
tografice a clădirilor în cauză, cît şi pentru recupera r a, 
d pozitare ·~ şi valorificarea elementelor rezultate . 

* * 

'finindu-se urna de importanţa social-culturală, p re
cum şi de valoarea materială şi spirituală a monumente
lor de cultură , au fost organiza t num r oase manifes tă ri 
de cunoaştere şi popularizare a 1 r, cu precădere a celor 
cu semnificaţie probatorie pentru demon strar •a tnoge
nezei, continuită ţii şi unită ţii naţionale ş i spiritual a 
poporului român, fie prin sesiuni ştiinţifice b . nivel na 
ţional sau judeţean, fie prin publicar ea în volume special 
sau în reviste de largă circulaţie a unor obiective şi an
sambluri monumentale de inter s deosebit. Rezultntele 
celor mai spectaculoase şi valoroas - c rcetări î n dom -
niul conservării, r staurării şi punerii. î n valoare a m onu
mentelor de cultură au văzut lumina tiparului la un n i
vel de înaltă exigenţă ştiinţifică , în primt1l rînd, în pa
ginile r evistei de faţă , prest igioasă publi ca ţie românească 
de pecialitate, precum şi în r evista „Arhit ctura " sau în 
d iverse edituri, î ntr -' care menţionă m: „Meridian " , „Ştiin
ţi fică şi Enciclopedică", „Tehnică", „Sport-Turism", „Da
cia" si altele. 

Susţinut ~i fructuoase acţiuni de cunoaş t - re ş i popu
lari zare a rnonum ntelor de ultură s-au r aliza t ş i 
prin cuprind -r ea unor importa nte monum -nle arh ologicc 
ele artă şi de arhitectură, inclusiv a celor memoriale de 
croi , în principalele trasee turistice organiza te de către 
ministerul de resort în întreaga ţară . 

Tinîndu-se seama de r olul educa tiv-form ativ al m o
numentelor de culturb'1 s-a urmărit i rnplicarea directă a 
tineretului în procesul de ocrotire a acestora . In ac 'st 
sens, au fost atribuit spre întreţinere şi punere în va-

loar pr in muncă pa tri ot i că num eroas obic•c tive u va
loare is torică şi ·~rti s ti că , rezervaţii arh eologice, an sam
b luri nrh i1.ecturalc sau monumente şi imitire de c roi 
u nor orga ni za ţii de pionieri şi tin e ret din f) coli, in s tituţii 
ş i într prinderi. 

* 

Prin însuşi umanismul care o caracterizează , soci -
tatea socialistă este indisolubil legată de o permanentă 
şi responsabilă preocupare pentru ocrotirea monumente
lor de ultură din ţnra noaslr''.t , ca parte integranlii a 
patrimoniului cultqral naţional. Această grijă e bazează 
în pr imul rînd p co ns id erentul axi malic că poporul r o
m~tn a îmbogăţit aces te m eleaguri u n enumăra te co n
s tru cţii ale căror adrnirauilc podoab arhil cluralc, sculp
tate sau zugrăvite au ajuns asfl zi la o largă r _cunoaş te
re şi preţuire atît în ţară cit şi peste hotare . In acela şi 
t imp, m onum ntc le is torice ş i d a rtă r •pr zint'i p ntru 
poporul nost ru nu num ai mărturii elocvente ale trec utu 
lui său istoric, ale existenţei şi continuită ţii sale multi
milenare pc ac st t eritoriu, dar ş i strălucite dovez i ale 
bogăţiei sale spiritual e şi impresionantei puter i d crec:t 
ţ i c , care l-a caracteri za t dinto td c' aun ~1. To todată , aces te 
importante v -stigii ale istoriei naţional sînt purtătoa
r ele în cont mporaneitate ale unor înalte funcţii sociale 
ş i estetice, îmbogăţind orizontul spiritual şi de cunoaş
tere al oamenilor muncii, în special c:t l tinerei genera ţii, 
contribuind în mod hotărîtor la educarea lor patriotică . 

Dr. arh. CRISTIAN MOISESCU, 
referent ele specia lit a te în Consi l iul 

Cultur ii ~ i Educaţiei Socia li ste 

ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII DE OCROTIRE A MONU MENTELOR BUCUREŞTENE 

Capitală a patriei, Bucureştii cuprind cea m.ai impor
tantă concentra re de monumente, Jocuri istori ce, o-

biecte de patrimoniu cultural naţional din ţară . Exi tenţa 
mu I tirn ilc n ară a colcctivi tă ţilor autohton , devenirea ca 
rcscdinlă domnească a Tării Româ n şti, capitală a R omâ
n i ~i şi 'm e tro po l ă a patri i soc ialis te se r esfrîng n emij
locit şi în categoria valorilor materiale şi spiritual car 
depăşesc interesul strict local. In prezent, lista obiecti
velor susceptibile a fi incluse în evidenţa m onument lor 
la Bucuref?ti atinge cca 800 obiective, exemplificînd as tfel 

Vest igiile n r ţ· i i Dom neşti d in Buc ureşti; subsol u rile pa la tulu i Dom nesc 

cu cîteva zone de rezervaţii precum: Curt a V che, Lip
scani, Bd. Ana Ipătescu, Cotroceni ş . a. Practi c sînt pre
zente toat e marile cat egorii de monumente: arheolog i e, 
istorice, arhitectonice, m emorialistice, artistice ş . a . 

In condiţiile amplelor remodelări urbane care tind 
să dea Bucureştilor dimensiunile fireşti ale un i capital 
m nite s ă reflec te SLLCC ' · le is tori ce ·tl c cont rnporan i
tăţii , se pune t ot mai stringent Şi problema m onumente
lor si nu num ai a acestora. 

· După cum se ştie, în trecutul îndep3rtat , toate văil e 
d -- a lungul cursurilor de rîuri din centrul Cîmpiei Ro
m ân -, fiind îndelung şi inten locuite, sînt pă trătoare 
de s ituri arheologic . Or, în condiţiile amenajării com
plexe a Dîmboviţei şi salbei de lacu ri pe ole ntina, con
struirii Canalului Dunăre-Bucureşti f) i a ramificaţiilor 
acestuia , s-a impus o amplă acţiun d d p istar e, cer 
cetare şi con serv ar a mărturiilor arh eologice . O conh i
buţi î n emnată, în afara întreprinder ilor b n cficiarc, C1 U 

adus st ud •nt ii. s i cudrt'l d idactice de la Facultatea d Is
tor ie-Filozofie, ·prez nţi pe ş antier , în adrul p erionde
lor de practică în producţie . 

Capitala a fost primul oraş din ţar1 car a a pl icn t 
metoda translării de rn onun:i nte religioase şi laic . Est 
vorba de m onumente ca Schitul Ma icilor, cu arhitectură 
post-brîncovenească, f)i Ola ri, singura mărtur i e, în n
ceastă zonă, a breslei ceramiş tilor bucureşteni d in en d 
m ed iu, Sf. Ili c- Huhova, ·u p icturi da to rato lu i Gheorghe 
Tattar cu , Sf. Ştefa n (sec. XVlll), „ ui bul cu barză ", 
palatul sinodal ş.a. O importanţă deosebi tă , din p unct el e 
vedere patrimonial şi t ehnic, a pr zentat-o transl area 
ct itoriei lui Mihai Viteazul (sec. XVI), unicu de fopt în 
Bucureşti, datorată voievodului apărător şi unificat or de 
ţară. 

Concomit nt cu dotarea Capitalei cu peste 600 OOO 
n oi ap artamente s-au întreprins măsuri de prelevare a 
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Hanul Ma nuc ; latura de nord a curţii i nlerioarc 

Cafeneaua Veche (secolul a l X I X -iea) din zona Curtea Veche 

nnor zone de rezervaţie, de identificare a unor clădiri 
cu valoare de patrimoniu. 

Porţiunea cuprinsă între cheiul stîng al Dîmboviţei, 
Bd. 1848, str. Blănari, str. Smîrdan, cu un lot de cca 
200 imobile, alcătuieşte rezervaţia istorico-arhitectonică 
Curtea Veche. Se cuprind aici strt'.'tzi vechi populate, altă
dată, de meşteşugari şi negustori al căror profil se regă
seşte în nomenclatura străzilor: Şelari, Şepcari, Covaci, 
Lipscani , Băcani, Blănari, Căldărari etc. 

Elem ntul central al zonei este Curtea Domnească , 
a cărei suprafaţă ocupă 25 OOO mp. Cercetările din anii 
1969-1972 au condus la identificarea vestigiilor celor 
două cetăţi din sec. XIV-XV, a zidurilor palatului dom
nesc, a unor clădiri componente ale vastului ansamblu 
arhitectonic. Aşa a fost posibilă precizarea Palatului Co
conilor şi al Doamnei (început de veac XVIII), din str. 
Soarelui, a tribunalului vechi înglobat, ulterior, în caroul 
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Vi la Malhilda ( 1887) ale cărei arhitectură şi p icturi murale, purtîn 
semnă! ura lui Ştefan' Luc hi an, au fost resiaurale în ulii mii a ni 

Casa Angc:lescu, recent restaurată, din str. C.A. Rosetti 

Hanului Manuc, a clă dirii corpului de gardă, a băii dom 
nesti a zidurilor de demarcare a Curţii pe laturile <le 
suci 'vest si est ş.a. In prezent sînt într-un stadiu înain
tat 'proiectele pentru consolidarea şi restaurarea fiecărei 
clădiri aflate în zona respectivă şi se încheie proiectul 
d r st aurare a Hanului Gabroveni. 

Au intrat deja în conştiinţa bucureştenilor Hanul 
Manuc Hanul cu Tei (1833), Cafeneaua Veche (sec. XIX), 
PalatuÎ Ghica-Tei, Curtea Sticlarilor ş.a . restaurate într-o 
îngrijită manieră. Actul de restaurare s-a exti~s şi_ asu
pra altor construcţii dotate cu elemente de pictura sau 
sculptură: vila Mathilda (1887), împodobită cu pictură 
murală de către Ştefan Luchian, casa din str. J. Miche
let 8 pictată de Nicolae Vermont, clădirea din str. Lip
sc~ ni,' nr. 18-20, r es taurantul Caru cu bere, acum cen
tenar, casa din str. Nuferilor, 7, biblioteca de pe lîngă 
Spitalul de oftalmologie, casa Angelescu din str. C. A. 
Rosetti şi multe altele. De o frumoasă apreciere se bucu
ră r estaurarea Palatului Şuţu (1832- 1834) în care func
ţionează de trei decenii Expoziţia permanentă de istorie 
D Capitalei. 

Toate monumentele (de cult) cu valoare istorică exis
tente în prezent au cunoscut lucrări de întreţinere, con
solidare sau restaurare, unele dintre ele redobîndindu-şi 
înfăţişarea de început: Sf. Gheorghe-Nou, marea ctitorie 
a lui Constantin Brîncoveanu; Răzvan, lăcaş terminat, 
conform pisaniei recent descoperite , în 1706; Plumbuita, 
(restaurar arhitectură şi pictură) , mănăstire în care a 
funcţionat, în secolul al XVI-lea, prima tipografie bucu
reşteană; Mărcuţa; marele ansamblu arhitectonic monas-
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Clăd irea clin sir . Lipsca ni nr. 18-20, rcsta urniă în an ul 1983. 

tic de la Ccrnica; Hadu Vodă (s c. XVII); Colţea (sec. 
iXVII) ş.a . Integrarea acestor edificii în noul peisa j ur
banistic, în care îşi fac loc astăzi şi bulevarde corespun
zătoare fluxului firesc de circulaţie, în care Capitala pri
meşte noi şi mari ansambluri şi complexe lucrări: Me
troul, canalizarea Dîrnboviţei, construcţiile Centrului ci
vic, reclamă adoptarea unor soluţii deos bite şi grijă din 
partea întregii colectivităţi bucureştene . Semnificaţia mo
numentelor de aici depăşeşte cu mult interesul local. Ele 
aparţin naţiunii, căci vin din istorie şi oglindesc istoria 
zbuciumată, dar eroică a poporului nostru. 

Ln Bucureşti funcţionează un puternic Ofidu de pa
trimoniu cultural naţional, alcătuit din istorici, istorici 
de artă, arheologi, arhitecţi, numismaţi, specialişti cu 
prcg~1iire în etnografic ş i artă populară ş.a. Acestora li 
se alătură specialiştii s cţiilor de istoric, artă, restau
rar ai Muzeului d Istorie ş i Artă al municipiului Bucu
reşti , în aşa fel încît în problemele de patrimoniu 
cultu.ral naţional este anga ja t întregul personal de spe
cialitate al muzeului. Pornindu-se de la realitatea am
plorii fără precedent a transformărilor edilitar-urbanis
tice s-au impus cercetarea şi tezaurizarea de date, atît 
în ceea ce priveşte monumentele cît şi întregul fond 
construit. Practic, tot ce s afl[1 într-o zon~l aflată în 
stadiul de modernizare se cercetează atît în teren cît şi 

în arhive, în izvoare cartografice, se fotografiază şi se 
întocmesc, conform Decretului 120/1981, materiale do
cumentare de specialitate. 

In prezent, „Arhiva i s torică contemporană" reflectă 
casă cu casă, pe fronturi stradale, aşa cum arătau în 
momentul începerii noilor lucrări, de exemplu: Calea 
Moşilor, Calea Călăraşilor, Calea Dudeşti, Calea Haho
vei, Calea Văcăreşti, străz ile limitrofe ş.a. 

Monumentele din segmentele respective au fost şi 

ele studiate şi li s-au întocmit documentare mai ample. 
P linie arheologică, precum în întreaga ţară, şi la 'Bucu-

Biserica Sf. Gheorghe Nou, rece nt res taurată pc baza proie lului arh. Şte
fa n Dalş şi a sugestiilor arh. H. Dclavra11cca 

reş ti se cf ctucază c rceF1ri de suprafaţă, sînt des
chise secţiuni arheologice care conduc Ja desco perirea 
unor importante mărturii istorice. N u pe ·Le mult timp 
Capitala va benefi ia de situaţi e , aproap completă, 
privind zes lrca i arh eol gică. Sp 'Cialiş tii O.P.C.N. -
M.D. apreciază n eces itatea executării un r lucrări el e 
restaurare şi oferă asistenţă de specialitate, îndrumă .~ i 
s tudiază d ocumentaţiile de res ta unre şi urmăr se, con
form lcgislhţiei în vigoare şi a r comandărilor C.C.E.S„ ac
tivitatea şantierelor respective, fiind implicaţi în aviza
r ea dev iz lor ş i tabilirea celor m ·~i potriv ite metodo
logii. 

!n. ultima perioadă s-a declanşa t o m ni la rgă ac ti vi
tate privind hinterlandu:ţ rural bu ureştean. Există o 
bunCt colaborare cu Secţia de arbit ctură şi sis t ~matizare
proicctare a municipiului, cu . D .G.D.AL„ ln titutul de 
P roiectare „Proiect", Bucureşti, Consiliul Naţ i onal al A
pelor ş i u institutele şi instituţiil e subordonai pe linie 
hidrotehnică, Departamentul Cultelor ş i Arhicpis opi a, 
cu consiliile populare comun ale . În prezent, c t în pli
nă d esfăşurare campania de informare a cudr lor cu ră s
p und ere din localităţile Sectorului Ag ricol Ilfov asupra 
valorilor patrimoniale aflate în raza lor şi îndator iri] r 
cc le revin. 

Fişar1ea ştiinţifică a fiecărei piese ·a u obic tiv, în 
parte, concură la obţinerea un i situaţii naţionale. Aceas
tă bancă de date realizată de C.C.E.S. prez intă o mu1ti 
plă importanţă, cu implicaţii în evidenţa ş i valor ifica rea 
patrimoniului cultural naţional. 

în fiecare an, O.P.C.N. - M.B. organizează presti
gioase sesiuni de comunicări ştiinţifi ce, făcînd cunoscute 
preocupările şi cercetările referitoare la patrimoniul is
toric şi arhitectural al Capitalei, la care sînt invitaţi şi 
pos sorii bunurilor de interes patrimonial. Au apărut, 

deja, sub semnă tura specialiş tilor Oficiului bucureşt an, 
volume, studii, au fost elaborate comunicări prez ntate 
la întîlniri de specialitate în Capitală şi în ţară pe baza 
cercetării patrimoniului cultural. S-a făcut mai puţin pe 
linia valorificării expoziţionale a acestor valori, populari
ză rii lor prin presă, radio, TV. 
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Casa Ver ncscu, rece nt restauratt~ 

Sarcin·~ fundamentală, în m omentul de faţă , es te res
p ctarea, prin aplicarea cu s tri cte ţe, a normelor Jcgale 
privi nd patrimoniul cultural. Calităţ ile lui ele uni cat, ele 
m~1rturi e directă a continuei deveniri , a capacilă ţ ii crea
toa1·c a poporului nostru, obligă înti·caga naţiun e la ve
gherea ş i co nser va.rea patrim oniului cultural naţi on al. 
Valoarea lu i is to ri că , arti.s ti că, arhitecturală şi mate
ricllă, part " :intrinsecă a av uţi .i întregului popor, va fi 
în C l'eş tc•re permanenlă . . De aceea se impun e ant renarea 
tutu ro r contemporanilor la opera de alcătuire şi de n pă
r<.1re u ace ' tor bun uri, de la tem eini ca populariza r a 
normat ivelor legale, uplicarca recomandărilo r C.C.E.S. 
privind conse1·varca, Ja î ncurajarea actului el e col ecţi o 
nare, atit p lini ele s tat cît ş i pe calea persoa ne1or fi
zice. 'ea m a i mare par te a ac tual i. av uţii el e patrim oniu 
cultural p rov in din ·o.lecţii datora te un o1· oameni nu 
numai compete nti clar şi buni patrioţ i . 

Se simte, to tuşi, n 'Vo.ia , în v iitor , a un ei colabo r~1ri 
mai eficiente şi luc l'a ti.ve între Sec \ ia ele arh i.tectu ră şi 
sistematizare, proiectare a municipiului ş i O.P .C.N. -
M.B. în cadrul că re i a să se adopte soluţii ş i m od ali tăţ i 
opt im e, comun , în problem el co nservării ş i valorifică
rii fondului ele monumente is tor ice şi de arhitectură , ast
fel încît O.P.C. N. - M.B. s~1 nu fi e consultat doar faculta
tiv sau în fin al, cu rol aproape de executor în materializa
rea deciziilor anterioare. 

Casa Vern escu, faţada clin Calea Vi ctoriei 

! n privinţa monumentelor, lucruri le se pun cu mai 
multă stringenţă acum cînd a u sporit enorm grija ş i 
preocuparea pentru aprofundarea cunoaşl rii istori i, a
cea tă carte de căpătî i ·1 naţiunii. 

S-au produs mari mutaţii demografice. Populaţia 

urbană a căpătat o importantă infuzie clin lumea rurală. 
Sîn t oameni stabiliţi pentru }'{rima oară în oraşele ţării, 
în dreptăţiţi şi obligaţ i să cunoască n oul lor loc clie trai, 
să-i şt i e valorile. O.P.C.N., muzeul, a l ţ i factori a u înda
torirea să participe la informarea con etă ţenilor, să con
tr ibuie la cultivarea sentimentului lor de dragoste de 
1x1tr ie, par tid ş i popor, de demnitate de a fi cc t~1ţean al 
Homân iei socialiste . 

Se impune un program special el e popularizare a mo
numente lor şi locurilor is torice, a pa trim oniului în ge
n ral. Ministerul Turismului ar trebui să fie mai mult 
antre nat pentru a lu a parte mai activă la popularizarea 
şi î ntreţin rea monumentelor . Va trebui , de pc acum, să 
gînc.lim asupra viitoarelor monumente ale mileniului III, 
opere ca re să ilus treze măreţele realizări ale zilelor 
noas tre. 

Dr. PANAIT I. PANAIT, 
directorul Muzeului de Istorie şi Artă al 

municipiului Bucureşti 

JUDEŢUL ARGEŞ, UNUL ~INTRE JUDEŢELS, CU O BOGATĂ ACTIVITATE 
îN DOMENIUL CONSERVARll ŞI RESTAURARll MONUMENTELOR 

Înainte ~e a menţiona realizările obţinute în co_n e~·
varea s1 restaurarea monumentelor de cultura dm 

judeţul Arg~ş. este nevoie, cred, să spun cîteva cuvinte 
despre zona căreia i se circumscriu aceste m onumente. 
Pentru că, dacă Argeşul a fost hărăzit de natură cu fru
muse ţi neasemuite, cumulînd pe teritoriul său toate for
mele de relief, dispuse ca un uriaş amfiteatru ce coboară 
de la nord spre sud, el este, în acelaşi timp, o vatră de 
etn.og·e neză românească, cu profunde rezonanţe în isto-
ria n oastră multimilenară. · 

Zona Argeşului a înregistrat faze timpurii ale an
tropogenezei, atestate de materialul litic aparţinînd cul
turii de prund descoperit pe văile rîurilor Argeş, Mo
zacu, Dîmbovnic, Neajlov. Intensa locuire a acestui spa
ţiu, în perioada de începuturi, este relevată prin nume
rosul inventar arheologic neolitic din aşezările de la 
Teiu, Popeşti, Surduleşti sau cel din epoca bronzului 
ele la Rîncăciov, Bucşăneşti, Stolnici, Zărneşti, Şerbă
neşti ş . a. 
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Continuitatea unor puternice comunităţi geto-dacice 
este dovedită, începînd din secolul al VI-lea î.e.n. ş i pînă 
la cucerirea romană, prin bogatele materiale arheologice 
d scoperite la Tigveni şi Cepari (pe Topolog), ·Hadovanu 
ş i Vîlcele (pe Argeş), Davideşti, Conţeşti şi Tiţeşti (pe 
Argeşel), Cetăţeni (pe Dîmboviţa), Rîncăciov, Hociu etc. 
Dintre aşezările geto-dacice de la sud de Carpaţi, cea 
el e la Cetăţeni, locuită fără întrerupere încă din secolul 
al III-lea î.e.n., marchează, alături de alte centre simi
la re de pe cuprinsul ţării, apogeul organizării politice a 
dacilor. 

In Argeş se găsesc şapte din cele 13 castre romane 
de pe limesul tr~nsalutan care păstrează mărturii ale 
perioadei de stăpînire romană în Dacia şi ale procesului 
de simbioză daco-romană . 

Tezaurele monetare de la Săpata şi Piteşti, cerami
ca de factură provincială romană din secolul al IV-lea 
e .n., descoperită la Vrăneşti ş.a. sînt dovezi peremptorii 
ale continuităţii populaţiei autohtone romanizate după 
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