m moriu (fi g. 5 A) 
şi scmicireul e:H· în pretin sul rc l vcu lH · a ra l : 100 (fig. 7) . 
Cca de ;1 doua fotogr ·1fie (fig . 9) ne-a păs lnat im agin a 
u nui po r t.ul romanic încheiat în Sl'mice rc ş i < d călui t din 
t re i profile ilindl'ice dispuse în. retrag r e, fără baze sa u 
cap itelc. Absenţa unui bo lţa r ICI che ia profilul ui ex te rior 
C'onfirmă execuţi a portalului clin pic1tră. Către nc1vă , por
ta lu.l <lVL'H timpanul cJa . .ic limilat 1<1 pl anul d na.;; le re 
al ;1rc lor , cu pa rtic ularita tea s u sţine rii lui prin mi ci con
so le profi .l ate, asemănătoa r co nso.lelor ele !;1 p ortalu] 
;1p use;m ul bisericii clin SînLămăria Orlca (fig . 11), re
găs ite în formă simplificată şi Ja porLalul ele vest al bi 
sc· ricii d in S trei (fi g. 12). 

J->în ă î n. prczenl, singurul l'XC'mplu c.J c port<:1l ro m,1ni 
cu chenur de piat ră p rofi lat - în ::1foră el e cel el e ]a S în 
tă mări a Od ca - cun oscu t 1;1 o biiscrică românească, e ra 
cel ele l;1 bi serica clin satul Mă n ăstireu, jud . C luj , cl ahtă 
î n veacul <-Jl XIII- ·lea26 (fig. J:3 ). PorLalul ac •sL i bi serici 
ci rc much iH cxtcrioHră s ubliniată prin lr-un unic profil 
SC'm icilindric, detaşat pe un plan tcş il; nu a r ' capit le 
SH U baze. Di spa riţi a. p ortalului mult mHi bogat d la Peş

it'<1na pNmite presupun e rea că asem enea chen; 1re au fost 
meii clt•s întîlnite la biser icile româneş ti d zid clin. Trai1 -
s ilva ni a şi Ba.nat, dispari ţi a .lor cl a lorînclu-sC' tendinţei le 
mă rire a goluri.lor el uşi şi fC'res tr ', întîlniLă în între· 1ga 
t<1 ră cu î ncepere din v eacul a l XIX-lea. 

U n ul tim clocum -nt priv in I as pec tul bi sericii din Peş-
1.l'ana înainte ele tran sform a re este folografia pubHcaLă 
de Vusile Drăguţ: în V echi m.onum.enle huneclorene, fig . 
G, cu te xtul expli ca tiv „Biserica clin Peş tea n a (în ainte Ic 
res taunre)" . La trecerea pe curat ·1 releveului cl in 1964, 
l! :f cctuată clupă m a i mulţi ' 1.ni, am ob ·ervat lipsa în foto 
grnfie a compartim entului inte rcafot între navă şi ab
sidă, aj ungîncl l a concluzia un ei greşeli el e selecţie a m a
tcria.lului ilu strativ, concluzie care a fos t în suşită el e au 
tor în 1110111 ntul cîncl i-m11 arătat r elev ul. Abia acum 

26 E. Gr cceanu, op. cit ., p. J2l-1.23 ş i p . 132, n ota 63, in 
r a r-r· l'C<'unoa ştem C<.tra cterul roinani<' a l un or port.1Juri lips ite 
ele baze ~ i capitclc, re 't iJicînd af i rmaţ i a c-c1tcgor i că ref -r itoar e la 
unitatea stili s ti că a porta lu r ilOI' roma ni c din Transilvani a, for
mulatft antPri or în Dale noi asupl'Cl. arhitecturii. romanice cUn 
zona ce ntrală a Transilv cmiei, sc l'ia „Pag ini el e VC'c hr a rti'1 111 -

di cva li'1 român cascC1", voi. l , Bucureş ti, l9î0, p. w:i ~ i n ota 21. 
BisNica din Măn ăstir n nu păstrează mm e ;_de bolt ir ii ini ţiale 
~ i n fost 1· parată în veacul a l XV flT-l ca - probabil în urma 
unor ca lam ităţ i c·H re au a ntrena t di : trugerea bolţilot· ~ i a un ei 
pi'1rţi din z id ă ri e. Peretele despi:irţito r din lemn , bol\:il c din dulapi, 
m icul turn de pc pronaos ş i tinda r u s tîlpi profilaţi sint opera 
;i ccste i reparaţii. In temeiul propriilor ccrceU1ri pc monument, nu 
acordăm cr edit a rgumente lor prin ca re se susţine exi stenţa „de la 
ori g ine'' - respecti v seco lul al XIII-l ea - a pe retelui de lemn 
din navă (vezi Liana Tugearu, Biserica mănăstfrii Rîmeţ, în „Re
pertori ul picturilor mura le m edi eva le". p. l 51, n ota 9; Vasile 
Drăguţ:, A rta r6'rn.ânea.scă, p . 92-93). 
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Fig. 10 Pietre le sculptate r 'folos ite în zid [1ri a colţulu i d e sud
ves t a l turnului -c lopotni\ iL Foto E. C he [ne ux, 19Gl. 

constatăm că fotografia r spectivă (fig. 15) r prez intă 
într-adevăr biserica din Peş lcan a, în fototeca CMIT x is
tînd şi o altă imagine văzută dinspr sud-es t, care redă 
vechiul acop " riş al turnului ş i intrar a d' pc latura de 
sud , cu originala sa copertină co nică . Din păca te, înca
drarea a scos din pagină ruin a prim 'i bi s rici . Frumoa
sele forme ale înveli ta rilor şi ale foişo rului cu s tîlpi d 
lemn da tau prnbabil clin veacul al XVIII-lea, avînd în 
vedere anul 1733 însemnat pe clopoLul bi s ricii şi inscrip
ţia de pe tooul de lemn r efolosit la uşa podului: „Ani 
Domnului Js(us) JJ(ri)s(Los) Ni K.a 1741"27. 

Revenind la bibliografie, oea mai săracă informaţie se 
află în Şematismul Lugojului, care n spun că „biserica 
este o zidire v eche din vremurile Romanilor, transf ar
mată în biserică creştină. Pe intravilanul bisericii sînt 
multe petrii cu in cripţiuni din timpul Romanilor"28. Exis
tenţa în localitate a unor numeroase vestigii roman 
co n strucţii, sarcofage, pietre făţuite „de dim ensiuni co
losale", pietre cu inscripţii - a fost semnalată în 1876 
cu trimiteri la bibliografia m ai v eche29. 

Rep rtoriul m onumentelor istoric din Ungaria amin
tit m ai su s (vezi notele 6 şi 7) f'Cdă în r ezum at informa
ţiile puse la îndemînă de studiul lui Fri drich şi Hein
rich Muller, Archăologische Streifzii,ge, apărut în 1881, 
în care găsim consemnate forma de plEţn a absidei bisericii 
II (fără menţionarea ruinei), factma romanică a navei, a 
turnului şi a portalului de sub turn, precum şi împrejmu
irea curţii ou pietre romane în sistemul întîlnit la bisericai 

21 In lectura 'lui Hara lambie Chircă. 
28 Die esa Lugoşulu i, Şematism ·istoric publicat sub auspi-

ciile P.S.S. DD Dr. Dem etriu Radu, episcop gr. -cat. ele Lugoş, 
Lugoj, 1903, p . 524. 

29 Carl Goos, c;irontk der archăolog'ischen Funde Sieben
burgens. Im A uftrage des V er ein · fur sie b. Lancleskunde, în 
,,Ar chiv d es Vere ins for s iebenbiit'g ische Lancleskund e. Neue 
Folge", voi. 13, caie tul 2, Sibiu, 1876, p . 298. 
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românească din Os trovul Marc. Piatra romană sculptat<i 
de tipul pelta , cu capele de grifoni (fig. 10), este greş it 
prezentată ca o sculptură romanică, penLru c.arc e gă
sesc analogii Ia frizele unor bisc1·ki romanice din corni
tatul Heves30. 

Vizita rea monumenLelor istorice din f'ara Haţegului 
de către Fr. ş i H. Muller a fost făcută î n fugă („freilich 
m eist nur wie im, Fl1Lge"), într-o excursie care a ur·mat 
ad unării gem•ral - ţinute la Orăştie , între 20- 2L au
gust JB80 , de că tre Verein fii,r siebenbiirgische Lancles
kun de. Obse rvaţi ile lui Fdcdrioh Muller - aulorul părţii 
din texl privind bisericik şi două cetăţi - , oricît de s u

mar·e şi cu tot caracte rul învechit a l n oţiunilor Lili tice 
pc can~ le mînuieşt 31 , surprind prin nwnţionarca :faclurii 
romanice a nav •i, mai a les în l egălură cu semnalar a un i 
consol ~ , văzu lă în n avă de Ecate rina Cincheza-Bucu.lei ş i 

de Radu Popa, co nso.lfl pc care nu am văzut-o la cerce
tarea din 1964. Să fi fo ·t nava aco pe rită, în 1880, cu o 
bol tă pe încrucişare el e ogi vc de factură romanică32? 

30 Fr. şi I-I. MUiler, Archiio logischc . trcifz ii.oe, în „/\rchi v des 
VPreins flir s iebenbUn:i isehc· Landeskunde. NeuP Folge", voi. 16, 
· ie tul 2, Sibiu, 1881, p . 280: ~I ... J clie griec·histhe Kirche, de
ren Chor nach innen halblaeisformig, 11a ch aussen polygon ge
s ·hloss'n i st w :ihrencl Schi[[ uncl Thurm noch cli romanise/ie 
J\nlaoe ze igcn, zu cler auch cla .ţ lfan dbogc nportal unler clcm 
Thun11 e gchort, n cben dern ei.11 srhr .-auber gearbcltel es Relief 
eingcmauert erscheint, au[ we lchem zwei m'lt elen L e·ibern ver
btmclene die K opf , gege11 ei ne in cler M ltte aufst r igencle Rlume 
( ?) vo rstrec lcencle llcl ler darues tellt sind, Wic si e iihnllch auf 
F'!"'iese 11 romanischcn Styls aus Fiinfkirchen uncl Sz. Maria (11 !! 
vese r Comital) T-/ c11 szlman in A1agyarorszâg Olcereszteny el e. mii
emle lce lc, flttdapes l, 1876, p . 63, 67 , J.1[) au ·h in Z eichnungen 

Fig. 11 Bise rica di.n Sîntămăria Orlea. Detaliu al portalului de 
vest. Foto E . Grcccan u. 

verăffentlicht hat. Die Umfriedung cler K irche mit aufges l ell 
t en, angeblich aus V6.rhely kommenden, zum Theil gewaltigen 
Rămerste ine steht ·in clieser Gegend cles Landes nicht vereinzelt 
uncl wurde schon fr'illier auch von andern bemerkt. W ir fand..en 
sie noch in Ostrova Mare an cler griech-lschen Kirche" . Pentru 
t ipolog ia pietrei romane cu cap ete de grifoni, vezi Dorin Alicu 
Consta ntin Pop, Vi ctor Căţănaş, Atelier e ele pietrărie la Ulp'id 
Trajana Sarmizegetusa, în „Acta Musei Napocen ·is" , X III, 1976, 
p. 125-140. 

31 Folosind curent n oţiunea - as tăzi perimată - a „stilu
lui de tranziţi e" de la romanic la gotic, Fr. MUller îl d efin eşte 
pri n apariţ ia corului pol igona l sau r ectangular (s. 11 .), a a l'ce
lor frînte ş i a contraforturilor (op. cit., p. 280). 

32 Reamintim că l olta pe încruc i~arc de og ive (arce diago
n a le) este roman ică , a tun ci cînd arcel de capăt ş i ogivele au 
traseu semicircul a r, fap t care co ndu ·e la supraînă lţarea chei~ 
de boltă şi la aspectul de ca lotă. sferică pe care îl apătă par
tea superioară a bolţii d e pen etraţie. P e plan european şi la 
s ară monumenta lă, pdmele exemple ale acestui tip d e boltă 
romanică cu n ervuri se întîlnesc la ca tedrala din Durham şi la 
d omurile din Spe~·c:r şi Sant'Ambrog io din Milano. In ţara 
noastră , soluţii co nstructive asemănătoare - la o cară mult 
redusă - se păstrează la Strei, Sîntămăria Orlea, Lune.ani, Bă
răbanţ ş.a. - vezi E. Grec anu, Influenţa gotică în arhitectura 
bisericilor române.~ti de zicl clin Trans'llvania, în „S.C.I.A.", se-
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CNce1.a rea de arhivă ~i de bibliotecă privind biserica 
din Peş teana a adus o seric ele elcm nte noi, care per
mit însumarea datelor certe, da r !;ii a semnelor de între
bare car e ori entează continua rea ccr·cctăril or (fig. 8). 

A . Do.te cc>rte 

l. Exi stenţ:a a două bL<>e rici îngloba te în forma post 
1926, pc care l -am nwnH, în ordin cronologică , bise
rica I ~i bbed c:a IT. 

2. Bisc•rica I a avut o absid ă semicircul ară în jnterior, 
î ncadrată spr navă de nişe astăzi înzidite. Din bi. erica 
l se păstrează zidul de est al navei ~i parte din z idări a 
a bside i, cu certitudin e a rcul triw11fal, purtînd imaginea 
pi ctată a Fecioarei cu pruncul (informaţie pc •arc o da
torăm Ecate rine i Cincheza-Buculcj). 

ria art;J p lasti c:J, tom 18, nr. 1, l!J7 1, p. 4 1 (= Influe 'llţa go tică) · 
idem , Arhitectura bis<'ri.ci lor române.~ ti, lle zid, p. 55-56 şi 101_'.. 
104. Deş i speci fi c ul ho l ţi l o 1 · ro ma ni ce pc· in c ruc i ~are dP og ive 
<>stc definit în litPro tura inte rn a ţiona l i'.1 de s pc·c.i a lita tc d e p est· 
('i nci d Pcen ii, în ţara n oastri\ Sl' ma i intîln csc în ii n oţi unil e d e
păşi tp con forrn ci:iro ra o ri('e J:c•l el e in c l'U C' i şare ci <' og ive es te un 
s1'mn di 'itinctiv ;d. go ti cului (C'rou 1·1· xtin să ii i lu s im pla formă 
:1 arc ului [1fot) - vPzi de l'X<' rnp lu , V . Dr·i:1 1wţ, / l r lo ooliC'ă î'll 
l fom.â11ia . BUC'Ul'P~ti, Hl7fl. 

Fi g. 14 Biserica 1I din Peşteana. Detaliu a l faţa d ei d vest , „res
taurată" . Foto T. Ot t lP~anu, 1970. 

1m 

0 - - -

Fig. 12 Bise rica cl'in Strei. 
Porta lul de vest. R Jcvcu E. 

Grecea nu. 

Fig . 1:l /Jiscrica din Mănăs
tirea. Portalul de pc latura 
de s ud . Releveu E. Gre can u. 

:~ . Biserica lI n avut un por1,cil romanic care contri
buie substanţi al la înoadrarea stilis tică a golurilor cu trafoe 
în fo1mă de cruce de la nivelul trei al turnului-clo
potn iţă (fig. 2, ..J: şi 16). 

4. Bis rioa II a avut o absidă s micirculară în interi or 
ş i poligonală cu trei la turi în exterior, de incontestabilă 
factură bi zantin ă. Ah ida a fost d ecorată cu picturi, ale 
căror fotografii au ex istat. 

5. Tndiferent el e erorile' r •leveului Wagn er, din bise
rica II se păstrează turnul ş i nava, dată fiind prezenţa 
fragm en telor de p ictură conservate la exte rior, precum şi 
în interior, pe pere ţii d(' nord ş i est ai n avei33. 

n. Aspc>cte incert.e, de terminate cu precădere de pru
di> nţa cu care trebuie privite consemnă ril e lui M. Roska 
ş i H . Wagn er . 

l . For111 <1 0xterioură, poligon ală cu cinci la turi, a 
HbsidC'i bi scd ci.i T, r făcută ele Wagm' r p - un plan <1pro
x imativ curb, u s ugera r a poligonului h partea supe
r.i oai·ă a zid ăriei supraînălţa te (fig. 1, 2 şi 8) . 

2. Dimensiunil e n ave i bise ri cii I. Şenajelc vizibile 
astă z i l<t colţ:udlc ră sărit nt' ale falsului cor (fig. 1) pot fi 
operă <1 „restaurări i " lui Wagner . J\s izele clin pietre ro
mane v izibi l Ja zidur.ilc lun gi ale acelui aş i comparti
ment se pot dato r"t exclusiv int - rvenţi ei din 1925- 1926, 
fiind a!jczatc p' fundn ţii noi ş i xccu tate din pi etrele ro
mane a le împrejmuirii. Tot a tît de plauzibilă es te însă 
ridimr <1 z idări ei „ arului" pc fundaţiile n avei bisericii 
l, fo losin d ev ntual ş i prim le w izc ale zidăriei , îngropate 
ante rior în pămînt (. ă nu uităm mcnţiona r a coborîrii 
terenului în zona turnul ui) . Lungimea navei este incertă, 
ca ş i dispoziţia părţi i c i de vest. 

3. Dim nsiunil cor etc ale a bsid i biserici i II si for
ma în pkrn a nişel ol' ar o . încadrau pe p rctcl ;asan
tL'<m; dimens iunile n i şe l or el p p re \ii longitudinali ai 
navei bis(• r ici i II. 

4. Alipirea turnului-clopotniţă, într-o etapă ulterioară , 
Ia nava bis0ricii n. Ev0ntualitatca cxistenţ i unui portic 
apusea n. 

5. l rczcnţa un cia sau a mai multor console în in te
riorul na ei rostul Jor si eventuala încastrare ulterioară 
în zidărie . · 

Faţă de acest tabel de probl m şi cu speranţa că cer
cetarea arh eologică a ută în v clerc de Radu Popa va lă-

33 Maria Mocanu, op. cit„ p. 121-127. 
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Fig. 16 Trafor în formâ de c ru<'c la go lurile nivc•lului 3 a l turnului -clopot
niţă . Tie leveu F.. Greccanu . 

Fig. 15. Biserica din Pc.~tca11a înainte ele restaurare. R producere după v. 
Drăguţ, Vechi monumente hunedorene, fig. u. 

muri toate as pectele privind cronologia ş i tapele de con
strucţi e a le celor două bisedci, n e permitem să formu -:
.lăm de pc acum un punct 'ele vedere preliminar:· 

Port<.tlul rnmanic a l turnului bis •ricii II (fig . 8) îi 
confirmă dalarea în secolul al XIII-lea. Dacă este ţesut 
cu nava, datar ea se extinde asupra n ave i !ii a absid c.•i de 
t ip biza ntin. În aces t caz, bise rica 1 poate să fie cu un se
col mai vech e, ridi e<1 tă ' ca a ta re în s •colul al XII-le.a . 

Dacă turnul-clopotniţă este alipit ulterio1·, ridicînclu-se 
pe locul unui compartiment apusean - pronaos sau por
tic - , chhr na.va !-?i absida bi.sericii II pot să dateze din 
secolul al XII-iea, biserica I dcpărtîn.du-se în t imp cătr 
secolul al XI-lea. Nu co n s id erăm datarea fa ntez is tă , în 
trucît în expoziţia t mporară prezentată hi Muze ul de 
is torie din Cluj-Napoca, în m a i 198-l, a m putut vedea pla
nul unei biserici din a~ezarea civilă de la Dăbîca, a l că
tuită din două compartimente ele lăţimi în gale ~ i o a b
sidă a alta rului , semicirculară în interior şi poligon ală cu 
cinci la turi în exterio r; acea.stă bise rică es te datată în s -
colele X- XI, avî nd în vedere faplul că transfo r·mare 'l ei 
prin înlocuirea absidei cu un cor rectangular alungit, el 
aceeaşi lăţim cu compa rtimentul rectangular clinsprL' est 
al fazei iniţiale, este s ituată cronologic în seco lul a l 
XII-lea, printr-o monetă de la Manuel Comncnul (.ll43-
118Q)34. 

Dacă tra e ul poligonal ex terior al bisericii I va fi con
firmat prin cercetarea arheologică, ne vom afla în faţa 
celei m ai v echi forme de arhitectură bizantină păstrată 

parţial în elevaţie din întreaga ţară. Această cali tate r -
vine automat bisericii II, în oazul oînd absida bisericii I 
a avut şi în exterior traseu samici:rcula r . 

Deşi se recunoaşte în mod ourent că forma de pla n 
a absidei semicircula re în inte rior şi. poligonale în ex
t rior constituie o prezenţă bizantmă , a m apelat pentru 
verificare la autoritatea lui Richard Krautheirner a că

rui lucrare, Early Christian and Byzantine Architecture, 
apărută în primă ediţie în 1963, mi-a fost recomandată 
ca răspuns la toa te problemele arhitecturii bizantine de 

34 Date pe care le-am cules din expoziţie. 
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cătrl' Vi cto r Lazarev35. Semmllînd originea ege ' <.mă a ab
side i în disc uţi e, Kra uth L' imc r li cons tată împămîntenirea 
la Havenna în !::iccolel · V- Vf36, precum ~i l a rga răspîn
clire ·în a rhitectura Armeni ei în seco lele VI- VH, privind 
îns~1 c u circumspecţie rela ţi a ele influ nţă Arm nia- Bi
zanţ37 . Înccpîrid cu ultimul sfert ·11 secolului a l IX-lea, 
după insta unrca dinastici Macedonen e, se creează un nou 
tip constantinopolitan, r eprezentat, printre cele mai vechi 
ex mplare păstrate în elevaţie, de biserica Myr elaion 
(B_oclr~m Ge<:_u11i), construilft înainte d 922 ca necropolă 
a un para tului Homa nos I Lekapcno" s i de biserica mănăs
tirii Maicii Domnu.lui (Fcna ri Isa G ~tmi), ridicată în 907 
el e Cons.ta_nt}n._ Lips, _amintlul flotc.i impe riului. Acest tip, 
car e domina 1n a rhitectura Constantinopolului pîn{1 la 
sfîr~ i Lul seco lului al XT-lea38, folo cş te cu precăder·e ab
.·ida , ' L'm icircul a r~t în inte rior ~ i poligon ală în ex te rior, 
fapt can~ îl determină pe Krautheimcr să o considere 
„înrîurire c-o n s tantinopoJitană" 39 ori de cîte ori o întîlnestc 
în a ria de influenţ~1 u imperiului. · 

S.cmna lîncl [o lo ·frea în Grecia (făr[1 Salonic s i Mace
doni e:1) a ·1b ·idei semicircul a re - în int rior s i exterior -
la începutul s colulu i al X-lea, Krautheim.cr caracteri
zeaz~1 ace ·t fenomen ca un semn distinctiv al faz lor tim
purii în evo luţia ai·hitecturH biserici.lor din zona resp ec
tivă, -dai· şi ca o supravieţuire a formelor provinciale si
tuaţie care se schimbă la sfîrşitul aceluiaşi secol, ~înd 
se generalizează poligonul xterior4D. 

Observaţiile de mai s us ne apar p deplin concludente : 
absida cu semicercul înscri în poligon reprezintă, începînd 

35 A utol'Ul ~ i lucra rea c ita t~i ne-a u fost recomand a te în ca
drul curs urilor de van1 orga nizate în 1969 la Poiti ers de către 
Centrul · de s tudii superioa re privind civilizaţ i a med ieva lă (Cen
tre cl'etudes superi ew·es de civilisation medievale) em inentul 
cercet iito r al p icturii biza ntine care a fost Victor L~zarev refu
zînd să dea ve rdicte în materie d e istori a arhitecturi i. 

36 R. Kra utheimer, Early Christian and Byzantine archi
tecture, ediţia a II-a , Penguin Books, Ha rm ondsworth, Middlc-
scx, 1975, p , 196-197. 

37 Ibideun, p. 338-346. 
36 Ibidem, p. 376-384. 
39• Ibidem, p. 394. „constantinopolitan impact" - in legă

tură cu bi serica din Patleina lingă Preslav. 
40 Ibidem, p. 405. 
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cu secolul al X-lea, o certă influenţă bizantină, indiferent 
de contextul arh itectural în care apare. Nu acelaş i lucru 
se poate spune des pre absida semicirculară, atipică în 
s ine, care es te o formă preferată a a rhitecturii romanice, 
fără a lipsi din arhiteotura bizantină şi post-bizantină, 
dovadă in taru noastră fiind şcoala moldovenească de tra
diţi e bizan.tină, sau biserica mănăstirii Prislop, la care 
structura t riconcul ui - si nu forma semicircular[t ct ab
sidelor - determină ap~;rtcncnţa .la a ria de cultură bi
zantino-balcanică . 1n arhitectura bisericilor româneş ti de 
zici clin Transilvania, absida semicirculară combinată cu 
nava unică a fost adoptată sub influenţa arhitecturii rn
rna nice , clato r-ită condiţiilor materiale care a u impus fo
losirea mîin.ii de lucru locale ; această fonnă s-a îrnpă
mîntenit în mediul sătesc, cu precădere în Ţar~ Haţe
gului ş i în zon a Munţilor Apuscni41, fiind întî lnită pînă .în 
veacul al XTX-l ea . 

Exprimarea apartenenţei la biserica răsădteană prin 
:inte rmediul arhitectu rii , în Transilvania supusă r ega tu
lui ca toli c al U ngadei, ne-a apărut pînă în prezent ca un 
f enomen cons tatabil a bia clupă întem e ierea . s ta telor feu
<.la lc româneş ti42 , dar consemnări.le în izvoa re ş i dovez ile 
arheo logic.e privind relaţiile cu Bizcmţu1 pc car e le-au 
~wut comunităţile româneşti a utohtone încă din secolele 
lX- X, n e-au cond us :ta ipoteza - formula tă .pentru 
prima dată în 197343 - a „e:i:istenţei 'LLnet · arhitecturi a 
bisericilor de zicl, în Transilvania., Banat ş i · Cri,~·ana, în 
secolele X-XII, aparţinînd forrrwţiilor prestatale ~ româ-

41 Vezi harta biseri cilo r de zid românc~ ti, d e Jacturi:i sau 
tradiţi e romanică ~ i goti c[1, la E. Gr,<,,-ccanu, Spreacl of fr11zcmtine 
Lradi tions in m[!diaeval architccture of Romardan ma:~on;·y chttr
ches i n Transutv ania, în ,,Etudes byza ntines c t post-byzantin1·s", 
l. Bucurc~ ti, 1979, p . 2:!:3, fi g. 21 (- Spread of vyzant ine· tracli
tions). In arti co le le Un pi ctor rontân de Ia 1.177 - M estcrul 
Mihu ( „Jndrumătornl pastora l", VI, A lba Iulia , 1982, p . l ~iG J s i 
/Jiseri ca mănăstirii Rlme ţ l„Hepertoriul picturilor m urale me

<li cvalc", p. 150-151), Lia na Tui:wa ru g[1sc~tc o „or ig ine b.izan
tină" în forma scmi circula r[1 a .absidei bise r.icii d e la mănfastirea 
Hîmeţi (secolul a l XTV-lea), pc te meiul compart imc11t[1rii na vei 
în pronaos ~ i naos, privind compartimentarea în s ine, împrl'un i:i 
c u timpla de zid ~i ni ~a ... proscomid iei, drept „clem e nte de ori
gi ne bizantin ă". A utoa rea pi erd e din vedc 1·e p [1riislr ea· ac(•stci 
forme de a bsidă, la sfir~itul secolului al X-lea , în arhitPctu ra 
bizantină (vezi n ota 40) ş i confundă c lemente le a rhiwcturalP 
contura te stili s tic cu adi'1ptt1rile cerute d e progra111u l bi seri c ii 
răsă ri len e, fapt ca re exp li că ş i - inten;~sul si'1u pentru a~ezan·a 
în veacul a l Xll l-lea a pe re tplu i despărţ ito r, din IPnrn, de la bi 
seri ca din M[măstirea , j. C luj (vezi nota 2G), Adaptfll'ilc a uten
ti ce la ritua l4l bisericii 1·ăsă ritcn c prczint[1 un deosebit inte
r es (chia r Hirf1 în groo,an·a problemei origini lo r) prin semnala
r ea r idi ci'trii edifici ilo r de cult de că tre comunit:"1ţil Q românc·~ t i 
a utohtone ş i, în ac<'st sens, nu înţp] egem de cc L. Tugearu nu 
:.1 minteş tc printre cele mai vec hi cx(•mplc d e compartime ntare a 
navC' i (op. cit„ p. 151 , nota 9) pc cca d e a d oua hi s<' ri că din 
intc ri o rnl cc t[1ţii Df1bîca , · cu p ronaos ş i naos, C'Onstruitii la s l'îr
ş itul seco lului a l XI- iea - eventual în seco lul. a_! X II-iea, scm
nalati'1 de Ştefan Pa ·cu ş i colabo ratori, Cetatea Dăbica, în „Acta 
MusC' i Napocens is ", V, 19G8, p. 170. 

42 E. Grcceanu, Pătrunde rea inf luent:elor ele tradiţ ie bizan 
tină în arhitectura bi.se l'id lo r româneşti ele zid clin Transilv ania 
{pină la sffrşit. tLl veacului al XV II-le.ci), în „S.C .I ./\.", scria art[1 
plastiPă, t. 19, nr. 2, 1972 , p . 195- 212; idem . Sp read of byzcm
tine tradi tions, p . 197-238 (studiul cuprind e ~i veacul a l XVITT
Jea ); idem, East - W est eiicoimter · in thc m eci'i.eval masonry 
chur<'hes of Transylv ani a, în ,;.Journa l o r thc Soc ie ty of a rchi
tectura l hi sto rians", voi. XXXVIII, nr. 2, Phi la,(:l clphia, Pennsy l
vani a, 1979. p. 151-153, în cadrul d ă rii d e seamii „Proceedin gs 
of thc Semina r on a rchitecturc a nd his toric preservation in 
Centra l a nd Eastern Europe. New York, 28-30 „Novcm be r 1975", 
p. 123-175. 

43 Idem, Observ ati'i asupra -crrhi-tectµ.rii bise ricilo r româneşti 
ele zid din Transilvania (secolele XIII- XVll), comunicar e la 
sesiunea Dirf'c ţi e i monumentelo r istorice şi de ·artă- din 23-25 
ianuarie 1973, dedi cată împlinirii a 80 de a ni de la înfiinţarea 
Comis iunii Monumentelor Istorice. Cităm: „ ... o!"iginUe arhi tec
turii bisericilor ro1nâneş ti -de zid 'din Transilv ania nu trebuie 
căutate în arhitectura pop.ulară ele lemn, d în ambianţa bi
sericilor de zid din ţările învecinate (neexcluzind posibilitat·ea 
descoperirii prin cercetare arheolog:a:·ă Cii unor co:r,z.strucţiţ de faqo 
tură bizantină, avincl în vedere re laţiile cu Bizanţul a1e voievo
datelor în v eacul al X-lea ş·i adoptarea ritului răsăritean de 
către populaţ'ia românească, în aceenŞ·i · perioadă,~ )„ Comunicarea 
nu este menţi'onată în dare.a de se.arnă asupra sesiunii; semnată 
de Te re za Si niga lia, vezi Sesiunea 0mag'ială. de · comun'lcări şti
inţifice a D.M.J.A •. în „B.M.I .", anul XLII, n.r . 1, 1973, p. 79. 

neşti şi dependentă - sub raportu.l influenţelor :;-- de 
aria Bizanţului şi a Maraviei Mari, în care caz , pat·run
clerea şi îrnpămîn tenirea influenţelor post-bizantine, în
ce pind cu ultimele decenii ale v eacului al XIV-lea, nu ar 
niai reprezenta decît o revenire la sf ern de influenţă 
căre ia i se datore;;te ,~i conf esillnea adoptată - cu re
:w ltate atît de rodnice pentru. conservarea specificului 
etnic - ele către românii arcleleni"44. 

A bsida bise ricii II de la Peştean a es te prima confir
mare a aceste i ipoteze, chia r dacă nu datează decît din 
veacul al XIII-lea. Ctitorii J.ăcasului de cult a u avut la 
dispozi ţie meşteri cunoscători a i formelor romanice de 
sat45, da r calitatea lor de români ortodocşi a fos t expri
mată pl'intr-o form'ă ele absidă s pecific bizantină, „care 
nu se întîlneşte în nici o perioaclă a arhitecturii catolice"46• 

În Tnmsilwmia, singure le exemple cunoscu te la biserici 
ele a lte confesiuni sînt: biseric.a astăzi reformată din Re
metca, jud. Bihor, care a aparţinut probabil cultului or~ 
t.oelox47 şi biserica reformată din Ilieni , jud. Covasn~, 
mult transformată în fază barocă48 . La aces te semnalări 
Cd re a pai·ţin lui Virgil Vătăşkmu, adăugăm cazul particu
la r al biserici~ reforma te de tip baz ilical din Teiuş , jud. 
Alba49, a căre i absidă , poligonală cu cinci la turi în exte
l"Î or, prezintă în interior către es t un segment de cerc, 
inte rscotiat de laturile de nord şi de sud . Absida este 
acoperită cu o boltă romanică, supraînălţată, pe ogive. 
fnfluenţa bisericii din Teiuş se regăseş te la absida bise
ricii româneşti din Gîrboviţa, jud. Alba, a cărei boltire 
ini ţ ia lă nu se cunoa<;; tc , din cauza r eface rii bolţii şi a păr
t1ii superioare a zidurilor în secolul et l XVIII-iea. Am sem
nala t ante rior posibila r efleyta re a unei inf luenţe bi
za ntine !a acest din urmă monument, cu rezer·ve pe care 
I L ~ menţinemSO, avînd în vedere că o aseme nea influenţă 
L' ·te greu ele deslu~it la absida baz ilicii din Teiuş, a că
r·ci curbur[1 es tică poa te să r ezulte din racorda rea cu 
pst>uclo-mlota sferică a bolţii romanice (vezi nota 32). 

După cum am a.rătat mai sus , abs ida, poa te chiar cele 
două a bside, de la Pcşteana a trag atenţia asupra celui 
mai vechi monument de influenţă bizantină (cel mai tîr
ziu secolul al XIII-lea) păstrat în ţările române deasupra 
nive lului fundaţiilor, cel puţin după cîte se ştie astăzi51 . 
Jrnportanţ;a intrinsecă a vechimii este înzecită, în oazul 
ele faţă, prin aşezarea ei în Ţara Haţegului, dependentă în 
1247 ele voievodatul lui Litovoi. 

!n 1881, Friedrich Mulle r - convins c.ă lucrarea lui 
Robe rt RoesJer, Romiinische Studien, apărută cu zece 
ani în urmă, a înlăturat orice îndoie li cu privire la pă
trunderea tîrzie a românilor în te ritoriile civilizate de stă
pînirea maghiară52 , î ş i încheia astfel consideraţiile asupra 
arhitecţurii -bisericilor româneşti din Ţara Haţegului: 

44 E. Greceanu, A rhitectura biserici lor româneşti de zid, p. 
27- 29. Aceeaş i ipoteză apar e publicatf1 în Spreacl of byzantine 
tracHtions, p. 198. 

45 Cnezii ş i vo ie vozii români din Tra nsilvania şi Banat au 
fost acceptaţi doa r pe treapta inferioară a ie ra rhie i nobiliare, 
cu excepţia unui număr r estrins d e familii; situaţia de popor 
C' Ucerit a românilor nu a p ermis concurenţa, în dom eniul arhi
tecturii de zid, cu construcţiile ridicate de reprezentanţii pute
rii r egale, de m a rea nobilime şi în specia l de comunităţile ger
mane privilegia te , ca re a u fost principalii promotori ai roma
nicului ş i goticului în ţinuturile româneş ti. Conte xtul istoric ex
plică de ce - l ăsînd de o parte ctitorii le domnitorilor din Ţara 
Românească şi Mo ldova - arhitectum românească de zid din 
Transilva ni a ş i Banat nu a depăş it - cel puţin pînă în seco
lul a l XVIII-iea - nivelul formelor s imple a le arhitecturii me
dievale de sat. 

46 V . Vătăşianu, I storia artei f eudale, p . 124. 
47 Ibidem, p . 124 ş i 761- 762, cu da ta r ea biseric ii din Re-

m etea în jurul a nului 1300. 
46 Ibidem, p , 245. 
49 Ibidem, p. 117-118, fără comentarea a bs idei. 
so E. Greceanu, Influenţa gotică, p . 39; idem, Pătrunderea 

influenţelor de tradiţie bizantină, p. 203, pla nul fi g. 8 C, p . 202. 
s1 Singura concurenţă posibilă o reprezintă b iserica Sf. 

/\tanasie din N i culiţel j . Tulcea, datată post 1281 - v ezi Lia şi 
Adrian Bătrina . Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii medie
v ale din Dobrogea: biserica Sf. Atanasie din Niculiţel (jud . Tul
cea), în „Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie", tom 
28, nr. 4, Bucureşti , 1977, p. 538. 

s2 Fr. ş i H. Muller, op. cit„ p. 287. 
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„Rezulta.tul a.cestei colindă.ri în sud-vestul Transilva
n.iei a.r fi a.şa.dar, ·î,110.inte de toate, consta.tarea realităţii 
că nu există aici construcţii bisericeşti ele stil răsăritean 
(altchristlich) şi chiar cele romanice, dupiî cîte aflăm, 
aparţin stilului de tranziţie [ . .. ]. Ca a.ta.re, cele mai 
vechi biserici din zonă, cel puţin du.pă cîte s-a. cercetat 
pînă acum, sînt opere ale bisericii catolice, nu ale celei 
ortodoxe şi au fost în consecinţă ridicate - cu cea mai 
ma.re probabilitate - de către cei niai vechi imigranţi 
niaghia.ri, poate cu folosirea meşterilor constructori ger
mani, a căror activitate în ·învecinata vale a Mureşului 
este dovedită încă din veacul al Xll-l ea"s3. 

La prima vedere, nu pa re justificată citarea unor opi
nii emise cu mai bine de un secol în urmă de către un 
bun cunoscător al arhitecturii Transilvaniei, mărginit 
însă de prejudecăţi etnice şi de o formaţ.ie provincial ă 
orientată unilateral către sursele apusene ale acestei ar
hitecturi (cum s-a r explica altfel ignorarea particulari
tăţilor stilis tice ale absidei bisericii II de la Peş tean a , pe 
care a văzut-o integral conservată). Din nefericire, ecou
rile unor astfel de opinii, departe de a se fi stins, cîş
tigă în a mploare prin deformarea deliberată a realită
ţilor istorice şi prin folosirea neştiinţifică a istori ei artei 
în scopul unor revendicări lipsite de ternei. 

Biserica din P esteana demonstrează falsitatea unor 
astfel de opinii întI:-un mod care exclude riposta pole
mică . Ea doved eş te - în cadrul regatului catolic al Unga
riei secolelor XII-XIII - nivelul de dezvolta re al so
cietăţii româneşti autohtone, cu forme proprii de organi
zare politică , culturală şi confesională, ale c.ărei drepturi, 

53 Ihidem, p. 285-236. 

moştenite din vechime şi nu dăruite de o conducere po
litică, au fost r especta te de regalita tea maghiară, dato
rită potenţialului economic ş i militar al acestei societăţi, 

covîrşi toare nwncric. 
l\Pgre tabila tran sformare a monumentului54 a pus în 

umbră valoarea sa timp de şase decenii, dar păstrarea 

arhivei CMIT - cu toate încercările traversate în timpul 
celui de al doilea războ~ mondia1~5 - u sa lvat elementele 
esenţi a le pentru reconstituirea stadiului premergător in
tervenţiei din 1925- 1926. în cheiem arătîndu-n e recu
noştinţa pentru acei intelectuali clujeni, oameni de ştiinţă 
şi buni români, oon.5tienţi de valoarea nrhivelor, care au 
păstrat pcntm urin aşi instrumentele de restabilire a ade
vămJui istori c. 

54 Trebuie ţ inut seam rt d e faptul că o rTi stn lizare n prin ci
piilor p ri v ind rcsta ura rc:n m onum e ntelo1· poate fi urmări tă pe 
plan european cu în cepere din a l doilea decen iu a l veacuLui 
nostr u. A bia după apariţia Cartei de la Atena, în 19:.1 1, ş i după 
specializarea la R oma a bursierilor C.M.L, arhitecţ ii Horia Teo
doru ~i Ştefan Bal~ . se poa te vorbi de co nstituirea unei baze teo
retice a restaw·ă rilor din România. Dorinţa de „înfrumuseţare" 
a m onumente lor rămînc în să o boa l ă end e mi c<".1, ce aduce după 
sine - nu numa i modemizări a rbitra re a le a nsamblurilor me
dieva le (exemple în cadrul incintelor de la mănăstil'il ' ucevi
ţa, Dragomirna, Galata ~ .a ,), clar şi înlătu ra rea un or tape de 
C'Onstr ucţi c cu certC1 valoare isto rică şi a rti sti că, dintre care ci
tăm doar dispariţia înve li torllor baroce de la mănăstirea Bis
triţa -Neamţ Şi d ~irîma rea pridvorului boltit al biseric ii fostei 
mănăsti. ri Coşula, făr[t a se fi fotografiat cel puţin pictura in
tcrioarii. 

55 Vezi soarta în pribegie a a rhi vei ş i bibliotecii „Institu
tului de istorie naţiona l C1'' din Cluj, în i.ntroducerilc la volu
mele VIII (S ibiu, 1942) şi IX (Sibiu, 1943) a le Anuaru.l.u i In sti
tutu.Lui de istorie naţionalii.. 

llESUME 

L'eglise d e Peşteana (dist rict de Hunedoara), placce sou s 
le vocahle d e la Descen tc du S t. Esprlt e t d e S t. l': lie , consi
deree eomme une des plus anc ien nes eglises roumaincs en rna:
<;onnerie (XIlfe s iecle), a subl cn 1925-1926 d'i1rnportante3 tra ns
formati.ons. qui n'ont pas ete decri tes da ns Ies publica tlons de 
l a Comission des Monuments H istoriqucs. Tcnant compte des 
fragm ents de peinture qul t rouve nt ta nt a l'interieur qu'~l J'ex
te rieur de l'cdifi ce, ains i que de l'appareil e n plerres d e ta ille (ex
tra ites d es ruines romaines d e Sa rmizegetusa ) - v is ible dans l a 
partie inferiern·e des murs, l'cglise sembla it avo ir conserve son p lan 
d'origi ne: tour-clocher , nef unique, ch reur r ecta ngulaire e t a b
s ide en hemi cyclc. L a prcsence du ch reur - typ iqu me nt ea
tholiquc - foisait d e Pcştcana un exemple isolc da ns l'evolution 
de l 'arch itecture r eli gieu ·c rournainc. 

En 1985, l 'autcur a trouvc dans Ies arc hivcs de la Comi~
s ion d es Monwnents Hi storiqucs - Sccti.on pour la Tra n. ylva
nie - la ·orrespond encc concerna nt Ies trava ux d'H y a RO ans. 
II en ressort que le bâtimcnt actuel r eunit - pa r l'inte rmcde 
du faux ch reur - !'abs ide en .hemicyclc interi.cur (co ntom· ex
terieur incert<'lin) d 'une premiere egli se, q ui se trou vait ' 11 1925 

it l'cta t de r uine - <l un e second e eg li sc, enti c rf'ment conscrvee 
au m oment des memes travaux, qui avait un e a bside de typc 
byzantin, e n hemicycle inscrit dans un polygonc a t rois c6tes. 
C<' ttc de rnicrc a bside, rccouverte d e fresques, a e te dc molie, 
a ins i q u.c Ic portai! roman sur la fo c;a dc ouest d e la tou r-clo
cher . 

Les rec herches archcologiques p reciseront l 'epoq ue a la
q ueli c ont etc bâties Ies deu x cgli scs ain si quc Ies formcs exac
t<>s des 6lem e nts disparus. Cta nt donnee la t:acture romane du 
porta i) d etruit, la seconde eglisc d ate su rement du x rne sie
<'l c. L'a bsidc actuelleme nt di spar ue represente de cc fai t un e 
des p lus a ncienn es preuves de l'influence byza ntin c en Transyl
vanic, explicablc pa r· l 'appartcna ncc c n 124 7 du pays d e Haţeg 
;iu vo·i vod a t de Litovo i s ituc a u sud des Ca rpathes. Si Ies fu
tures rec hcrchcs a rchco logiques con fi rmcnt le plan byzantin de 
!'absid e de l a premier e eglise, la manifestation de cette in
nue nce pourra etrc placee au xne s iecle, dcm ontran t - a insi 
q ue pour le XIJic s icc le - l'importance des communa utes 
autoehtoncs, orthodoxcs, dans le royaurne catholiq ue de la Hon
grie. 
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DIN ISTORIA ARHITECTURII 

INTRODUCERE ÎN ARHITECTURA COMPARATĂ (IV) 

Urbani smul comparat 

--------------------------GHEORGHE CURINSCHI-VORONA ----

Aşezarea umană, treaptă a fenomenului arhitectural 

l' n pr ccd ntcl noastre enun ţăr i tema d m rs ului 
l comparati ·t au cons tituit-o obi ctul d arhitectură, 

tipul a rhit ctural (s tructura lui) sa u procesul de tipolo
gizar , toa te priv it prin prisma un or rel aţii genetice şi 
evolutive. in prezenta enunţare inves t:igaţi ai noastră s 
extind asupra treptei succe: ive a f •nomenului a rhitec
tural, reprezentate de aşezările omen ş ti, as upra tipolo
g iei (structurii) lor ş i a proceselor d e tipolog izar e. 

Privind acş zările rw·al ~ i urbane ca tr aptă a f -
nom cnului d a rhitectură este n cesar de a preciza carac
terul iaoestei trep te sub aspectul cantităţii ş i calităţii. 

Fiind o treaptă ascend entă în raport cu obiectele d arhi 
tectură, a. eză ril c omen şt i nu pot r eprezenta decît o 
treaptă supe ri oară. Evident, sub as p ct cantita tiv, aşeză
rile omenes ti cons titui - o în sumar e d obiecte. Dar ac astă 
însumare c·apătă imed iat un ca rac ter cal itativ deoar c în 
cad rul un i aşeză ri obi ctel d arhi tectură, de programe 
<l if r it , dar în majoritate locuinţe, sînt legat prin rela ţ ii 
funcţion ale ş i pla tice ca re le i rarhizează , transformînd 
s impla lor însumare într-un sistem. Ac astă ierarhi zare 
care dezvăluie as p ctul calitativ al tr pt i de masă a ar
hitecturii t rebuie să intre ca o componentă în clefinir a 
aşezării omeneşti ca fenom n, ca structură. 

După cum se :tie, prin arhitectură se înţelege proce
sul d concep re (proiecta re) a obiectelor şi ansambluri
lor, executarea lor, clădiril finite c8(t· rezultă sau, cîteo
dată, în funcţ i e ele context, n umai aspectul tectonic al 
imaginii arhitecturale. P ntru treapta superioară a arhi
tecturii, cea a aşezărilo r omeneşti, nu s-a constituit încă o 
noţiune atît ele cuprinză toare care să acopere asemenea 
sensuri multiple. Totuşi îşi fac din ce în ce mai mult loc 
noţiun ea d „sistematizare" în măsură să acop r faz le 
de concepţi e şi de r alizare şi, în limbajul cu rent, chiar 
rezultatul aces tor acţiuni , vorbindu-se despre caracterul 
sau calităţile unei „si t matizări" înfăptuit . Noţiunea de 
sistematizare nu se poate a plica însă el cit demersului 
contemporan ; în ce a cc priveşt istoria aşezărilor ome
neş ti, a se poate 8plica, forţîncl într-o anumită măsură 
nota, v chilor aşezăr i realizat după planuri prestabiUt 
sau numai unor părţi din ele. 

După cum arhitectura (obi ctul de arhitectură) consti
tuie o unitate dialectică a trei componente (funcţională, 
constructivă şi plastică) tot astfel şi aşezările omeneşti au 
trei laturi constitutive: funcţion ală, tehnico-edilitară şi s
tetică. in ceea ce priveşte relaţiile de intercondiţionare 
dintre ace te compon nte ale asezărilor omenesti cît si 
problemele privind relativa lor i;.d epend enţă, ele mai sî~t 
susceptibile unei aprofundări teoretice. 

Istori a aşeză ril o r om n ~ ti, ca ş i istori a a rhitecturii, 
face par te d in cat goria fatoriilor· -cund e care, apelînd la 
un s i t rn categorial p ropriu, r fl ctă în măsură posibilă 
proc s u] r •a .I a l evo lu ţ i e i a .. eză rilo r , căpătîn d, în anumite 
!imit , valoa r a un i activităţi te.or tice independ nt . I. -
toria aşezăril or· omen eş ti r prezintă prim.ul palier al ştiin
ţel o r despre acest fenomen alături de tcori , ş tiinţa am -
najărilor tehnico-edilitar ş i stetica. Pe un al doilea palier 
se situează istoria t u turor ac stor ştiin ţe privitoare la 
· , eză ri J c omeneşti. 

I. N 1~·.A Rll~Dr;>, Grecia, Peninsula Chalciclică. /\ş zare de agri
culton consti tu1tf1 după un plan pr s tab il it în cpo 3 modernă. 
l n cap~t ul l imbii de pămint contur ază m unt l Athos. 
La originea .lor, aş zări le au r eprezentat fie un ·implant spon
tcm, fie un implant prestabilit, clouă modalităţi diferite ele ra
portare a c reaţiei omulu·i la m ecl iul natural. Fiecare clin cele 
clouă tipologii s-au constituit, în pro esul evo luţiei lor, ca u n 

sistem care se clezvol tă clupă legităţi proprii. 
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Orizonturile demersului comparatist în domeniul cer
cetării aşezărilor omeneşti 

Tot c s-a spus despre obiectivele abordării comp8j!:·a
tiste privind a rhitectu ra (obi ectul arhitectural, structurile, 
t ipuril e ş i proc sele de tipologizare), despre sistemul cat 
gorial folosit în arhitectura comparată es te valabil şi în 
ceea ce priveşte apli carea compara tismului la s.tudiu_l a~ -
zărilo r omeneE; Li. Relaţiile g netice (sursele) ş 1 e\Tolutive 
(influenţele directe şi indirecte), paralelismele is tol'ice şi 
ani storice, rezistenţele la influenţe şi replicile creatoare, 
toat cercetate în scopul detectării caracter lor originale, 
specifi ce, reprezintă şi temele şi obiectivele a hitecturii 
compara te consider ate la nivelul treptei r prezentate d 
asezările orne nes ti. Evident, demersul comparatist ia în 
considerare si f~sezările r urale . i cele urban e. Întrucît 
exi stă tendiJ~ţa ca aşezările rurale, prin acumularea d e 
însuşiri n oi, specifice, să capete treptl~ t un caracter urban, 
:în prezent neexistîncl o noţiune corespunzătoare urbanis
mului privitoare la aşezăril e rurale (noţiunea de „rura
lism" nu a căpătat dreptul de cetate cuvenit), vom denumi 
vari a nta comparatismului aplicată la cercetarea aşezări
lor omen esti UHBANlSM COMPARAT. 

Aplica~ea comparatismului la cercetar a aşezărilor 
ornenesti trebui să ia în considerare caracterul calitati 
-diferit · a l treptei pe care aces tea o reprezintă, n a tur?- şi 
specificul fenomenului de aşezare umană deosebit de cel 
a l obiectului de arhitectură . 
Dacă, cu excepţia unor amenajări primitive, toate obiec

tele de arhitectură se realizează în baza unei concepţii 
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2„1. Tl! .-1MUGA DI (TIM G / IDJ, .11frico. Proconsulari.~ (ele la înc. 
sec. ol II 1-leo, N umiclicz), A lgeria. Colo nia înt0mciată în anul 
100, este croit<:'1 după un plan prt's tabilit tipi c: p entru oraşel e 
<'O ns truitc în v 1·c·mea lui Tr;lian: o in c:intit de ziduri pătratil 
(cu la tura de :!:{5 m) c·u co l ţuri rotunjite. C' uprin zînd un ţesut 
org:rn izat pf' insula.e c u ajuto rul u1wi 1 ·r ţc lc stradal e, la intil
ni rca în .. T" a a rte relor principal <', Cardo ş i Di'c·u1ncmus, a flin 
d u-s0 forul. Carti e re le dezvoltate> sponta n în n l'ara inc inte i, pro
babil , în timpul ScvP ril o r , <iU pr ' luat C'a sc hclt'l :1 1 tramC'i str <1-

d :tl c drumuri p !'eex istl'ntr'. 

46. D ROJ3ET/\ (DH.U IJl~T/\ , DfWIJETI S, IJHOIJl~TA.- TURNU Sl~
VEH.IN) Dacia. Jnf'erior Ma/v i'nsi.s Dacia Hipen si s. Castru l con
struit ( ~. 105-120), p ro babil, clu p~ p lan urile lu i Apo ll ocl or clin 
Damasc, d estinat să ap re podul peste Dunăre', a c un osc ut cel 
puţin patru faze de reface re , cc!a final[1 din vn„nwa îm pi.irntului 
Anastas ios (401-5 18). In. Jotogrn fia :wria n[t ·e c iteş t e pl::tn ul 
v r0mii lui Traian cu un Carclo ~ i un Ui'curn c111us întilnindu-se în 
„T'', p i.a nul. v 1·Pmii lu i Ga lli t' nU ; (:Ui0-21i5) sa u d in vreme~1 i111-
p~1 ra tului Co ns tantin (:n:i-:U7), d nd cele d ou C1 s tr;hi p rin cipa le 
S<' întrPta ic, pn•cum ~ i un fo rt constrn it t n co lţul din ~u cl -vt•st 

a l incin lt•i în ·1Tcmea lu i lustin ian . 

-.nr:.> 

p res ta bilite, cele mai multe aşeza rJ omene~ti s-a u născu t 
spontan, d a t· în baza un ei expe rienţe mil enare d e asimi
la re a te ritoriului. Dacă obiectele de a rhitectură se reali
zează într-un intervaî cronologic limitat, a!Ş zările prezintă 
un îndelungat proc s de constituire şi dezvoltare, practic 
fără limită. De ·igur, această afirmaţi e es te valabilă în 
primul rînd pentru aşezările născute ş i dezvoltate în mod 
s pontan; ea este î n să valabilă ş i pentru o bună part din 
nşezările nă . cute pe bază d planuri prestabilite. Dacă 
ora.i;;ele roman e, ele plan prestabilit, oar e au preluat com
poz iţi a taberelor milita re, s-a u conturat ca an ambluri 
u nita re î n. decursul a 1- 2 generaţii, iar noile cartiere în 
orasel e noas tre s-au constituit în decursul a 1- 2 cincinale, 
o ra~ele Renaşterii , concepute clupă planuri „id ale", au 
trenat ca realizare. iar unele oraşe din România restruc
turate sau crea te în. epoca modernă după un plan presta
bilit (ca Drobeta-Turnu Severin, d exemplu, und e s-a 
recurs la un sistem de pieţe care figura ca plan imaginea 
unei pa jure cu două capete), datorită ocupării în timp a 
insul elor, în baza unor iniţiative pri vate, nu au devenit 
a nsrnnbluri urbanis ti ce în cheia te. 

Obiec tul arhitectural, în v irtu tea inte rcondiţionării 
compon ent lor con ·titutive, reprezintă dintru început, 
prin concepţie şi r ea liza re, o unitate, a:eză rilc dobînclesc 
un carac te r unitHr în procesul dezvoltării lor. Dacă obiec
tele d e urh itcctură reprezintă entităţi relativ stabile (ade
vărat, supuse unor renovări şi modernizări funcţion•<Jle şi 
plastice), oraşel e reprezintă organisme în el zvoltare, „în 
rnişcare". 

Procesul de tipologizar e, evoluţia tipologică în arhi
tectură reprezintă un proces continuu de structurare şi 
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restructurare incluzînd în cadrul unor cicluri succesive, 
cîteodată complete, a ltă clcită nu, faze formative, faze coe
rente şi postcoerentc. Asemenea cicluri se înlănţuie, o fază 
postcoerentă devenind, cîtcodată, o fază form ativă a unor 
noi tipologii. Spre deosebire de dom eniul obiectului arhi
tectural unde procesul de tipologizare, ele s tructurare şi 
res tructupare se concretizează prin apariţia unor noi obiecte 
cu structură deosebită (cazurile de restructurare a unor 
obi'ectc arhitectu rale înzestrate cu o structură unitară 
cum a fost, de pildă, în perioad a bizantină timpurie, trans
formarea basilicilor în .basilid cu cupolă, sînt frecvente 
dar nu şi tipice), în cad rul aşezărj] or omeneşti procesele 
de restructurare privesc cu precăd ere organisme vechi 
care elevi n obiectul unor remodelări sau transformări 
structurale. 

Naşte rea şi dezvoltarea aşezărilor omeneşti în lumina 
comparatismului 

Orice abordare comparatistă a unor manifestări ele 
arhitectură îş i extind e demersul ş i asuprn co ndiţiilor n aş
te rii şi cl czvolt~trii acestora, r pr zenta tc de natură, relief, 
cl imă, sursele de materiale, nivelu l forţelor d producţie 
şi al tehnicii co nstrucţiilor, caracterul orîncl uirii sociale ş i 
de dom eniul uriaş al suprastructurii, incluzînd ş i concep
ţiile şi teoriile lîn domeniul urbanismului. A sta din urmă , 
diferind ele la etapă la etapă, priveşte în primul rînd urba
nismul pres tabilit dar acţi onează şi în cadrul succ siunii 
ele deci zii d elibera te care, în fond, însumate, constituie 
procesul d e dezvoltare spontană a oraşelor lipsite ele un 
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plan prestabili t. Abordarea com paratistă a genezei a. ză
r ilor se referă , în primul Jind, la sursel impla ntului ini
ţ.ial, ale formei, caracterului , tipului, s tructurii sale. Im
plantul iniţial poate să reprezinte tradiţiile unei civili za
ţii autoh tone sau să constitui e rodul unui împrumut re
zultat fi e al unei necesităţi interne, fi e al un i impuneri 
<le modele în virtutea unei dominaţii politi ce sau culturale 
străin e. Implantul spontan reflectă de cele mai multe ori, 
cu excepţia un or aşezări ele col on iş ti , tradiţii autohtone. 
Implantul de caracter pres tabilit reprezintă în general o 
societate matură , o puter e de s tat capa.bilă să d ir.ijeze 
procesul el e p rniectare şi de execuţie a unor aşezări ex
pri1nînd o con cepţie urbani s tică, o ideoloaie. Prin acest 
caracter al său implantul pres tabilit poa te deveni lomeniul 
el manifesta re al unor sur c extern . Raportul, implant 
spontan -im plant prestabili t es te a . emenea raportului ar
hitectură populară-arhitectură cultă . Implantul ele carac
ter spontan r prezintă, în. gen eral, o aşezar rurală. in 
baza ei, prin acumular e de ca li tăţi speci fi. ce, se poate naşte 
treptat un oraş. Implantul d caracter pres tabilit arc clin
tru început un caracter urban. A:cză ril r u rale de caracter 
pr st bilit sînt un produs relativ rar, dar prezent în toate 
fazele i ·toriei înd un stat centralizat si au toritar mani
festă tentativa d e a dirija d zvoltar ea ~conomică pe p lan 
naţi onal. 

Trecerea el la1 arhitectura populară la arhitec-
tura populară monumentală şi apoi la arhitectura monu
mentală cultă cons tituie un proces pe care istoria arhi tec
turii îl reconstituie în baza unor clădiri păs trate sau sus-
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7,8 . TIWPAt:UM TRA IANI (TROP A JON, /\ D A M CLISI). Oraşu l 
fundat în v remea lui Tra ia n PSt ' rcconstn1it (c. 316) d in iniţia 
ti va Jui Consta ntin ~ i a Jui Li cinius pentru a co nstitui, ulterior, 
obi ectul uno1· inte rve nţii succesive, ce le m a i importan te din 
vremea lui Justini a n. Spre deosebire de v chile ora~C'-taberc d 
contur ord ona t, incinta lui Constantin ~i Lic inius, păstrată ~ i 
în e tape le ulte ri oa re de e xi s tcn ţf1 a oraşului, este de plan poli
gona l n regula t ada pta t confi guraţiei te renului. incluzînd însă 
o reţ<'a strada lă rectangul a ră cu o via pri.n cipalis ca r~ lega po.r
ţi l c oraş ului, inte1-sC'c tî ndu-se în un l?hi drept cu o v ia for ens·is, 

a l că tuind scheletu l de bază al a~wz~irii. 

ceptibil d a fi r con ·tituite mental. Aces t proces , care 
constă în acumularea trepta tă de elemente ale unei noi 
calităţi urmată de momente de res tructurare, se concreti
zează printr-un ş ir d e obiecte de a rhitectură, succesive 
cronologic ş i legate pdn rel aţii fili ative, obiecte care con
s tituie verigile un ei evoluţii, ale procesului de tipologi
za re. In schimb, trec rea de la o aşezare de tip rural la o 
aşezar de tip urba n a re loc în interiorul aceluiaşi orga
ni ·m care, treptat, pierde calităţil e pecific unei aşeză ri 
r urale acumulîn d însuşirile ca racteris tice unei aşezări ur-

9,lO. D I NOGETI A ( BI SE RI CUTA - G A RVA N ). Urme de v iaţă 
romană din cole le I î.c.n „ IIr ş i IV .n . a testă existenţa un e i 
aşeză ri .fără să i se C'U.n oască forma. In ti m.pul lui Di ocJeţian 
·e r idi c[1 din temelii, după un p la n pr stabi lit, o inc intă adapta tă 
rel iefulu i, asig urînd controlul vadu lu i că tr Barba ri cum . Recon
struită în timpul lui Anas tasios sau Iustini a n după in vazia hu
ni lor (375), est distrusă în a nul 559 de popula ţii mi gra toare. 

fiind r v ita l izată după r v nirea Biza nţului Li Dun ă re (97:d ). 
!) 
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bane. In consecinţă, în baza analizei s tructurilor oraşe
lor de astăzi se pot deduce forma ş i ca racleru1 implantu
lui iniţial d e factur~1 rurală. D sigur, proces ul transfor
mării aseză rilo r rurale jn aş zări urbane se poate analiza 
luînd în. cons iderare într gul patrimoniu al aşezărilor ome
n eş ti corespunzăto r unei civilizaţii, ceea ce permite ilus
trarea sa prin intermediul unor aşezări a căror evoluţie a 
s tagnat într-o anumită fază a exi tenţei lor, r eprez ntînd 
eta pe ale procesului evolutiv al celor mai complexe aşe
zări. Intocmai ca în lum a v ie, unde evoluţia individului 
repetă evoluţia speciei, un oraş include în s ine toate fazele 
premergătoa re ale evoluţiei de la embrionul r ural la aşe-
za re urbană . · 

In acest sens, un interesan t studiu de caz îl oferă nu
meroasele sate din Transilvania înzes trate la un moment 
dat cu incinte fortificate realizate în jurul bisericii paro
hiale, adevărate cetăţi ţărră.neş ti . O parte d in acestei 5ate, 
în de.zvoltarea lor, au a tins un caracter urban incluzînd 
în zona lor centrală embrionul alcătuit din vechea cetate 
ţărănească . Unele dintre ele, cum sînt d pildă Aiud sau 
Tîrgu-Mureş n--'8.u a juns în cursul perioadei medievale 
să fie înoon jurate în înbr gul lor de ziduri. Alte oraşe , care 
a u a tins aces t din urmă nivel al dezvoltării, cum sînt Si
biul, Braşovul sau Sighişoara ş.a „ păs trează într-o măsură 
m ai mică sau mai mare un nucleu fo r tificat ca re şi-a pier
dut sensul funcţi onal , dizolvîndu-se, în parte, si ca rea li
tate materia lă. In f lul acesrta, o raşele înoonj'u;·âte de zi-
10 
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11,12. llISTl?.1.'l (f.<;TfW."i, I STRI , I STRI OPOLISJ. o n stru i tă in 
s~c?lul al yu-lca î.c. n. C'a o a şezare de co lo nişti grC'e i provc-
111ţ 1 dm M1lctos, Jst ros c un oaşte o d ezvolta re sponta n[1, spcC' ifi că 
w·ba ni ~mului a rhaic e len oc upînd. în. curs ul cx isten\;e i saJe te ri
torii mni e xtinse sa u ma i restrinse intre lacuril e d as t.:1z 1 
S inoe ş i Is tria . In p •ri oada rnmnn ă tirzie ~ i biza ntin ă timpuri e 
orawI-cota tc sure rii o import :mtă restrin ge n:~ t rito ria l ă. a rac
tc•rul sp ntan a l d ezvo ltă rii di Vl'rsc lo l' >tap' care s-au suprn
p w; este p l!';; în ev idc nţ[1 d e vestig ii le coase la ivea lă prin să
pături : scc to rnl s.ac ru c u o pred omin a nţă grccească din pC' ri oa
dC'le clas i că ş i e l ni s tic[1, carti e rul meşteş ugăresc ş i comercial 
ro mano-bi za ntin aJi p it ziduril or de VC'St ş i sud ah' ce le i clin ur111 [1 
i.nc intC' ~ i SL'Ctorul rlonm s ;tl cf1tuit clin l ocuinţ bo.f.!atc (sec. 

V -Vl) . 

duri de in cintă însumează tre i etape fund a mentale al · 
unui proces de structurare c;>n re se poi-tte ilustra prin aşe
zări a căro r evoluţi e s-a oprit la nivelul uneia clin aces te 
<>tape. 

Acest fenom en al trcoe rii t reptate a <:1şczărilor ome
neş ti ele la caract rul .lor ele sat la caracterul ele oras 
r "prczintă un domeniu el e ·tudiu el e marc interes şi spe~ 

13,14 . C; \PIDAVA (TO V A L U ). Castrul , construit în v rC"mea Jui 
Tra ia n r> C' ntru a controla un vad al Dun ă ri i (num t• le s~1u apar
ţi n e un ei a !;ie ză ri /.!C' to-cl nc· ic<' p reex istente) Ps te di s trus SLI C'CL'5 i v 
dC' go ţi (37G) ~ i huni (450). Proba bil în vre mea lui A nastasios, 
(intrudt nu J'i .f.! urc•azi.'1 P<' li s ta ceW ţilo r rcfftc ute el e că tre Justi 
nian intocmit(1. el e Prncopius), în col ţul ci p sud -vest ;i l in cintlc[ 
se co n strui P~ LP u n r·astcllum rev ita li zat clup[t r eco nstituirea fro n-

ti.er e i bi zan tin e 1'1 Duni'1rc. 

11 NOT1\. Fotogr<1 [iil c ;1e ri c nc (f ig uril e 4, 7, 
9, JO, 11, J:l , H) prov in clin fototeca 
Mu zC' ului el f' Is to1·ip a l H. S. Român ia ~i 
sînt r ea li za te el e dr . S . /\ I. .) tefn n. 

12 

cificita tc pentru urbanismul compa rat. Cerc ta rea sur
s lor constituie, în fond , p entm majorii!Ja11Jea aşeză ril o r 
cu dez volta re s pontană, descoperirea în stru tura urban ~t 
ele astăzi a embrionului rural, preciza rea amprentei pc 
oa re caracterul aşezărilor iniţiale a .imprima t-o dezvol 
tării urbane. O problemă care trebuie urmărită în sub
sidi a r es te aoPca a ta bilirii, în procesul acumulării ele 
calHăţi urbane, ci moment ului oîncl o aşeza re rurală a de
venit o aşeza re urbană, cîncl . e poa te vorbi de un oraş. 

riteriilc ele a preciere sînt de n atură .·oci ală (economi că 
„i clemografid t), cît şi s trict urban.isitică . Din ca tegoria C€ 

lor dintîi fac parte modul el e producere a bunuri.Jor 
material \ ocupaţia locuitorilor, sis temul ele d ependenţe 
pc planul rel a ţiilor el e pro lucţi e , exi. tenţa anumitor in
s tituţii sau servicii comunale, populaţia . Trecerea majo
rităţ:ii locuitorilor el e la pract ica rea e1 griculturii şi cre~
ierea v itelor, la ocupa ţii lecra te de meşteşuguri şi corn rţ, 
o popula ţi e superioară numericeşte, limita rea dep nelen 
ţc i faţ:ă de ·J::i sa proprie ta rilor funci ari reprezintă cri 
te rii economice ale trecerii la form a urbană ele exis
ten ţă; aboli rea tipului ele locuinţă şi parcelă rurală, apa
r.it;i8 un ei incinte fortifi cate, stabilirea unui anumit ra
port între spa ţiul liber i:ş i oei cons truit, edificarea unor 
clădiri cu C'3 ractcr public (primării, oosc ale n goţ-ului, 
băi , spitale, orfelinate, cămine el e bătrîni, tea tre), con 
iurc:1rea unui centru civi monumental reprezintă asp ecte 
cnre cl ct:e rrnină caracterul urba n a l un ei aşezări. Acumu-
11! 
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15. I ERU A LIJ\1 (A F.-
1,JA CA PI TO [ I NA, 
TJI EFW SO L/JH ! l , F. L 
QUDS, I E R.USA l .1tY M ), 
Orie ns, l 'al<'s lina. U n 
mozu i d l a Măda ba 
(ror dania ), din se>col ul al 
VJ-1 a, r ed.:-1 o har tă a 
P;il esl ine i con(.inînd un 
p lan a l Ic rnsa lim ulu i din 
car<' se poa le d educe ca
raclr rul p r sta bilit a l 
im pla nt ul u i ini\.i a l cu u 
incintii ircular i:-1, o stra
dii ccntra l[t monu m e n
tală , m[1rg initf1 d colo
na d e, car C' po rn ea d la 
poa rta ora~ ulu i, i n m ij - " 
Jocu l o ras u lui Ci in el 1 J 

s i t ua tă o c:lf1dire monu111 f' nl;d[1, p robabil, lPmp lul lu i So lomo n. 
/6. NA ff A f,AL . Pa lestina, v crlca Jzrcc l . J\~ezarc a ).( ri co lf1 con

LC' mpora ni:'1 ci · plan p r<'s lall ilil, insp ira li'.1, poa le', de l ra d i\. iilP 
a~rziiri l o r cu inc inte c ircula ri' c- xis t c- nlP di n tim pur i s t rf1vC'ch i 

în Or iPn lul propi a l . 

17 

17,18 . SEGOVJA , llispan icr Cilerior Tarra.conensis, apo'i ast il'ia 
V eche, Spania . ond iţi o na t de un r cli r acc iden tat, oraş ul r o
ma n nu a căpă ta t o formular tipică pen tru t1t1ban ism ul ordo
na t ~ i ni i nu se p oatr ded u e dacă s-a de zvolta t sponta n sau 
dupi'.1 un p la n pres tabi l i l . J udecind după a peductul rC'a l iza t in 
v rem ea lu i Traia n se pou lc presup un că î n v rem a aceea OJ"a·· 
~ul cilpătasc o mare i mpor ta n ţă. Oraşul med ieval s-a grefa t pe 
ac la~ i te ren acc identa t p1·clLLînd situl ora~ului r oma n ş i, p oa te, 

r ţ a ua sa s trad a lă , ca şi dispoziţ ia ma.- ivclor cons truite . 

larea tu turor ac stor în · uş iri ş i asp cte cslc un proces 
care se d - sU.şoară în timp, unele dintre ele pat pre ciza 
înaintea altora gen.erînd ca racterul ur-ban , predominant, 
al un i aşeză ri ce poa le păs tra t imp îndelunga t impor
ta n te r eminisc nt ru rale. l econs tructia socia li · tă a 0 1ia

şelor din Homânla a v iza t, într al t.e le, lichidcu· 'a unor 
as menea rcm iniso n t ' rurale au s -•mirw·a le car e frî
nau viaţa ş i dezvolta~ - a onşului cont mporan : extind -

19. CESKE BUDJ~JOVJCF., Cehosl ov a ia. Ora~ul a luat fiinţ[1 i n 
1265 î n baza u nui p lan prestabi lit d in in i\.iall va regelu i B mi i, 
P fcm)'!i l Otakar al Il-I Pa. oda ti'.1 cu o mi:'111 ăst i r dom ini can i'.1, fiin d 
în onj u ra t d inl r--o da tă d e o in cJ n tă fort if i ca tă . Centrul oraşului 
îl con ·t itu i' o pi a ţă pi'.1lra ti.'1 de m a ri dimr•ns iun i, una dint re 
cele m a i 1na r i d in E w-o pa , ad u ·înd rapo rtul dintre spa ţ iul r-on
stru it ş i spa ţi ul l ihcr pc 1 rim ul p lan a l factor ilor care d tc r-

111 in i:'1 s p ifi cu l. 

19 
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rea terito r iială excesivă, d ns ita toa 1 '<:d usă , înzestrarea 
teh n ico-ed ili tară preca ră, pr cdomin nrea unor tipuri de 
locuire inadecvat , absenţa dotă rilor ş i ansamblurile ci
vice ad seu neînchegate sub aspec t funcţional şi plastic. 
Direcţia actu.ală de crea r a unor centre de pola rizar e 
urmăreşte îmbunătăţirea s tructurii reţelei de localităţi 
s timulîn.d acumulat a de calită ţi urb-me, de că tre unele 
dintre aşeză ril rural , r educerea numărului de comune 
rura l prin comasarea ş i r edar a t renurilor pentru agri
cultură . 

Cercetarea influenţelor în procesul dezvoltării aşeză
rilor 

In cw·s.ull. dezvoltări.ii lo r, desfăşura te s.ub forma de 
extensiune prin adiţiunlle de cartie re noi, sau s ub forma 
d int grar , cons tînd din r em od la rea ş i r stau rarea zo
nelor v echi , aşezările omeneşti pot sufer i influ nţa unor 
idei ş i concepţii urbanis tice ş i a unor m odele în car e 
aces tea a u fos t deja întruchipate. Cimp liber unor ase
menea influ nţe îl deschid acţiunile de r e tructurare şi de 
masivă renovare urbană oare au marcat etap le de în
florir a diferitelor soci tăţi , devenind, d altfel, n ece
sare din raţiuni funcţi onale sau d prestigiu. 

In oondiţiil · Jumii eleni.sitioe şi a le cele i ro ma ne, mo
delul hippodamic ş i mod Iul roman al orasului-tabără au 

x ercita t o influenţă ordona toare a upra {inor situr i ur
bane cu o „moş tenire genetică" spontană oa d x m
plu oraşel Gerasa (Gcras) în Iordania , Lepcis Magna 
(Uadi L bda ) în Libia sau Call va Atr ba tum (Silch ster) 
în Ma.rea Bri tanie, p ntru a nu da decît cît va ex mp!le 
d oraş răspîndite pe un vas t teritoriu . În m od similar 
a u acţionat schemele „id al " ale u rbanismului Henaş
te rii pr lungindu-şi influ nţa şi în p -r ioada b aroculu i. 
T sutul dezvolta t spontan al oraşului Nicosia din Cipru 
a fos t subordona t unei incinte circula r bas tionar con
s truite de veneţieni în anul 1567, după C'llm zona de 
p la tou a oraşullul Alba Iu lia a fos t în.oonjm'Cl tă de o in
ci ntă bastion.ară după anul 1711, car a lua t locul ve
chii incinte r eotangular , fiind sistematizată cu acest 
p rilej . Compozi ţia cu tr i artere ~adia.le a Versailles-ului , 
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20,2 1. Ct:.') J()!' KfWMLOV, Cc ll o
!! lovacia. ăscut în prenj ma unu i 
<·aste i m edi eva l (sec. X I !I
XV ITI) , o r<1ş ul s-a dezvoltat 
·ponlan d o parte şi d ' a lta a 
d uJu i Vlla va c::i re împarte nu
d ul is tori c in două pi'ir\i: ora
!'i Ul propriu-zis p ri ns într-o Im
dă a ri ului şi Iaubourg ul Latrăn. 

22,2.1 . CHA TJ-:1lD UN ( t:U ll t:-l::T 
J,OJR), Franţa, Aş1:zarea rurală 
c:stc prcexis teu t.;i sa u, poa te , n ~ls
cută în preajma unui castPI m c
d i va l n l că rui compone nte da-
11. ază d în SPeole le al XII- I a, a l 

iXV-lca l) i a l XV I- I a . 

cristalizată în perioada clasici mului r egal francez, va 
acţiona asup1ia oompoziţie i unor faz ale dezvoltării ur
bane la Roma, Mannh im, Karl.siruh ş i P e te rs burg, u'nd_,. 
se re h motivul tridenibului ca11 d vine determinant pen
tru structura unor an Slc'lmbluri cu caracter r epr z ilta
tiv. Modelul „urbanismului liber", promova t de „eh.arta . 
Athenei", va influenţa dezvoltarea oraşelor din într'. aga 
1ume. O asem n ea influenţă s-a resimţit deosebit de' pu
ternic, în perioada postbelică, şi în dezvoltarea ora~elor . 
<lin ţara noastră, fiindu-i tribu ta re noile cartiere ale Ca
pitalei cum sînt Balta-Albă-Titan s i Drumul Taberei · 
precwn ş i multe dintre zon le de extensiune ale ora'şelo; • 
provinciale. în oursul d niului din urmă în schimb 
are loo o re considerare a s trăzii ca spaţiu u'.rban contro~ 
lat sub aspect compoziţional şi ca zonă de contacte so
dale. 

Pi-obl ma paralelismelo r is toriJCe ş i anistorice pe într g 
g lobul es te prezentă şi în urbanismul comparnt. Pe 
f?ndul unor similituclini ale mediiuilui natural ' şi so
ci.al, a[ runor necesităţi materLale şi a l unor trăsături psi
hice, general u.rniane, au apărut aşezări aS'emănătoare sub 
aspeot'lll furuoţionalităţii şi al imaginii p lastice, fără să 
poată fi presupusă o influenţă . 

Tema rezistenţelor la influenţe şi a replicilor cr a
toare îşi a re locul cuvenit şi în urbanismul comparat. In 
urbanism, răspunsul m diului a utohton fată de influ n 
ţele extern e -ste tot atît de viu şi de prom'pt. Aces t răs
puns constă atît în r eo ptivitate faţă ele ideile urbanis
tice v:ehi°':11a1te p e plan mondiaJl, aî t şi în adaptarea mod -
lelor f_urm zate la oa_z~~ concret al oraşelor autohtone şi 
la c rmţele dezvoltan1 lor. In oraş le germ ane citat 
compoziţia 1cu h'ei raze, oa şi la Versailles, are menirea să 
includă reş dinţa reg.ală în structura oraşului pe care 
palatul suv ranului şi-o subordonează. La Roma şi P -
tersburg, tridentul devine strucbura stradală de bază a 
unui cartier, cele tr i r aze avînd dr pt capăt de p ers
pectivă o dotare preexistentă a oraşului, r espectiv, Porta 
d el Popolo şi Amiralitatea. 

Evoluţia aşezărilor şi procesul de tipologizare. 

In procesul evoluţiei lor, a)ezărll se consti tuie ca 
tipu1i urban e. O.dată consti tui te siub asp eot tipologic, ora
şele se dezvoltă după legităţi proprii, cu caracter obiec
tiv, oare sînt legităţile tipului însu.'?i. 

Orice implant ia în considerare o seamă de conclitio
nări: n a turale (r llef, climă, surse de apă, surse de mate
riale), economice (dispoziţia faţă de reţeaua de localităţi 
preexistente, faţă de art-erele comeroiale, faţă d sursele 
de materii prime, faţă de o reşedinţă princiară sau mo-

24 . HE IDELBDRG, R. F. Germania. Ora~ul s-a dezvolta t spon
~n ~ poa_lele castelului (sec. XIV-XVII), reşedinţa palati
nilor, rntinzrndu-se trepta t pc te ritoriul îngust prins între rîul 

N cka r ş i masivul împădurit Ga isberg, 
Corespunzînd fle care unei anumite etape a cl ezvoltăril so

ciale, oraşe le ele plan prestabilit sau spontan au suferit în curS'Ul 
clezvoltărit istoriei intervenţii. spontane sau prestabi l ite care 
~ontrazic.eau n~tura implantului iniţial . Majoritatea oraşelor, şi 
indeosebi marile oraşe, au avut o dezvoltare pînă în epoca 
moder;iă, constfnd dintr-o su ccesiune ele etape, cele spontane 
alternindu-se cu ce le prestabilite pentru ca, începlnd cu această 
clin urmă epocă, demersul de factură prestabilită să devină 

regulă. 

24 
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.XVIIT- le a, a co nstituit ob iec tul un ('i s ucces iun i cJ(' interv enţi i 
presta btltie ca re a u co ndus la co nstitui r ·a unui a nsamblu urban 
deosebit de unitar 1·eali zat in decurs de ci rca 250 dC' ani. Co n
cepţia .iniţi a l ă a a rh it('c tulu i LC'h lon, purtî nd ampn•n ta idei lor 
ur ba ni sti ce ap li cabile un or oraş fort ifi ca t(', nu a fos t rea li za t[1. u 
-excepţia fo rtă reţe i Sfin ţii Petru ş i Pavel rea li za ti:'1 în spiritul u nei 
cetăţ i basti ona re in spira te de amen a j ă ril e lui Vau ban, oraşul s-a 
dezvo lta t ca un a nsa mb lu desc hi :-; . Zo na ·a centralii cont inen
ta lă" , a fost stru ctu ra l[t în baza a t1•ei a rtere r adia le,' 1~~ot iv pre-

lua t di n compoz i ţia Ve rsa ill es-u1ui . 
JO. N I COSJ!l (LEUKOSI A, L EFK OSTA ), Cipru. Orasul dezvol tat 
s ponta n a fost subordonat unei in cinte c ircul are basti onare con-

5t)·uite de ătn:! ven·e ii ('ni în 1567. 
3 1. ALB/\ JULI A. Jn eintc"1 m edieva lc"1 care unn c"irea , poate, con
turul recta ngular a l vec hiului castru roma n este d ota tă ci upă 
a nul 1614 cu basti a ne de ti p tt ita li enese n ou cu urechi " a dap
ta te condiţiil o r de apăra re impuse de dezvo ltarea a rtileri 'i. lntr 
a nii 171 5 ~i 1738 în locul acestei ceti'tţi, ca re se d emo l ează; se rea
lizează după p.La nurile lui Mora ndo Vi sconti, completate în a nul 
1731 de genera lul Weis, o ceta te ste l a tă, potri v it procedeelor 

,')co li i lui Va uha n . 
.32. SIBI U. Adaptînd forti f i ca ţiil e ornş ului la ce rinţf'! c tehnicii 
milita re contempora ne , Mora nd o V isconii pro i ctcază, to toda tă, 
în estul oraş ului, o fo rtărea ţă ste l a tă cu c inci bas ti oa ne, exe
cutată pa rţ i a l , azi complet di spr1 n1ti't. P la nul de a mena jare păs
trat oferă ca imagine un contra: t izbitor între o raş ul cu implant 

ş i dezv»ltar c spontan ă ş i ceta ten de pla n p re tabi lit. 
SpeC'ificttl ornşe lor rezultă din eX'i.stenţa următoarelor rapor

t uri: dintre imp lant şi m ediul natural , clintre spaţiul construit şi 
.spaţiul liber, dintre marea masc1 a c lădirilo r ş i ctominantele 
·monumen tale, dintre d ive rsele etape cronologice ale existenţei 

oraşului . 

39 

33 :34 

33. C IT !l llDA l /\, Oasis. Algeria. Aşezare"~ este imp lantată pe 
versa niel unei oline el e unei r zultă o siluetă etaja tă, domi
n.a t;l. de 111.inarc tul u ne i mos ·llf'i car oc up[t punctul cel mai 

îna lt al rl'li fului. 

34 . PR,-1GJ1 (PHA1Tll ), Cehoslova cia. D zvollat tr ptat pc ambe~ 
părţi a le rî ulu i Vltava, di pw1înd de un hracl s ituat pe o în ă l ţime, 
oraş ul îs i d a to rează specifi cul celor pairu tipuri de rapo rturi m
na la te, fiind difi cil de a p rec iza a r din t re ele est e preva l nt. 

35. F' l'?.E I BURC, R F. Germania. Oraş ul, dezvoltat mai intîi de-a 
lungul un e i s in gur slr[1zi, apoi de-a lungul un e i a d o uă străzi 
para le le, ca re s • inti lnesc la unul d in capete gencrînd o formă 
d semi [us, îşi d a torează spec ificul d i ~poz iţi ci masive lor construite 

în raport u spaţ iul l iber. 

36,37. T E LC, Cehosl ov acia . Născut în prea jma une i reşed inţe 
nobili a re de fa cturt1 gotid i ti-a n forma tă în stilul Renaş terii (sec. 
X IV-XV!), oraşul păstrea ză în inte riorul i ncintei sale gotice un 
fond co nstruit ca re ofcdt o imagine renasce nti s tă, dezvolta t în 
j urul w1 c i p i eţe w· iaşc oa re, împreună cu castelul şi d ependinţele 
sa le, acoperă majorita tea te ritoriului ocupa t de o raş. Căpătînd 
ca racte rul unui oraş-pi aţă aşezarea l ocuită iniţi a l de meşteşuga r i 
şi negustori nu deprişeşte asti.'iz i decît cu puţin 5000 de locui-

tori. 

38. BRAŞOV. Constituit pe baza une i aşezări ag 1·i cole şi dezvolta t 
în interiorul un e i incinte, oraşul îş i d a torează cu precădere spe
cifi cul r aportului intre masivele construite şi spa ţii l e libe re. 

39. SUCEA V A . Dezvolta t ca un centru meşteşugă resc avînd drept 
bene fi cia r Curtea d omnească, oraşul S uceava s-a desfăşw·a t p e 
un relief în formă de amfiteatru răsturnat, di spoz i ţ i e din care 

rezultă, cu precădere, pecificul său . 

3f> 
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40. SAN GI M JGNANO. Tosl'ana, Italia. J\ vind lu origine un im.
plant spontan di n secolul al X lV-lea, o ra~ul î~ i dator ază "pecif i
cul mulţimii tu rnuril or-l ocuinţă ale pa t ricienilor locali , gencr 01-

t oarc a unei siluete i<'~itc din com un. 
41 . BOLOGNA, Emili.ct Romagna, Italia . In cursul evulu i mediu, 
nwneroase turnuri-l ocu i nţă (în imagin e Ton-E• A5inc ll i ~i Torre 
Gari.s •nda) dete rmi na u silueta ora~ului , iar p rin rapo rtare la res-

tu l fo ndul ui const rui t, p l"incipa la sursă a speci n culu i. 
42. CL U J-NAPOCA. Raportul di ntre ver tica la reed ita tă a bi se r icii 
Sf. Mihai l .;i înă l ţimea mare i mase a c J ţ1di r il o r de locuit, cîş tigă 
o anumi tă preva l enţă asupra i~dportulu i spa ţiul constr uit - spa-

ţ i ul liber în deten ni narea specificulu i ora~ulu i. 
43. BUCUREŞTI. Mulţim a de vert icale incluse într-o g ravu!"ă 
în aramă pu blicat.;] la Leipzig in :rn ul 1717, car<' rep rezintă o 
imagine mai mult î n chipu ită dccît rcal[1 a ora~ulu i Bucurc~ ti, 

42 

I 

88 
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40 -11 

rcdu totu~i cor ct dispozi \.ia ·1 pc malul stîn g a l Dîmbo\'i \Pi şi 
n t1111eroas<•lc vcrt ic;ll c, turn ur ile ~i turl ele bis0r ici lor, dc t rmi-

nuntt' J Pntr u specifi<'ul asp c1:ului său nw di cva l. 
44. HOU EN, Frcrnţa . Prezen ţa monumenta lă a catedra le i gotice 
ca ~ i ~t a llor monu mente got ice est d te rmi na nti't pent ru rapor
tu l din tre dom inante a rhi tec tural e ~i masivele con$t ruitc a le ora-

~ulu i şi, în a(·<' l a şi t imp, Pl' nt ru sp •1· if ieul lor. 

nastică ra b en ficiar al. producţiei) ş i , p rob~1bil , este tice. 
în măsu ra în oa re consecin ţel e plastice ale implantulu i. 
sînt conştLentizate. 

Jmplc.tntul cu carHctcr prcstabiJit c's lc orientat de o 
concepţi e cît de cît închega tă re prezen tînd o xperienţă 
acumulată ş i transmisă prin tradiţie care ia în consid e
ra re în moci con ş tient condiţionă rile enum era te. Impl antu! 
d caracter pres tabilit inel ude în sine şi J cgită ţile de dez
volta re a le resp -•cti ului organism . 1n măsura în care ele 
exprimă oe rinţele unui sis tem, formulat pe p lanul gîn
dirH şi apoi transpus oa realitate materi·llă oraşele, deşi: 
oonoeputc ş i create de oameni , c<:1pătă ca r.acberul unui 
sistem dczvolt<:l't după leg ităţi cu caracter obiectiv cc se 
impun, chia r după epuiza·rea momentrului iniţjial el e apli 
care a oonoepţiei pres tabili te, a tita timp cî t s itemul r<ă
mîne în v igoa re sub asp eot funoţion~1 l !)i plasti c. 

Numeroase oraşe romane clin Itcjlia ş i provincii, con 
cepute după un pkm ordonat, înzesţratc cu o reţea s ti·a
dală rectangulară , pe scheletul a două artere principale. 
Cardo ş i Decumanus, care se întilneau în cruce sau în T . 
la int rsecţia lor avînd forul înzestrat cu edificii r epre
zentative, civile ş i de cult, a.u fu1foţi ona t după legităţi 
însorise în însuşi „codul lor gen etic'' , structu ra lor. Ierar
hizarea componentelor m onumen tale ş i a spaţiilor li-
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45. S I BJU. Raportul .dintre t ur
nul Bisericii Evangheli ce, care 
î~i subordo na turnul primă
rif' i ~i vPrti ca lC' IC' mod ;;te al e 
altor mon um ente r eli gioase, 
::;i fondul constr uit a l ora
~ ului Pst d..tenninant pen-

tru ~pccificul oraşulu i. 

berc, perspectivele ele-a lungul s trăzilor principale uu 
cînd către porţile oraşului, obtw·atc prin arce monumen
tale, au generat un speţiu urban pe deplin controJat sub 
aspect compoziţion al care se impunea ca o rcCllitatc cu 
rol det.- rminant faţă ele eve ntualele ::i.oi in serţii sau re
modelări. H.evitaJizarea uno r ~Huri romane după etapa 
oorespunzăto <::1re ev ului mecUu timpuriu , cînd nu avut 
loc o depopular e a oraşelor şi o p rimare a d otărilor lor 
ocntriale care ş i -au pie rdut funcţiil e, a const<1t în pre
lu<:1re.a ele către noile masive construite a tramei stradale 
şi n sistemului insulur, fără n ţinc scam a sau u prelua 
şi dispoziţia dominantelor ansamblului central antic. La 
Florenţa, alît palatul consiliului comw1al, J alazzo Vec
-chio, cît şi Domul Santa Mari a del Flore sînt dispuse în 
afara incinte i romane, în. m argin ea acesteia, devenind 
dornin<mtelc o raşului meclieva:J . Alte clădiri m onumen 
tale, pah·1t c ş i biserici au fost amplasate în interiorul ve
ch ii incint -' fără vreo legătură cu clominanLcl ornşului 
antic . 

Aceleaşi cond i\.i onări se impun ş i implantului ·de fac
tură spontană . Implantul sponta n. în imensa nmjoritat , 
.a cazuril or: a re un. oa rader rural, iar :;;ansele tran sformă
rii sale într-o aşez c1re urbană sînt trins legate de s si
zarea acestor co ndiţ.ionări. u cit m ai multe dintre aceste 
oonc.liţionări coincide ·m, cu atît m a i r pede putea să de
cu rgă tnm,c;formarea satului în oraş. Absenţa unora din
tre co11 cli ţiilc n ecL'Sare sau dispariţia lor a menţinut timp 
îndelungat snu penlru totdeauna o seamă de aşeză ri în 
fo7,ll .lor rw·ci lă c.l e ex is tenţă. Sesizarea şi aprccicreu c1ces
tor concli\.ii sînt legate el e o "Xpciienţă milena ră care apar
ţi n e om -nirii . Ea a făcut ca pe baza unui implant şi a 
unei dezvoltări spontane să se nască mari oraşe, chiar 
47 

46 . .llNTWF:HPE (J\ NV J:: l?.S), JJe igia . Domi nantn n' pr ze ntată 
dP unul d in turnur il e bise ri cii , r apo rt<1tii b m<1s iv0le l'Onstrnite 
a le vech iului oraş , constitu iP factor ul detP rminnnt a l specifi cu.lui. 

47, 48. SJENJl , T oscann, Ito/ ia. Dominantele r f'p rezentate el e t u r
nul palatulu i l'Om una l, P cilazzo P u bbli co, ~ i <.:ampan il a dornului 

contrihuie în moci ll ot<'.iritor la ronfig ura\.ia silu tei urbane, spe

ci fic-ul ora~ulu i fiind da torat alît un or dPni vdi:"1r·i <:are cond uc ln 

o dispoziţir ,,coli na dl", i n :imfi tp;1tru rf1 ~turna t, a unor cartiere 

dt 'ii r<1portului dintre ţ<•su tul d r ns ;ii masivrlor c·o nslruitc !;ii 

spa \i il<' l ib<·r<', piaţa primiiri<'i, ampo, ~ i cc:i •I catPclra l •i. 

46 
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capitale. Strîns legată de oorrdiţionările de tot felul, cris
talizarea unor tipuri bazate pe un implant spontan a 
condus I.a sis teme urbane mai durabile ale căror leg i,tăţi, 
constituite odată cu sistemele, acţion ază un timp mai 
îndelw1gat faţă de unele dintr oraşele născut p baza 
unei concepţii presrtaibillit oare, ră.spunz[rud unui anumit 
moment aJ dezvoltării sooiale sau a statelor, au conţinut 
adesea aspecte convenţionale, p1ieoonoepute, forţate, cu o 
viabilitate mai scăzută . 

Legităţile structurilor urbane, d şi oamenii sînt cei 
oare implantează aşezările şi le dezvoltă, au un caracter 
obiectiv şi se impun oamenilor. Aceste legităţi, oa ş i 
carnat rul lor obiectiv, rezultă din condiţionările extern 
ale mediului fizic ş i social de care ne-am ocupat, ca şi din 
r Laţiilc d intercondiţionare dintre componentele struc
turii aşeză r.ii: funcţiunea, structura t hnico-edili tară şi 
pltastiioa. Teoria urbanismului nu a realizat p~nă în prezent 
eforturi pentru definir,ea unor as,em nea legităţi . De aceea, 
în celJe ce urmează, ne v<om limita numai ila un exemplu. 
Un anumirt mod de organizare sub asp ctul parcelării şi al 
dispunerii clădirilor în cadrul implantului rural din anu
mite sate al Transilvaniei a condiţionat şi structura par
c lării în cadrul unor oraşe care s-au născut pe baza unor 
as tf 1 de sate. Cu toate modificările r ezultate din reîm
părţirea vechilor parcele ale celei dintîi populaţii de agri
cultori, pentru necesităţile unor familii de meşteşugari, 
modul iniţial de parcelare imprimat oraşelor înconjurate 
de incinte a impus o anumită legitate. Depăşirea incinte-

90 

lor fortificate de către mas ivelle construit în perioada m e
di1evală a condus la oonsitruir a de paroelări J1ealizate după 
aceeaş i legi'fate. 1n unele cazuri zonele „extra muros" au 
fost înconjurate de noi incinte, altădată comunitatea ur
bană nu a dispus de mijloacele necesare şi noi~e carti r e 
au rămas „deschis "· Atunci cînd oraşul a depăşit in
cinta sa medievală într-o etapă mai recentă, în perioada 
modernă a is toriei, organizarea funcţională a noilor zone 
cons truite s-a desfă·şurat după alte legităţi. Cercetarea 
planului u:q.ui oraş, a cărui dezvoltare s-a produs în 
etape succesive, distincte cronologic, n e pune în faţa 
unor moduri did'erite de a concepe asimilarea teritoriului, 
deoarece planul oraşului vizualizează, ca o diagramă, evo
luţia sa. 

LegităţHe obiective se impun cît timp oiamenii le 
sesizează sau nu recurg lJa acte voluntare care să le 
n ege. As1emenea aicte vio1luntar e se dteso şi el·e cu clari
tate în planurile oraş,elor. Atî:ba timp cît în virtutea va
labilităţii sistemului legităţile s tructurii iniţiale funcţio
nează, onaşul asimilează ·1Jrep bat ins rţiile voluntare şi 
le subordonează faţă de funcţionalitatea sistemului . 

Aşezările omeneşti pot fi dasificate după caracterul 
presitabiliit sau sponban al implantului iniţial numai în 
ceea ce priveşe sursele lor, pentru că în cursul dezvol
tării lor au interv1enit de oeJe mai multe ori demersuri 
urbanistLoe de altă naură . Asbfel, oraşele romane de plan 
prestabilit, reviitalizate în cursul evullui mediu, au căpătat 
în afara incintei 1or de ziduri o structu['ă dezvoltată spon-

http://patrimoniu.gov.ro



tan avînd un aspect racl ia l-concerutric. Modalităţile de as i
milare a s tructurii urbane roman e, care a devenit zona 
CeTlltrală 'i oraşelor europene medieva.le apădnd actua l
mente în planul .lor ou ma i multă sa u cu mai puţipă 
cla rirtate au fost dif ri te. ln schimb, oriaşcle născurtc spon-' . tan ;:iu de venit, în unele oaz uri, obiectul unor remode-
lări sau r·estructurări 01xlona1toar în lumina ide ilor unui 
urban ism „1·egulat", cultivat în perioadele Renaşterii şi 
ba rocului. In s b·uctun.1 unor oraşe cum es te Pari sul s·m 
Lonclna se pot detecta urmele unor reţele stradale ro
mane realizate după un pla n pr sba bili t, cartiere df'Z
vo:Jtate spontan în cursul evului medju, zone concepute 
după planuri pll'.'estabilite înc pînd cu Renaşterea ş i pînă 
în ztl.ele noastr , suooes irunea d etape r ezultînd foart 
olar din textura aoes tor cartiere. La Roma se distinge 
cu claritat o tapă antică CIU dezvolbare spon<rnă, for u
rile imperiale dezvoltate, oa şi unele ca rtie r'€ ale Rom ei 
a nrt:io dispă0rute, după plan.uri prestabilite, cartierul r e
nascentist dezvoltat spontan în zona antiOUil ui Cîmp al 
lui Marte, cartierul baroc stru:oturat cu a jutorul tr iden
tului cartiere! de plan prestabiftit a le secolului al XTX-J ea 
şi oeÎ conbemporane. în felul ace >ta. succesiunea ele el e-
51 52 

mersuri ponta ne ş i pre tabi Ute a pau·c pregnant în cazul 
ma rilor oraşe , fiind reprezentală mai palici în cadrul c~lor 
me i multe organism - urbane d dime nsiuni mod este. 

Sursele originalităţii, a personalităţii oraşelor, temă 
a comparatismului 

C rcetarea tipologiilor urbane pe întreg globul, apă
rute sau clezvoltate ' în diversele e tape ale exi stenţei ome
niri i, ne pw1e .în faţa unui număr ]imitat de tipuri. Din 
punctul el e vedere al fw1cţionalităţii şi al expresivităţii 
plas tice, oraşel - care aparţin aceluia şi t ip au pregnante 
tră ătw·i comune. Precizarea acestor trăsături comune, iar 
apoi 'evi denţ ierea dife:P nţierilor, 'a însruşi rilor proprii , n -
repetabile, care intervin, P prezintă prin definiţie cea 
de a loua temă fundamentală a comparati mului după 
precizarea surselor şi influenţelor. Aceste diferenţi eri, 

trăsături specifice, hotărîtoare pentru personalita tea ora
şelor, sînt datora te unui l"?ir în.tr g de da te legate de 
ampla. area, oraşului , de r itmul :;;i caracterul d zvoltării 
sale, ele poncler.e<:l var iatelor ctap s tilisitic ş.a.111.cl. 

.51 . JJV H A R/I., Uzbekistan . 
O r-W$ul î~i d a to rea ză sp c if1 -
cul , cu precăd ere, r a portului 
dintre dominan te :;; i r estul fon
dul ui co nstruit ; îns[1 d om inan
te i capătă imagin ea sp c ifi că 
eo nstrucţ iil o r islamice rnonu-

,m nta le. 

52. S l J\.N, Ch ina. J\c.:e l aşi ra
pO l't intre dominant şi con
strucţ iil e de rind cap[l tă o 
Jorm ulan plastică rezultată 
din fo rrn ul le s tili s tice al e a r
hitcctu1·ii monumenta le mccli -

vale cbin · z . 

53. SJGIIIŞOARA. R olul do, 
m ina nt a l un ei s ilu te goti ce 
cu terminaţ i e barocă aparţi
nînd „Tu rnului Or lor" este 
d te l'minant pentru specificul 
zo nei monw11 ntului, cit ş i î n 
parte, 1 cntru s ilu ta oraşu.lu i 

în ansamblul său . 
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Nevoia unor abordări metodologice pentru s tudiul spe
cificului oraşttlui ne-a condus la tentativa de a decanta 
sursele acestui specific, a:jungînd la urml1toarele con
cluzii. Specificul oraşelor rezultă dintr-un ş ir de rapor
tă ri între componente u rbane cum sînt: raportul dintre 
implant şi mediul na tura l, n:iportu·~ dintre masivele con
struite, spaţiul cons truit şi spaţiul liber al s trăzilo r şi 
al pieţelor, r apor tul dintre marea m asft a clădirilo r rez i
denţiale ş i edificiil e care reprezintă dominantele monu
mentale ale an ·amblu.lui ,urban, r aportul dintre diferi
t(aje etape cronologice (ş i s tilistice) a le evoluţi ei or-aş ului. 
Toa te aceste patru tipuri de r aporturi acţioneazf1 conco
mi t.ent determLnînd specificu.I oraşului. Însă de la caz la 
caz, de la oraş la oraş, unul dintre aceste ra porturi de
termină cu precfudere specifi1oul oraş ului. As tfel, de pildf1, . 
în cazul unor oraşe ca Veneţi'a, Segovia, Heide lberg, Ceskc 
K roumlov sau S uceava, deter minant pentru s pecificul 
lor es te raportu.I dint re implant ş i medi ul natural. Pentru 
oraşul Tele, care reprezintă un fel de aşezare-pia ţă, ca
racted za t printr-o ca ~egoricf1 predominanţă a spaţiului 
liber asupra celui cons trui t sau pentru Huderia, vechiul 
cartier .ev.reesc din or-aşul Corcloba (Spa nia ), 'I.ID.de mas i
vele cons trui te predominf1 net asupra s is temului s tradal 
fo rma t din culoare îngus te, de terminant e ·te r aportul 
dintre spa ţiul liber ş i spa ţiul construit . Raportul dintre 
fondu'l cons truit, „de rîn.d" , şi domina ntele mo nume ntale 

es te determinant pent,ru oraşe ca Florenţa , Ulm, Sebeş 
sau Bis triţa . 1n ceea ce priveşte raportul între etapele 
evolutive, el acţionează cu precăd ere în cazul ma rilor 
oraşe, dezvolta te în. timp, unde, în decursul diferitelor 
e tape ale exis tenţ;ei socia le , a le is toriei, s-au făcut impor
tante investiţii, pe plan arhitectural şi urbanistic. Es te 
îndeosebi, situaţia unor mari capitale ca Roma, P aris, 
Madrid, Londra, Moscova, după cum este ş i cazul oraş ului 
Bucureşti. 

Din cele de mai sus s-ar fi putut trage concluzia că 
acţiunea acestor raporturi as upra specificului ar „unifica" 
aspectul oraşelor din cele mai diverse părţi ale lumii. 
Realita tea es te cu totul a lta. Toate cele patru r aporturi 
semnala te acţionează con.comit,ent. Intervin ponderi can
tita tive ş i aspecte calita tive a tît în interiorul lor, cît şi 
între ele. Intervine şi o realita te determina ntă şi anume 
tradi ţ iil e ş i cultura naţi onală a popoarelor, manifestar ea 
specifică zonalft sau naţională a diferitelor stiluri de 
rnrhi1tectură ş i da tele greu cuanttficabile ale unei spiri
tua1i tf1ţi specifice, legate de istoria culturii fiecărui popor. 

întocmai ca în arhitectura comparată , ş i in urbanis
mul comparat demersul comparatis t, a cărui temă o re
prezin tft s ursele, influenţele , rezistenţa la influenţe şi r e
plicile creatoare, urmăreş te în final punerea în evidenţă 
a specificului ş i a originalităţii aşezftdlor omeneşti. 

------------------------- S UMM/\UY --------------------------

T he s tud y concerning t hc object of architccture cxtends 
ovc r huma n dwcllings, which rcpresent a superior lcvcl of the 
a rchitectural p hcnomenon from a qua lita tive and q uantita tive 
point of v iew; thc tota lizing of the objccts of architccture turns 
into a systcm w hi ch arra ngcs them acco rdrng to a certa in hi e1•ar
chy. If the noti on of ar chitectu rc r cfe r-s to a conceptua l act, its 
achievemcnt on the spot and thc resulted finite object, thc n o
t ion of systcmati zati on docs not cover the same sphere as fa r 
as human settlements ar e concerned. That is w hy the comp'a
ratist appr oach of r ural or urban settlements in terms of the 
grounds prcsentcd in thc study, acqui res the 11{1mc of com
pared urba ni sm. 

The hi story of huma n scttlements, as w ell as the history of 
architecturc, a re included in the catcgory of sccondary histo
ries. The ca tcgor y system used in compared a rchitccturc is also 
valid for compa rcd ur ba nism, but w hich cons idcrs the peculi a
r ities of the phenomenon. Unlike thc objects of a rchitecture, a-
hieva blc in a limited time, stablc ent ities w ith a unitary cha

racter, huma n settlemcnts arc bod ies w ith a proccssio n charactcr, 
which bccome the objcct of pe ri od ical rcorga niza t io ns a nd acquirc 
a plastic unity in the cour-sc of t ime. 

The comparat i ·t approach of the scttlcmcnts gcnes is rcfcrs 
to inner a nd outer sources, a nd to its character, spontaneous or 
pre-establi shcd, r ura l or urban. If t he trans ition from popula r 
architecturc to the cultivatcd one is illustra ted by a success ion 
of objccts in time thc t ra nsition from village to t own is done 

within the samc body by a gradual accumulatio n of urban q ua
lities de fin ed în thc study. 

Succesive proccsscs of m·ban r corga nl zati ons open thc way 
of i nf lucnces of somc u rba n ideas and concept~ on s a nd of cer
ta in pre-existent models. Thc s tudy d raw. the a ttcnt ion on the 
influe nce of p re-esta blished Roma n urban ism, of the "ideal" 
towns of thc Rcna issance, of the i·adia l com.position of r oy.il 
F rench classicism, of the "free" urbani sm p romotcd by the 
Athens Cha~: ta. 

T hc cvolution of the huma n dwellings appcars as a succes
sion of stagcs with a sponta neous cha racters, a lte rna t ing with 
a p rc-establi shed onc. Once csta blished as a t ype, human dwel
lings develop aocording to their own laws with a n objective 
cha racter. Thc sh aping of thc processes of typifying in urba
nism r ep rcsents a n effi cie nt means fo i· rcsearches in the evolu
t ion of hwnan settlements. 
, Compara t ist ana Jysis, considering the characte ristics of com
mon typifying of hwi1an settlemcnts, po ints out as sou rccs of 
its spec ific a nd originality a group of fo ur rela ti ons, from a mong 
w hic h on can play thc m a in par t : the r ela ti on bctwecn the 
cnv ironmcnt a nd the impla nt, between the free a nd built space, 
bc twcen thc Jarge ma.ss of rcsidcnti a l buildings a nd the a rchi
tectura l dom ina nts, betwecn the chronological stages of the 
scttlemen t. A li thesc r ela tions bea r the mark of schools and 
tyles of architecture, cultures a nd n ational sp iri tuality. 
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-------CRONICI, RECENZII, INFORMAJll-------

DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ ROMÂNEASCĂ 
A ULTIMILOR DOUĂ DECENII 

Activitatea de cerce tare arheo log i că din 
ultimele ·doui'.1 de<:cn:ii', înc'adratii î n 

progr:-i mul tllli ta r a l ce rcct[1ri i is to ri c " s-a 
ridi a t pc o t rea ptă nolll1, supe rioa r[1, d l! 
d ezvo lta re, aducind o co ntrihuţi e în em
natf.1, prin dovezile pcremptori i a le trecu
tului înd cp[1rtat, la adîncirea cunoa!'i tcri i 
istori<>i popo rnlui nostru, îrnbogf1ţi nd, cu 
Jiec;1rc c;1mpan ic de săp;Hur.i, patrimoni ul 
naţiona l de va lori mate riale ~i sp irituale. 
Este o rea lita te faptul că !'î i acti vitatea din 
<lomeniu l a rheologic i f3c co nstitui e în
tr-un . act patrioti c ~ i politico-educativ 
<:ar c, tn stadiul nctual al soci eti'.1ţii n oastre 
socia li ste, prczintii o m a rc importanţii în 
proiectarea unei p •r pcc ti vc ma i cla re, 
mai precise asupra v iitorului, p e baza 
<:un oa~ tc rii trecutului . N ivelul a tins de 
cercetarea arheo log i că româncaseii prccwn 
~ i răspunderile ce-i revin a ceste ia în fun 
d am enta rea tem lor ma jore din istori a 
patr· ic i, în v iziunea <:oncepţi e i mate ria.lis t
di a lcc ticc ~ i is torice. în promova rea ar
g umente lor is torice în educaţ i a patri oticii 
~ i revo lu ţiona1·[1 a oa meni lor muncii, au 
fost subliniate la cea de-a XX-a Sesiune 
.anua lă de rapoarte p ri vind r ezulta te le cer
<:cU1rilor a rheo log ice din 1985, fe ri cit p ri 
lej de a face un bila n ţ a l r ezultate lor 
cercetări i ulti melor d ouă decenii. 
Organiza tă sub a uspi ciil e Co ns iliului 

C ultul'ii ş i Educa ţi ei Socia lis te. a le A::a
d emici de Ştiinţe Socia le !;'i Po lit ice a 
R. S. România ş i cu · sprijinu l nemijloci t 
a l Comitetului de Cultură ~i Educaţi e 
Socia li stă a l jude ţului H unedoara ca ~l 
a l Muzeului Judeţean din Deva, cea de-a 
XX-a Sesiune de rapoarte arheo log ice 
(21 - 23 marti e 1986) a r eprezentat o sem 
nifica ti vă manifestare ş tiinţifică prin di
vers ita tea terne lor supuse dezba te rii. 
Dedica tă să rbătoririi a 65 de a ni de la 

c r ea rea P a rtidului Com uni st Român, se
s iunea rep rezintă un omagiu pe care lu
crăto rii din frontul ideologic, a l ştiinţei 
ş i culturii i i aduc, a lături de întreaga 
ţară , partidului nostru comunist, contl
nua torul celor m a i bune tradiţii <le l uptă 
a le poporu lui r omân, ce lui ca re l'l·?prc
zintă inima fi e rbinte a întregii n o:.istric 
1113ţiuni. 

Totodată, ses iunea s-a d esfăşurat în 
anul împlinirii a 2500 de a ni de la eve
nime nte le povestite de istoricul grec He
rodot în cartea a IV-:.i a l stori'ilor sale , 
în care se află prima menţiune a nume
lui de geţi, strămoşii noştrii fiind a
mintiţ i ca locu itori s ta tornici a i regiunilor 
de la Dunărea de Jos. 

La această manifestare ştiinţifică n a
ţiona lă a u participat arheologi ş i a lţi cer
cetători din institute le de cerceta re şi 
de invăţămint supe rior ca şi muzeografi 
din întreaga ţară în ale căror preocupări 
intră investigaţiile a rheologice. 
Lucrările în plenul sesiunii au fost con

duse de tovarăşa RafHa Iacob, preşedin
te al Comitetului de Cultură şi Educaţie 
Soc ialistă a l judeţului Hunedoara, care a 
vorbit despre semnificaţia acestei ma ni
festări ştiinţifice naţionale, găzduită nu 
intîrnplător în oraşul Deva, cap itala jude
ţului Hunedoara, judeţ care, situat în 
sud-estul Transilvaniei, conservă, într-un 
perimetru geografic restrlns, excepţiona
le vestigii ale milenarei noastre istorii, 

mifrtu ri i p1·cţi oasc ale gC'nczc i ~ i pc rma
nen·ţe i p.oponJ!_ui româ n in va tr a s trărn o
şcnsc[1. 

Tovară~ ul Radu Bălan, prim-secre tar 
al . Cl?_~nitctului · judeţean Hunedoa ra al 
Pa rtidului Comuni t Hornf1n, a vocat i··
to rin boga tă a jud eţului , ev idenţiind a poi 
rea li zările ob ţinute în construcţ ia socia
l i stă de locu itorii ac('stui j ude ţ, care ocu
pf1 a l nouălea loc în ţar "1 la produc ţia 
industria lă. 

Iri lum ina p rc ţi oa:c l or idei ~ i indPm
nuh a l<' soc rietan1lui general a l partidu
lui , tova1·[1ş ul Nicolae CcaWiescu, ccrce
t<i rca a rheo log i că r omâ neascii - a a r[1-
tat: tova răsul Radu Bă l an lndru-
rf)a tă de · par tidul com unist, de or-
ga ne le de stat, a Jun t o amploar e dco
>;e bit[1 mai ales în ultimi i 20 de ani, a
cJudndu-ş i o. co.ntribuţ i c tot ma i însem
nată. la adincirc~r· c unoaş te rii istoriei pa
trie i. 

In rontintwrc, to vad1şa Tamara Maria 
Dobrin , viccp reşcdint a l Consiliului Cul
tUJ;i ~i Educa ţi e i Socia l is te, a r eli e fa t o 
multitudine de aspect<' p ri vind nive lul 
a tins de .cerce tarea arheolog ic[1 româneas
că, ncccsitia tca în chegării une i viziuni şi 
pL·actici in tcrdisci p lin~1 rc , „a unui front 
uni ta~· de converg nţă intre domeniile 
tutw·or cunoştin ţe l o r despre is toria uni că 
dar integra Ui f3i multidimensi onală a p o
porului r omân", r olul cercetă rii a rheolo
g ice, ope rînd cu un boga t p a trimoniu de 
a rgumente, în educa ţia pa tri oti că , revo
l uţi.onară a maselor de oa.meni ai muncii, 
ca s i înda toriri le cc r ev in întregului front 
al ce 1·cctării, întă rirea ordinii ş i a di srJ;
p1linc i. 

Eviclentiind m omentul definitoriu sub 
s mnul eii ruia s-a luminat activita tea de 
cerceta re ştiinţifi că în cincinalul ca re s-â
înche iat, a arătat următoa rele : 

,, Rapoa rtele a nului 1985, etapă de sfîr
~ it de cinc ina l , s-au r ealiza t in sp ir itul 
rnagisti'ale i Expuneri a secretarulu i gene
ra l al partidului no<>tru, tovarăşul Nicolae 
CcatL'iescu, la Plenara l ă rgită a Comitetu
lui Ce ntral al P artidului Comunist Ro
mân din 1-2 iunie 1982 care a proiectat 
lumini noi asupra sa rcinilor înti·egului 
fr i:mt istoric. 

Moment de răscruce, de hilanţ ş i în
ceput de drwn, cea de-a XX-a Sesiune 
de" rapoarte- privind rezultatele cercetă
rilor arheologice din anul 1985 de
clară în faţa naţiunii noastre că ne 
înscri em în epoca cea mai glori
oasă în realizări din întreaga istor ie a 
devenfrii noastre, denumită în m od fi
r esc Epoca Nico lae Ceauşescu, p entru că 
p entru. prima oară în teoria ş i practica 
pa rtidului nostru a fost instaura t principiul 
integrării' total e a istori e i p artidului co
m unist în istoria poporului român; o 
strălucită. confirmare a consecvenţei cu 
care secretarul general a l partidului, stră
luci tul strateg şi cîrmuitor a l destinelor 
ţării, a reuşit să dezvolte creator teoria 
marxistă la condiţiile ţării noastre. 

A căpătat, în acelaşi timp, noi dimen
s iuni, pe care niciodată nu le-a cunoscut, 
istoria noastră culturală. Pe de o parte, 
majoritatea rezultatelor cercetării arheo
logice a u ·fost cel puţin în fază primară 
semnalate cu promptitudine prin rapoarte 

nrh •o log ice, iar, pe de a ltă pa rte, desco
peririlr. arheolog ice a u intra t în viziunea 
i ntegra lă a argumentelor deosebite pe 
care le p re fi gureaz[1 reţeaua n oastr~1 bo
ga tă de instituţii muze-al! • în ca re o co
loa n[1 vcrtebraHi o reprez intă m uzeele de 
i ~ tori P . 

Dup[1 cum v[1 este cunoscut principiul 
intc rp r·e t[irii ~ i eva lui:irii procesului is to
ri c este legat indisolubi l de evo luţ ia so
c i etă ţi i y'() mfrne~ ti în a nsamblu ~ i în pri
m ul rînd evaluarea fo rţe lo r socia le ş i po
litice în raport cu problcm0lc v itall• atla
tc în .fa ţa poporului . Este o concepţie o
r igi na l[1, aceea a partidului nostru, potri
vi t e<':'1re ia is toria ps tc v~izută înlr-un lanţ 
ns i:rnptot ic neintrt:: rupt, tr cut, prezen t şi 
viitor . Su b semnul pr0zcntului !'i i vi ito
r ulu i apa re semnificaţia pi na r,'.l a trecu
tului, ohligaţ ia noa.stri'i fiind aceea , fără 
îndo i.a l ă , de a da s inteze e xpres ive a , upra 
p r·czcntu lui ~ i asupra pe rspect ive i v iito
ru.l ui, baza te p e adcv[1rn l des opc ririlor 
din cer eta rea trec utului. " 

Prof. cir. Ştefan Ştefă n escu , pre!)edinte 
a l ·ecţ i e i de is to ri c! a J\c..1 derni c i de Şti
inţe Soc ia le ş i P olitice ş i a l Comisiei ar
heologice, a ff1cut aprcc iC' ri asupra ~-
7. Ulta tc lor obţ inute de acti v ita tea de ccr
rcta rc a rhco logici'.1 da torită C.:irora , an de 
a n, a devenit pos ibi lă o înţc l ge re ma i 
ap rofundată, ma i exac tă a fenom enelor 
economice, soc iale ş i cultura le ca re au 
contribuit la în a ltul nive l a l soc i e tăţii 
geto-dace din vremea lui Bure bista şi 
Dece bal, a l s ta tului ·dac cc s-a impus ca 
una din forţe le în semna te a le lum ii an
tice. 
După ce a aprecia t că stud it- rea ra 

portu ri lor geto-dac ilor cu 1:elclalte popu
l a ţii a le lumii an ti ce: ilii-i, gcpizi, celţ\ , 
bastarni ş .a. s-a făcut într-o l a rgă viziune 
de istori e universa lă şi că preocupă rile de 
is torie ş i a rheologic g reco-romană au cres
cut, punîndu-se în lumină car acterul r e
ci proc a l r aporturilor a utohtonilor cu gre
co-roman.ii, prof. Ştefan Ştefănescu a 
pus: „Aţi ştiut să faceţi din a rgumentul 

arheologic dovada de netăgăduit a con
tinuităţii şi unităţii n oastre în spaţiul 
cnrpato-danubiano-pontic . Aţi proiectat 
lumini puternice, l ămuritoa re , in proble
matica mileniului I, considerat, altădată, 
in lipsa izvoarelor istori ce, mileniul in
tunecat. Continuitatea dacă ş i daco-ro
mană, roma nizarea, formarea poporului 
român ş i r·aportul"ile 1ui ou populaţiile 
î n migraţie a u cîştigat în a rgumentare, 
întări nd forţa noastră şti inţifică în con
fruntările cu istorici i străini care, din in
terese străine ştiinţe i, falsifică r ealitatea 
istorică. 

Procesul formării statelor feudale r omâ
neşti de sine stătătoare a fost încadrat 
în contextul istoric genera l, cu reliefarea 
trăsături lor definitorii ale civilizaţiei m e
dievale româneşti atît în satul cit ş i in 
oraşul medieval." 

Acad. Ştefan Pascu, preşedintele Sec
ţiei de istorie a Academiei Republicii 
Socia liste România, a evocat succ int mo
mente din istoria acestor m eleaguri din 
j ud eţul Hunedoara, ce au făcut parte din 
centrul politic al Daciei romane sau s-au 
d istins, în lntreg evul mediu, prln puter
nice le cnezate şi voievodate ce a u fiinţat.. 
aici. „Iar de..;atunci, din antichitatea in-· 
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d epărtată ~ i pină a zi , i a tă cl ocotită a ici 
o via ţă a poporului r omân ca re a consti
tuit a ici totdeaun a inw nsa maj orita te ;1 
populaţi e i , ca re s-a di stins p e un întreg 
mileniu, nu numa i ca numă r ci ~ i c;1 
importanţă prin cn eza tele ş i voievoda te
le, prin di stricte le, p rin v i a ţa clocotitoa re 
a acelor voievozi din ca re s-a u d esprins 
croi a i neamului românesc precum Ia n
cu de Hunedoara." 

Acad .. ';) tcfa n P ascu a adus apo i ln 
cunoştinţă fap tul semnifi cativ şi îmbu
curăto r a l tipă ririi m onografiilor celor 
d ouă mari centre ale istori ei strămoş ilor 
noştri: Sarmi zcgetusa R egia din Munţi i 
Orăş ti ei şi U lpia Tra ia na, care vor cu
pr inde o istor ic bogată , completă, exem 
plară. In ace laş i timp , spunea Domnia 
sa , că : „aceste d ou [t m onog rafii sînt con
cu;ra tc de cele a le cetăţilo r dacice din 

-Munţii Ori:'t~ ti c i , prezenta te într-un corp us 
cup rin zind 12 vo J.ume. Lucră ri f unda
men ta.l e cc vor dovedi nu numa i per
manenţa şi continuita tea , vo r d ovedi în 
mod co ngruent ca pacitatea de creaţi e a 
străm oş ilor poporului r omân, vor dovedi 
c ivilizaţ i a s upe ri oa ră a <Jces torn ~i a u r
maşilo r lor." 

In în che ierea lucră rilor din p lenul Se
siunii, dr. Constantin Preda, prim v icepre
şedinte al Comi sie i a rheologice, a pre
zenta t m a teria lul Priorităţi. şi e.rigen ţe ac
tuale în do meniul ce.,.cetc'i'l'ii .~i valori}'ică ri'i 
patrimoniului arheologic. 

Vorbind desp re pr iorită ţ i în ce rc tarcn 
arhcologici:'1 r omâ ncasci:'t a ultime lo r d ouă 
decenii a p reciza t ci:'1 ace5tea a u fos t im
puse de cunon~te rca a numitor epoc i ve
nind s[t spo rească d orumenta ţi a rn;upra 
istori e i ş i c i v ili zaţie i tracilor ~ i gcto-da
c· ilor, continuităţii ~i romanizării ca ln
turi esenţi n l e a le e tn ogeneze i româ nilor, 
a c ivilizaţi e i vechi româneşti :;; i for'mări i 
cneza telor ş i vo ievoda te lor ca ş i a pr i
m elor s ta te feud a le româneşti. 

La drept vor bind arheolog ia r funîne, 
î n" cadrul gene ra l al cercetă rii istorice, 
un d ome niu pri orita r de in vesti ga ţi e. 
Jlczulta te lc pc ca re le-a înreg is trat a r
h eologia român ească de la reo rga n i
zar ca sa în 1949, respecti v de la cea 
clintii ses iune cu ca racte r n a ţi on a l, î m
p linesc în volum ş i în va loa re ş tiin ţ ifi că 
speranţel or tutu1·o r celor car e a u cr zut 
în acest nesecat izvor istoric cit şi a le 
r:e lor care sprijină d om e niul aces ta. 
In lumina a cestor preţ10::ise r ezulta te, 
care oglindesc concepţi a noastră în inte r
pretare, putem a zi vorbi de o is tori e v -
c hc a Rom â ni ei f;'\ r[1 lacune de esenţă, o 
istori e în care sînt r eprezentate ş i bine 
contura te toate epoci le, în cepînd cu pro
cesul de antropoge n eză ş i pîn ă in plină 
epocă medieva lă . Aceleaşi r ezulta te v in 
sfi fa că lumină î.n istori a mileniului I 
c. n„ considera t pînă nu de mult, pc ne
drept, „întunecat" . 

Pe ntru noi arheolog ii s-a a juns la 
ceea ce a ltăd ati'i n ici nu se putea intui 
- ew10aşterea principalelor eta pe şi ca
racte risti ci a le vieţii comunităţil or om e
neş ti din spaţiul carpa to-da nubia n-pontic.: 
ş i a evoluţ i e i aceste ia pe parcu rsul în
t regilor pe rioade istori ce". 

Numeroa:elc exemp le da te a u venit să 
ilustre ze, pe de o parte, asp ecte din m e
todologia c rce tă ri i ş i, pe d e altă pa11e, 
rînd p e rînd va loa rea ş i semni fi cn ţi a u
no ra sau a ltora dintre d escope riri : des
cop eririle de la f'c ri g ile-Birseş ti ş i A le
xandri a Bcidaub-Tariverde şi Stînceş ti 
C urte ni - pr ime m a nifesHiri de cultu
r[1 d ac i că, cu t re i seco le mai vech i decî t 
se accepta un a n im în a inte el e cunoaşte
rea acestor dovez i a rheologice; conf irm a
rea p rim ei a test i'i ri sc ri se a geto-dacilor ; 
corobora rea noilor cercetări a rheolog ic , 
ep igrafi ce ş i nu m ismat ice în elucidarea 
raporturi lor geto-dacilor cu grecii , m ace
d onenii, cel ţ ii , bastarn ii ş.a. ; completar ea 
<'ercetă rilor ci la cetăţ ile clin Munţi i 
Orăsti ei cu cele de la Bîtca Doa mn ei, 
Tili Şca , P ia tra Craiv ii, P olovragi ş.a. 
sa u cu cele d in davae-le de la Popeşti , 
Brad, Răd'ttău , Ocniţa , Cîrlomăneşti, ş.a.; 
a mplificar ea investi gaţiilor in oraşele şi 
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castrele rom a ne, în a~ez;'.iril e civ il e ş i 
villae rusllca.e; dcscopCl' ir il e d e tip Soporu 
de Cîmpic, Locus t<' ni sa u cele de tip ca r
pi c cu de monstrarea co ntinuiWţii da cic·; 
descope ririle el e ti p Ipo tcşti-Cînd cş t i, Bra
te i, Boto~ana - co ntinuita tea daco- romană 
ş i p rocesul de r om a nizare; cerce tă ril e di n 
Crişa n a , Ma ramureş, Dobrogea , sau cck 
din S uceava , Iaş i, Bacău , Ba ia, CurtPa d0 
Argeş , Tirgov i ş te, Cîmpulun g, Bucureşti 
- a tes tă ri a le întregii epoci m edi eva le 
româneşti. 

Referind·u-nc la r a poa rtele a rheologice 
ţ inute în cele c inci secţiuni , putem spun e 
că a u fost nume roase intc rventii un ele cu 
ca ra cte r inedit ia r a ltele ve n.i ;1d si:'1 con
fi rm e d a te m a i vec hi, îm bog;'iţ ind u-l c în 
~H·gumente, ·au s~i facă prec i zări cronolo
gice m a i s igure e tc. 

La Secţia I (P remisele civ ilizaţiei, tra
cice ) s-au p rezenta t rapoarte asupra obiec
ti velor arheolog ice cerceta te în 40 ele lo
('a lităţi, d escope riri a le culturil or J-Iam an
gia , Cucu ten i, Gw11 elniţa, vcstigi i a le c ivi -
1 i za ţi •i tra cice. Ce rc Utr ile asupra epocii 
pa leolitice a u avut, in un ele cazuri, ca
nie tc r intc~rdi sc iplinar. 

în con ·luziile trase asup ra desfăşu rării 
Juoră ri1 0 1· sec ţi e i , a rh eologul Gheorghe 
Lazarovici făcea p rec izarea că p rocesul de 
neolitiza rc, petrecut la mome nte diferite 
pe teritoriul ţă rii noastre ca unnare n 
uno r procese complexe! de mig raţ i e şi 
difuzi w1 c cultura l~i, a fost ev id enţia t d e 
ma teria .le le descope1·itc la Ocna S ibiulu i, 
Po i 0neş ti , Schela Cla dovP i cu referir i la 
interfe i·cnţe l e cultura le a le c i vili za ţiil or 
de pe te ritoriul ţă rii noastre cu civ iliza
ţiil e ha lca no-a na toliene ş i clin O ri entu l 
A propia t. 

Din e poca neoliti cului dpzvolta t s-a u 
făcut săpături de sa lva re la Timişoara , 
Prăj cn i (jud . Botoşa ni) , L iubcova-Oraviţa 
(jud. Ca raş-Seve rin) . 

Obiecti VP lc descoperite pc suprafeţe în 
tinse d e la Parţa , jud . Timiş, ş i Aiud au 
fost resta urate ş i r econstituite în muzee, 
l ărgind orizontul cunoaşterii noastre asu
p r a vi eţii spiritua le. 

In ceea cc pri veşte descope rfrilc di n 
t)a ntie rclc Parţa , Turi a (,jud . Covasna) şi 
Tclod (jud . Cluj) s-au a dopta t m etode m o
derne de inv sti garc, prelucra re, Podifi
ra.re si cla s i fi('a re automa tă, da tom te e
forturil or un or co lective de la Cluj-Na
poca, Timişoara ş i laşi, în spe cial din 
n1uzce. 
Cercetă ril e civ ilizaţiil or n eoliti cului dez

volta t prin săpăturile de salvare ş i s iste
ma tice efectua t!' în sudul ş i estul ţă rii în 
asezăril c culturii Boia n d e la Lişcotca n
r:a (jud . Bră ila ), Ra d ovanu şi Lunca (jud . 
C;llăraş i) dovedesc orienta rea i nvesti g~ ţi ! 
lor spre depi starea un or fenom ene s u111-
lare celor întîlnitc la I clod (jud. Cluj) . 
Acelaş i a rheolog face unele a pJ·ecieri 

asupra rezulta te lor cerretă rii în ronti 
nua re a culturii Cueuteni, subliniind con
tribuţiile n ni p rivind fin eţea, evoluţi a. 
cr on ologia c i ca ş i difuziunea aceste ia in 
zonele sudi ce inclus iv în spaţiul din Do
brogea: Drăguşcni (jud. Botoşani). P odu r i 
(jud . Bacău), Lunca ş i Ghel ~ieşti (jud . 
Neamţ) , Dumcşti (jud . Vaslui') , Caracliu, 
jud . Tulcea. 

Ra poa rte le asu p ra rercetă rilor de ~a 
Murighi ol, Chili a Veche (jud . Tulcea ), Pva~ 
jeni (jud . Botoşa ni) au relevat da te noi 
desp re fe ndmenul de indoeuropen1 za re cu 
sublini erea ontribuţi e i p e care ce rceta
rea a rheolog ici:'t românească a adus-o ln 
cun oaşte rea ace <;tui a. 

L a Secţia a II-a (C-iviliza(.ia traco-geto
clacică), cu excepţia ăpMuril or d ln 
Bab adag, staţ iun e deosebit de importantă 
a I-Ialls tta tulu i r om â nesc din sud -estul 
ţări i , ş i Te leac, in T ransilva n ia. a necro~ 
polei de la Tcleşti-D răgo i eşti, clin nord ul 
Olteniei , rapoarte! (32 la numă r) au 
prezenta t săpături cc se încadrează în a 
doua epocii a f ierului, cuprinzî nd întregul 
teritoriu a l Dacici antice, pin ă la cucer i
rea roma n ă . 

I n Muntenia au continua t săpăturile de 
la Piscu Crăsani (jud. Ia lomiţa ) ş i Gră
diştea (jud . Brăila ) ; au fost prezenta te 

rez ulta te le ob ţ. inutc în aşezu ril e for ti f i
ca te geto-dac ice de la Coţofeni şi Bîz
clîn a (jud . Dolj) . 

Pentr u Moldova sînt de ev idc ntia t să
păturil e din aşeza r a d e la Buneşti (jud . 
Vaslu i), în incinta căre i a , intens l ocuită , a 
ex is ta t un centru d e p roducţi e ş i circu
l aţ i e comc rr i a l ă ; Po i P n eşti (jud . Va;;Jui) , o 
staţ iun e ('Omp lexă oferind tot m a.i clar 
ta bloul a pa tru necropole: ge ti că, bas
iarn ă, carpi că ş i Sînta na de Mureş ; P o
iana , und e colecti ve le muzeelor din Te
cuci ş i Iaş i v in să precizeze situa ţia cro
nologic.:i a un e i staţiuni geto-dacice ca re 
durcazCt m a i bine de o jum~ita tc de mi-
1.Pniu, el e la în cpputul VPacului V î.e .n . pînă 
in preajma cuceriri i r oma ne ; davae-lc de 
la Bradu ş i H;"1 c ;"1tă u l'are î m bogăţesc in 
vesti garea J a n ţulu i de aşeză ri a nti ce, deo
s0bit de importa nte, d e altfe l, în re l a ţi a 
cron o log i că cu aşeză ril e s imila re din r es
tul te ritoriului turi i. 

Dobrogea , cu ' descoper irea de la Satu 
Nou (jud. Con s ta nţa ) , o dav<'.'t boga tă , for
tifica tă (sec. Ilf-I i.c .n .), îşi d esc hide u n 
c:;1p itol de istor ie nou, acela a l davac-lor; 
în nordul provin r ie i, la Independ e n ţa ~i 
Va lea Ccli c Dc re (jud . Tulcea), necr opole 
re ·ent descope ri te se în cadrea ză intr-o 
per i oad ă ma i nouţt a (' Cle i de-a d oua 
epoc i a fi erului (sec. Ul-I î.e n.) . 

O descop e ri re importantă in Ba na t , î n 
ac.castă cam pan ic d e săp<'.'tturi , este con
sidc ra t[t ceta tea dac i că d e la Div ici (sec. 
1 c. n .), jud . Ca raş-Seve rin , cca m a i mar e 
ceta te din sud-vestul Româ niei - cu locu
in\ · bine dP.iimita tc -, a le căre i fortifi 
rnţi i cu ziduri de pi atră d omină Dună
rea el e pc o înă l ţ ime rem a rca bila. 

In Transilva ni a rezulta te noi vin să 
trezească încă inte resul la Gr~1di ştea Mun
cel ului , iar alte le reţ in a tenţi a pentru des
cop e riril e o b ţinute în săpăturile de la 
Porţile d e Fi er a le Transilva n ie i - un 
sistem de apă ra re între ţesut de valur i de 
pămînt, plasat în bună pai1 e în epocă da 
c i că , ba rînd accesul spre Ţara Haţegulu i 
~ i inima Tra nsilva ni ei. 

Descoperiri importa nte s-au in r·egistra t 
la Săvirşin (jud. Arad) , cca mai întinsă 
cetate da icf1 (sec. IV î.e.n.-II c.n .) de 
pc curs ul mi;jloc iu a l Mureşului, ş i la 
La zuri (jud . Satu Ma rP); s-a u reluat in ves
tiga ţiil e de pe M[1gura Moigradului. 

Concluzi'il e as upra 1 ucrăr ilo r Secţi e i, cu 
;,1p recier i priv ind unele re zulta te a le ul
time i campa nii de săpt1turi, au fost pre
zentate d e arheologul Miircea Babeş. N u
m eroasele săpături în aşezări din întrea g::t 
< •pocă a fierului prile jui esc consta t{1ri di
verse. O probl emă este de natură crono
l ogi că , c u contura.rea ma i multor solu ţ ii ~ 

w rn este soluţi a P oia na , de continuita te 
a un ' i staţiuni de-a lun gul un ei jumă
tăţi de mileniu, deci fă ră l acună în p e
rioada m a i puţin cun o::.c ută de n oi a se
colelor III-II î.e. n„ ş i o alta a s taţiunii 
de la Bîzdîna (.jud. Dolj), unde în această: 
v rem e se p un p roblem n unei întreruperi 
după ceta tea cu ziduri de cărămidă la o 
a'icza re d a ci că clasic.:i, sec. I î.c .n.-scc. 
I c. n„ - p recum 'i i s itua ţiile pe care Ic 
obser vi'.! cercetă to rii davae-lor de la Bra d 
'i i Răcătău (jud . Bacău) ş i care nu par 
s igure; sînt desigur depun e r i de secol IV
JII î. c.n„ o davă dac ică clas ică de sec. 
I a nte- sec. I post, peri oad a de la mi j-
1 c fiind insuficient asi gurată în reea ce 
pr i veş te continui ta tca n eîntrerup tă de 
vi a tă a un e ia sa u a lte ia dintre staţiuni . 
S~a aprecia t di proble mele de cronolo

gie sint ele fap t cele ma i complicate cu 
care se confruntă cercetă tor i i ş i cu car e 
t re bui e să-ş i în ceapă activ ita tea. 

A doua problemă importan t[t este aceea 
a fo rti ficaţii lor geto-dace, a tît cele mai 
vec hi d e pe ri oad ".i , IV-III C'it şi cele d e 
pocă cl as i că , r zulta te le cupr inse în r a

poa rtele preze ntate ilustrează tot mai 
cla r o an um it[t concepţi " o tehnică di
versă, de la valul de pămînt l a zidul de 
piatră , sau la zidul de cărămid ă , de data 
aceasta d e. ·operindu-se la Satu Nou un 
zid de pi a tJ"ă din sec. III î.e. n„ cum n e 
as i gu ră titularul şa ntierului , sau reve~ 
lindu-se surpri ze de fe lul cele i potriv it 
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căma nu toa tă incinta de la Gr~idiştea 
Mun celului este dacicii ş i c ţi, în oric(· 
caz, partea cea mai bine p~i s trută, cea 
d e ·sud , <'s tc de fa ctură romană , sa u 
c hia1· fundaţie roman ă, H\rg ind cu mult 
traseul posibi l a l ce tă ţii dacice iniţia l e . 

în acea stă prob l cm ~1 a fo1tif.i ca1,ii lo r 
s -a rc'murc:at cont ribuţi a va lo roasă " 
aerofotog rumm Ptri e i, ca ş i înfăţişa rea pro
ble meloi:- difi cil e p c ca re le ridi că conser
varea ş i r estaurar ea patr imoniului na
ţional a l cetă ţil o r da circ din Munţ.ii 0 -
ră~ti c i. 

A u ex ista t contrib u ţ ii care priv~s<: 
o rganiza rea spaţ iului interi or a l dava c
lor, la 'r[1san i conturîndu-sc o ;1r i ~,a
cră : în s fîrş it, s-n a tr·as atenţi a asupra 
probleme i necropo le lor car e, după cu m, 
in gcn e r~LI . se ş tie, sint bin e reprezen
ta te p entru vcac11ril 0 JV-IlI. Problema 
asupra că r· e i a trebuie să se concentreze 
a tenţia în continua re Pste accPA u 111•

cropoJclor din veacul I î.e. n. - I e.n. 
-. i nu a morm intelor izolate, Ci a n ecr o
pole lor î n r la ţi e cu da vac-l c dac ice. 

Lu Sec/: ia a II l -a ( llrheologia c lasică 
g reco-romană; procesul simhiozei claco
romane) s-au ţinut 44 d ra poa rtc cu 
b un e rezu ltate o bţinut' în să pă turi l e 
fectua te în aşezări a fl a te a tît în m ediul 
urba n cit ş i rural. Boga te ş i inte resante 
d escoperiri sint r elevate de cercetăril e 
<l e l a Callatis, mot iv p entru caJ·e s-a fă
.cut a uzită opinia potrivit căre ia aces te 
<.:e rcetă ri si'.1 fie r ea li zate de un rolectiv 
mai larg; s-au îmbogăţit v estigiile din 
aşeză ril e rurale ale te ritoriului Hi striei 
ş i cele din scri a de aşezăr i din jurul ce
tăţii de l a Albeş ti, jud. Consta nţa (sec. 
IH-I i.c.n.). 

De o trece re în rev i stă a etapelor con
s tru ctive a ben efi ciat cetatea de la Tro
paeum Tra ia ni, în ultima campa ni e de 
săpături continuîndu-sc cer ccti'.1rile in 
zona ce ntral ă ş i în cea a basili r i i Foren
:sis. Rapoa rtele s-a u r eferit la descoperi
rile privind fenom enul urban roman, aşa 
<.: um apar e l a Hi stria, din nou la cetat ea 
:ş i ora~ul Argamum, la bogăţia de n ecro
pole tomita ne ş i complexa aşeza re ro-
1nano-biza ntină de la Cap idava . Vorbind 
d espre aceasta din urmă , arheologul A
lexandru Sucevea nu 1Yrec iza că cercetă
r ile din ultimii a ni s-au ocupa t de sta
bilirea ·uccesiunii strati grafi c0 , surp rin -
2îndu- c l o cuinţe de suprafaţă din f eu
dalis mu(! timpur iu. 

Ample cercetări s-a u efectuat l a Ulpia 
'Traia na Sarmizegetusa (descoperirea prin
tre a ltele a l oC'Uinţe i procurat orului fi
nancia r al provin ciei) şi Sucidava, con
:statindu-se :imilitudini strati graf ice, u
nele aspecte asemănătoa re cu cele în
r eg istrate în s ituril e roma ne din Dohro
.gea. 

O problemă asupra căreia s-ar p utea 
privi în viitor ar fi, după opinia ac'e
lui aş i arheolog, o dezbatere a ~u pra po
sibi lităţ ilo 1· t ehni ce de a investi ga m o
mentele fina le a le stăpînirii rom a ne în 
D acia în compa raţ i e cu ce le din Dobro
geia. 

Săpăturile nu scos în ev id enţă consti 
tuirea ctn osului da co-roman ca şi m e
diu l iiural provincin l. In acest s ·•ns, a
m int im ccrrc tăr il c de la Slava Cc rch -'
zii , Te liţa ş i N i culiţe J , jud. Tulcea, Mi 
ciisasa ş i J\ po ldu d e Sus, ~ud. Sibiu . 

Aspectele m ili tare romane a u fost sur
l rin sl' în ce rcc ti'.1rilc· de la Independ nţa 
(.i ud . Tulcea ), Rioi sova (jud. Con stanţa), Mi
c ia . Tibiscum, Apulum, P ota issa, Poro
lissum, Ili ş ua (jud . Bistri\u-Năsăud) ş.a. 

La Secţia a JV-a (De lCL claco-roman·i 
la rorn.âni) au fos t prezentntc 24 de ra
poarte asupra să păturil o r din importante 
a~ ză ri ~ i n ·cr opolc aflate pc întreg te
ritoriul ţă ri i , a testînd elocvent, pl'i n bo
gn tc lc mcitc ri a le ar heo log irc scoasP la i 
v ală, continuita tea populaţiei daco-ro
ma 1H' ~ i 1·omâ n cş ti de-a lungul întreg u
lui mi le niu l. Astfel, CP;rcetăril c d • la 
Boboc i ~i Tîrg$O r (jud . Pr~1hova ), de !;1 
c;1·eo ni-Să li ş tc (jud. Cara ş -Se ve rin), P o
clr·ni (jud . Suceava ), Onccş ti (jud . Ba
că u), Sinni rola u Român (jud . Biho r) sînt 
doa r ci teva din ~·xcmp l cl e nota bil e de
monstlind cu pri sos inţă co ntinllita tea 
popu l a ţi e i a utohton e. 

In ceea c p 1·i veşt boga tPle vesti gi i 
dc. copcrite lu Sînni colau R omân, e·le 
spmni(i c[1 o locuire intcn. ă ce s întinde 
de-a lungu l a cîto rva C'poc i, de la des
coperirile neo liti ce la ce le dacice ~ i da
c ice de e pocă roman i'.1 sa u la c le pri
v ind trei Io ·u i nţe din a doua jum.;itate 
n mile niului I c.n. (un.a dintre ele se 
datează în epoca veche român ească po
trivit ceramicii la roa tă cu ornamente 
feluri te, s pecifice r espectivei per ioade). 

Descope riril e din maril e complexe a r
heolog ice d la Budur asca, Şirna (jud . 
Prahova ), Ştefan cel Mare (jud . Bacă u), 
a poi cele de la S i g hi şoara spo resc cu 
fie ca re an dP săpături a testind fo ndul 
C'tni c autohton din întreg spaţi ul car
pato-danubiano-pontic, ca r , în secole le 
V-VI, este de esc nţ[1 d aco-romană, şi 
re zi stă va lurilor populaţ iilor mig ra toare , 
iar , în un ele caz uri , conv i eţuieşte cu a
cestea, după cum arăta, la încheierea lu
c rărilo1· Sesiunii, arheologul Ştefan Ol
teanu. Aceste aşezări ş i nec ropole prin 
ca ra cte1"lll ma teria l, prin preocupări l e ş i 
activităţil e m ateria le a le populaţi e i au
tohton e, ca,re sînt in cornpatibiJ.e cu ca
racterul nomad, d emonstrea ză perma
nenţ3 populaţie i autohtone în a ceeaş i va
tră i stor i că. 

Un moment cronologic important l-au 
onstituit seco le le V-VI, perioadă sub

sta nţi a l îmbogăţ ită prin descoperirile 
ca re, de la ceramică la materia lele ce 
ilustrează o activitate cu caracter 
gospodăresc şi agrar, fac dovada exis
tenţe i un ei populaţii sedentare. 
Secţia a V-a (Civilizaţ·ia medievală 

r01nânească) a fost bogată şi diversă în 
rapoarte cuprinzînd rezultate ale săpă
turil or l a monumente ş i aşeză ri medi e
v:a le, de l a cetăţile romano-bizantine din 
Dobrogea, la fo rtifi caţiile ş i complexele 
româneşti m edi eva le (sec. XII- XIII) , 
sau reşed inţe feuda le de pe o arie 1ntinsă 
a ţării . şi pînă la complexele cercetări din 

REPERTORIUL ARHEOLOGl.C AL JUDEŢULUI IAŞI 

de Vasile Chirica şi Marcel T anasachi 

Apărut sub redacţia dr. Va ile Chi
rica, Repertoriul arheologic al judeţului 
Iaşi (vol. I ş i II), a doua lucrare de a
cest gen după cea realizată pentru ju
deţul Botoşani, de către Al. Păunescu, 

P. Şadurschi şi V. Chirica , reprezintă 

un important instrument de lucr u în ve
derea cunoaşterii realităţilor istorice, şi, 

mai ales, a înţelegerii lor, pe baza des-

coperirilor arheologice din 
nui înt reg jude ţ, p entru 
continuare, conservarea ş i 
acestor vestigii, argum ente 
istorie.[ noastre naţionale . 

t eritoriul u
·t udi erea în 
valorificar ea 
grăitoare ale 

Ambele volume au l a ba ză o docu
mentaţie amănunţită fiind elaborate atît 
pe baza surselor bibliogra fice cit şi a 
observaţiilor de teren, oare au dus, in 
ultimă instanţă, nu numai la verificări 

c·cntr Ic istori ce al e oraşelo r Bucurcş t.i 
Tirgovişte, Suc ~ava, Ia şi ~.a . ' 

Fi e că este vorba de prezentar ea un o'!· 
ra po<n1:e definitive de f ' lu l C'Ornpl0xelor 
arhrologicc d , la Voievozi (sec . XII
XV), (jud . Bihor) ::; i Cîrţa (jud. S ibiu), 
fi d0 cele r a r. , în fi ecare a n de san
t icr, îşi adaug[L noi s i va l roa ·c infor
maţii J.a evo luţi.a ş i rontuiia rca trăsiHu
ri lor def initorii a le civil izati c i m edievale 
rumâneşti, la gcnc Z<J ~i d c~vo lta rea ora
şe l or noastre, doc um ntul arheologi c se 
i nt e>.g 1·ea ză docum cn tului is toric, com
p letîn d u-1 ş i confiu· mîndu-l, sa u, ş i n u 
de puţ in e ori, îl an ticipea zi'1, sporind va
:1oa rca a rgum entării . In aces t sens, p 
baza anali z i do umentc lor is tori re şi 
a rh eo logice, CC' rcc ta rea v ine . ă stabi
lcasci1 locul l' iin\ ă rii ce tă ţii Vi cina, la 
Păcuiul lu i Soa re (in Dobrogea ), care , în 
<; ~·co l ul a l X I V- lea, ffi cca parte dintr-o 
ro rrn aţ iune statcirn , p1·e' upust1 a fi fo t con
~ usă de un :fiu n i lu i Dobro tici. Desigu r , 
li s ta a r putea continua cu multe exem
ple print re ca re monumentele de la Sîn 
n ico la u de Be iu::; sau el e la Voievozi (Jud. 
Bi hol') . 

O se.ri e de r npoart au ven it să spo
rească docrn11cnta \i a i s tori că a un or m o
nurn c•ntc d di fe rite catego rii: s istemul 
dC' Jo rtif.icaţ ii el e piatră (sec. XII- XIII) 
clC' la Nuffiru (jud. Tulcea ), ceta tea Brăi
la , urtC'a Domnească din Su ·eava, for
ti (i Ci1\i11 nwdi cvn l ă de la Po rţile de F.ie r 
1Llc Trans il vaniei (jud . Hunedoara ), bi
sc ri ra Cîrţa (jud . Sibiu), r şedinţel e feu
da le de la Do!heş tii Ma ri şi Spătă reşti 
(jud. Su ceava ), Govora (jud. Vîlceia ), 
Curt a Domneasd1 de la Tîrgu Trotuş 
(jud . Bacău) , m ă nă stirea Negoiu (sec. 
XVI-XVII) din Lunca Cerni i (jud. Hu-
nedoar a ) ş i mult altel e. 

Prezentînd concluziile asupra conţinu
tului rapoartelor Secţiei a V-a , în ceea 
cc priveşte necesara se lerţie riguroasă ş i 
oportunitatea va lorificării imediate a 
rezultatelor cercetă rii în obiectivele com
plexe; arheologul Mircea Mate·i suge ra 
co ncertarea efo rturilor un or" colective 
ma i mari la cer cetarea în m.arile com
pl xe, care să se efectueze într-un timp 
scurt. Apoi, urgenţa întocmirii un or 
instrumente de lucru (un co rpus) pen
tru a avea cap itole uni tare ale descope
ririlor. 

In programul Sesiunii a fi gura t şedin
ţa Comisiei arheologice, în ca re s-a a 
probat planul cu obiectivele a rheologice 
asupra cărora se vor efe tua săpături 
în an ul 1986. 

Paa·ticipanţii la Sesiune au beneficiat 
de v izitarea Expoziţiei „Civilizaţia traco
geto-daci că, simbioza daco-romană şi pro
cesul formării poporului român. Noile 
descoperiri arheologice din centrul şi 
sud-vestul României", ca şi a unor aşe
zări, locuri şi monumente a nti ce, dacice 
şi romane (Tapae, Micia , Ulpia Traiana), 
precum ş i medi eva le (S trei ş i Dens.uş, 
castelul de la Hunedoara). 

ELISABETA ANCUŢA-RUŞINARU 

de obiective arh eologice deja semnalate 
sau prezentate de litera tura de spe
cialita te dar şi la înreg istrar ea altora 
necuno cute pînă acum, acestea din ur
mă cifrîndu-se la 800 de descoperiri noi 
din totalul de 3 OOO obiective a rheolo
gice a le judeţului Iaş i . 

Volumele cuprind un material dens, 
de la obiectele izolate la fortificaţiHe 
traco-geto-dacice, m arile staţiuni arheo-
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logice :şi necr opole, incepînd din paleo
l iti c şi p în i:i în fe udalismul tîrziu, cc 
a testi't bogate urme ş i dovez i. de locuire 
a le tuturor cultur ilor arheologice ş i pe
r io;:id elor istorice. 

S tructura t pe capitole, primele consa
<Ti.tte istori cului cercct<:ir; ilor nrhf'ologice 
efectuate pîni.i în prezent în r aza jude
ţului , m todolog ici c labor::lrii lm.:r.:irii, cn
ractc ris tic.ilor cadrului geografi e a l Cîm
p if'i Moldovei, cu impli caţ ii asupra cvo
J.uţici comun it~iţil o r omenc~ti din această 
zonă a ţării noastre, iar ultimul , eons idera
ţiilor gener ale d e geografic i stori că, Re
pertor iul cuprinde, în capitolul propriu
zis, înregistra rea obicctivelot· a.rlwologice 
clin toate comunele ş i ora~e lc judeţulu i , 
ord onate a lfabeti c. 

In cadrul fi C'cărci voci-fişe nelipsind lo
ra Llzarca -- a rheolog icii sau cca topogra
fică a descoperirii faţ[1 el e vatra aşeză
ri i, mcnţi on ar a ş i a ntcst i:irilOL' docu
mentare a.Ic local it~1 ţi lor, dC'scopcririk 
arheologice sînt pre zentate cronologic pe 
epoci şi perioade istorice, cu evid enţi e
rea tipului de culturi matc!'ialc ~ i a fa 
zelor culturafc pe care ele l e-a u cun os
cut, a continuităţii d e loc uire, a carae
te risticilor inventarulu i, a teza ure lor 
monetare ş.a. _ 

Textele sînt însoţite d e hărţi l e sche
m ati ce a le c6111w1c lor sau on.t!?e lor cu 
figurar ea descoperiril or a 1'11eolog ice in 
funcţie de reţeaua hidrograficii, drumuri 
~i toponime le de care ele se lcngă . Un 
număr d e 14 h[trţ i tema tice b ine docu
mentate coni:plctcază informaţi ile din 
texte, cu privire la df' nsit.1 tea locuirii 
i n teritoriul judeţului , în di ff' d t'c peri
oa de is torice, cu privire la îr1f lorirea u
n or culturi m a teriale, cele de la Cucu
ten i ~ i Noua fiind cele mai bine repre
zen ta te din întreaga C'pocă prei storică, 

cu privi re la monw11 cntclc arlwolog ic 
gcto-d ari<'c ca ~i la vestigiile ele fa r
tură romană şi s:.u·mat i<'ă , sau C'C lc el e 
sorg inte greacă , celti c;\ bastarnidi etc. 
Perioada seco.lului IV c.n. - dup.:'1 cum 
o urut."1 ş i ha rta nr. !J - este bogat în 
făţişată pe teritoriul judeţului Iaşi prin 
535 descoperiri, ceea cc ofedt a rgument 
p u ternice în favoarea continuitrt ţ ii de lo
cuire a popu]aţi ei loca le in ac·f'st spaţ iu 
estcarpatic a l ţiiri i n oastre. 
. if:ste, des igur" o lucran' labo ri oasă Cf' 
a prC'supus un e fort man~ d e docume n
tare ş i car e va servi, c rede m, C'a u n 
prim pas spre ci sfft~urarca î n v iitor a 
un or cercetăr i ample pe baza <'i'1ro ra s;J 
se n•ali zczc luc·di ri de s intcz:'.'t ~ i m o
nog ra fii, <'ele mai indi cate s;1 dea o i 
magine t· uprinz~itoa re asupra unor pt' 
r ioade ş i epoci i . torice ale evoluţiei so
<'ic t iiţi i omeneşti pe teritoriul de azi al 
ţăr ii noastre. 

Cum a stfe l de lucr;Jri vo r continua si't 
se publi ce cu înreg istrarea tuturor obiec
tive lor a rheolog ice din jud eţe, în vede
r<'a clabor[trii Repertoriului arlU'ologi.c 
al Homân:iei, . ugcrftm ca la reali zarea 
lor s~1 se respecte pri ncipiul de editare 
spec ifi c un or astfe l ele ca tego r ii de lu 
tTări ~i anume acela a l sintetizării pre
z ntării, printr-o frazare adecvată, în
tr-o proporţi e eore:punzt1toarc în semnă
tăţii obiecti velor arheologice ; a cest mod 
de pre zenta re este ce rut i:;i de sta diul. 
actua l a l cunoa~terii lor prin s tudiile şi 
lucrările de speciali ta te ap[trutc•. In vo
lumele de faţă, Repertoriul arheologic 
al jucleţului laşi arc. pe a locuri, o pl'f'
zen tare inegal:"'.!; unor pun te izolate sau 
unor obiecti ve arhcologiee, d c~i hin c Cll 

noscute, ff1cî nd ob iectul unor numeroase' 
lucrări - după cum o menţi on en ză ~i 
bibli ogra fi a de la sfir~ ituJ unora dintre 
voci - , li se a fectcazi:t mult spaţiu , 

i n cărdnd lucrarea c· u descr ie ri amănun
ţite privind stra ti grafia, ma teri a lul a r
heologic, caraete ri s t ic ile ecram icii ş.a „ 
date' car e ar putea co nstitui substanţa 
documf'nt.u·~i a unor arti cole· propriu-zise 
(sp re exempliHca rP, vez i pag inil e 67-
ti!J, li :.l-ll 4) . 

· ·' rPmarcă in lucrare bogi'1 ţia ş i di
versita tea d e obi ecti ve arheologice din 
vatra ~ i te ritor iul fa~ il or, d e la a~eză
rile din pa leoliti c, continuînd cu alte 
u 1·mc de locui re p re i ·tori c:1 specif ice cul 
t uri i Prccueutcni si un ora dintre fa
zele culturii Cueutc ;1 i, ~ i p în i:t la Curtea 
dom 1wască a le ci'trei faze cons tr ucti ve 
încep din v remea lui , \l exandru cel 
Bun ; e le sint prezenta te de a utori de
ta li a t împreun ~t cu mate ria lul a rheolo
gi c r coltat, cu pond e re pf' vcsti gi ile 
descoperite în centrul istoric, unde s-au 
dcctuat e Ic mai importa nte cet·cetări 
~ i d escoperiri arheologice de pc terito
r iul întregului judeţ. Desigur, o astfe l 
ele pondere în spaţ iul prczent<"trii Reper
toriului. nu deranjeaz[t dac~t luăm în 
C'O ns idcra rc absenţa, d oc;imd a t{t, a unor 
monografii de specialitate care să cu
rrind ă întregul proce: isto d c a l clczvol
tii rii Ja~i lor în secolele XIV-XVI. 

In orice caz, m un ca istori cil or f!i ar
heolog ilor în r ealizarea lucrăr ilor gene
rale, de s intez:'i ~i i monografice , va fi 
u~u.ra t[t d e publi ca rea repertorii lor pc
j udeţe , care v in să îmbogăţească isto
r.i ografi a românească, cc va înregistra. 
într-o etapă finală a reperto rierii, apa
riţ i a ttHcpe't'toriului a rheologic a l Româ
n ie i" , operă ele durată, care necesită. 
u n ime ns efort de d ocumentaţ i e is torico
arheologidi din partea cercetării d e spe
C'i a,l i ta te. 

--EUSAUETA ANCU'ţ'A~RUŞINAU 
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37 - N. STOICESCU. O perioadă de înse mnate realizări artis
tice • Une periode de r ealisations artistiques remarquables 
• A period of important art is tic achi evements • llepaon 3a
MC'IaTCJlbHhlX AOCTHiHCll Ht[ 11 CHY CCTRa . 

44 - Cristian MOISESCU, Creaţia arhitecturală din vremea dom
niei lui Mircea cel Mare. Construcţiile de apăra1 ·e. • La 
creation arch itectura le du temps du regne de Mircea cel 
Mare. Les bâtiments ele defe n.se • Architectural crca tion 
cluring the reign of Mircea cel Mare. Defence s tructures • 
ApxnTe 11·ryp1-1o e To Op'l eCTDO no np e ~rn M11pq11. 'I CJ! Map e. 06o 
poHl1TCJl bllhle coopymc1rnn. 

55 - Gabrie la STOIAN, Ion NEAGOE, Privi1·e gene rală asupra 
lucrărilor de r e. ta urarc a a nsamhlului pi ctural de la bi 
seri ca marc a mănăstirii Cozia • Vuc d'en:emble sur Ies 
travaux d e r estauration d es fresques de la grand e eg lise 
du monastere d e Cozia • General view on the restoration 

of wall paintings in the great chu1·ch of Cozia monastry • 
06II.111tl uarJJnn Ha pa6oTht p e cTaopa1.1~rn nrn oo r111 c11 60JJ1>1.uotl 
1.1e p1rn11 Mo1-1acThtpn Ko31111 

6:J Vi ore l GRIM/\LS I II, Ştefania GRJM/\LSCHI, Co rnel 
BOAMBEŞ, Conserva rea şi resta ura rea pi cturil or mura le 
din seco lul a l XV III- iea de la bi se ri ca ma rc a mănăstirii 
Cozia • La conservation ct la rcstauration des pe intures 
murales du XVIIT-e s iecle de la grande cgli sc du monas
te re de Cozia • Prese rvati on and res to ra ti on of the 
XVIII-th century mura l paintings at the g reat church of 
Cozia monastc ry • Ho 11 ce pua1.1un 11 pecTaopat111n CTe11Hofi 
iHHO OflH C11 XVff l-1·0 LlOHa 00 !blllOI1 QCp!H1H MOHUCTh(pn 
K03Hl1 . 

STUDII ŞI COMUNICĂRI 

69 - Eu genia GRECEANU . O prezenţă d e tradiţi e bi zantină în 
a rhitectura românească de zid din Ţara Haţegului în vea
curile XLI - XII I : monumentu l de cu lt din Pe~ tea na, jude
ţul Hunedoara • Une presence d e traditi on byzantine 
da ns l'arc hitccture roumain e en m ac;onneri de Ţara Ha
ţcg ul u i a u X ll -0- X IIT-c si · c1es : l'cg li se d Pcştca na, dis
t rict de I fun cd oara • Impact of Byza ntin0 tra diti on i n tlw 
12 th-13 th centuri s Roman ian maso nry architecture in 
the Haţeg country: th e Peşteana church . Hunedoara coun
ty . n orIRJJ0Hl1 C !ll1:JaHTl11tCllOit TP aHHl\HH D PYMb(ll CllOii: 
cTemrolt apx11Tc1nype u IJ;apa X a 1.1e ra XII-XIII no. : 
1.1ep1<ounbXi!: naMRT111111 o flemTFm e , yean Xy1rnnoapa. 

DIN ISTORIA ARHITECTURII 

79 - Gheorghe CURINSCH!-VORONA. Introducere in arhitec
tura compara tă (IV) . Urbani sm ul compara t • Introd uction 
d a ns l'architectur0 comparee (IV) . L'urbani s1110 Pompa re • 
Introduction to compar d Architectu re (IV). Compared Ur
banism • Dc nne1rn n cpanu 111· JJ bH.YIO a px11Tr 1 ·rypy ( IV ). 
CpaoH aTeJJ 1>nbCit yp6a1111 :J M. 

CRONICI, RECENZII, INFORMAŢII 

93 - Elisabe ta ANCUŢA-RUŞINARU, Din a ctivitatea de c rce
tare a rheo l o,Llică române.ască a ult imelor două decen ii. 

95 - Vas ile CHlRTCA, Marce l TANASACHl, R epertoriu l arheo
logi c a l judeţului Iaşi (Elisabeta Ancuţa-Ruşinaru) 

http://patrimoniu.gov.ro



1-1986 
MONUMENTE STORICE ŞI DE ARTĂ 
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