
Aspec t din tim pnl res tauri:ir ii tu rlei la monument ul ctitorit de Consta ntin 
Brâncoveanu la Drâncovcni ( 1987) 

cialistul oficiulu i sa u î111preu n2'1 cu reprezentanţi. ai orga
nelor superioar e, ai dcţin~itoril or şi î n cadrul comisiilor 
m ixte centrale); 

-- depista rea as pectelor ne rative ce apar în cu rsul 
restaurărilor (fisuri necunoscute anter ior, infiltraţii, ciu
perci etc.) şi lua rea m~t s urilor de remedi re, conform legii 
:;; i posibilită ţilor ştiinţifi ce . Exemplifi cînd, la m onumentul 
Adormirea Ma icii Dom nul ui din ornsul Slatina infiltra
ţii le au deplasat zidul de nord al pro1~aosului, a pfi rînd fi
suri penetnnte ca re nu mai permitea u r eali zarea unei 
restaură ri de c ·~Utate a picturii; ca atare, s-a opr it lucr a
rea ş i s-a u realizat coborîrea nivelului de călca re perime
trală ş i consol idarea zidului prin ţesere şi tirnnţi, după 
care s-a putut continua restaurarea picturii; 

- av izarea documentaţiilor, care se face nu du pă do
r inţa d eţinătorului , m ai întîi se av izeaz<".1 luc rările de 
consolida re, î nlătura rea igrasiei, refacerea învelitorilor 
;;i, abia după aceste lu c rări , res taurarea pi cturilor inte
rioa re şi exteri.oare; 

i n unele cazuri , determi narea de c·-itre Of iciu a deţi
n 2'1torilor şi a organelor judeţene ierarhic su perioare are 
menirea să contribui.e la reali za rea docume nta ţi ei şi a 
tu turor formelor necesa re act i v it2'1ţ ii de restaură ri (cwT1 

ste cazul culei de la Enoşeş ti , noul sediu al C.A.P .). 1n 
general , deţinătorii de monumente istorice sînt receptivi 
18 î ntreţine rea monumentelor , însă nu putem fi d acord 
cu încercă rile de intervenţ ii neavizate asupra lor, atî t 
din punct de veder e arhitectoni c cît ş i plastic. 

După încheierea restci ur~irii clăd irii stăreţi e i Mănfist i 
rii Clocociov (1045) de h Slatina s-a constituit aici D:=
pozi tul judeţean al cultelor , car e cuprinde p iese de artă 
decorativ·\ artă plastică şi carte veche românea că . De 
asemenea, s-a organiza t şi o expoziţi e permanentă de 

Aspect din timpul restaurării monumcniul ui Ostrov ( 1986) 

artă feudală şi carte veche, cu respectarea tuturor condi
ţiilor cerute de norm ativele în vigoare. Credem că aceste 
realizări pun şi m ai bine în valoare ansamblul respectiv, 
ca r - a devenit astfel un pun ·t turistic şi cultural intere
sant pentru orice vizita tor din ţar~l. 
· De asemenea, avem în vedere realizarea, în momen
tul actual, cînd ·-au încheia t amplele lucrări de r stau
r are ale ansamblului arhitectonic de la Brâncoveni, a 
unei expoziţii de artă modernă şi tipărituri specifice se
coiului al XIX-lca , considcrînd că astfel va apărea un nou 
punct de m are interes cultural în judeţul Olt. 

In casa-monument care a aparţinut familiei Jia nu 
din Caracal este amenajată Exp ziţi a „Iancu Jianu", sec
ţie permanentă a M uzeului or2'1 şenesc, un exemplu de va
loroa ă iniţia tivă a specialişti lor muzeului cu sprijinul 
orcranelor de stat locale. 

in monumentele la care se execută lucrări de res tau
r are a picturilor, în cazul în care există părţi compacte de 
pi ctură de executat din n ou, sugerăm să ·e stabilească , la 
n ivel central, obligat iv ita tea r estauratorului contractant 
al lucrării de a executa .;i picta din nou, pentru a se asi
gura stilul unitar pe întreg ansamblul monumentului -
este vorba de pridvoarele adăugate. De asemenea, este 
n ecesară interzicerea, printr-un act normativ, a tuturor 
intervenţiilor şi iniţi tivelor deţinătorilor, prevederea 
chiar a unor sancţiuni pentru cei care execută asemenea 
l ucră ri (ex. decaparea picturi i înainte de încheierea con
tractelor cu pictorii r estauratori , chiar cu aviz). 

DORIN TEODORESCU, 
Oficiul pentru patrimoniul cultural 

naţional a l judeţului Olt 

VALORIFICAREA PLENARĂ A MONUMENTELOR SE REALIZEAZĂ PRIN CERCETAREA LOR STllNTIFICĂ 

In ultimii am m judeţul Prahova, numeroase monu
mente istorice, de artă şi arhitectură au stat în atenţia 
instituţiilor de r esort, ca şi a c lor care se preocupă de 
cunoaşterea lor în profunzime, de urmărirea stării de 
conservare. in continuar , vom reda cîteva din realiză
rile mai notabile. Aşa de pildă, a fost restaurată integral 
(1 983), păstrîndu-se doar temelia şi căpriorii, Casa mu
zeală „N. Iorga" din Vălenii de Munte, puternic afectată 
de seismul din 1977; Casa de tîrgoveţi din sec. XVIII
XIX (finalizarea lucrărilor 1984); fosta casă Radu Sta
nian, actuala Casă a Căsătoriilor, datînd de la începutul 
secolului al XX-lea, în stil neoclasic. 

Se află în desfăşurare restaurarea clădirii Castelului 

. . 

„Iulia Hasdeu" din Cîmpina, deteriorată de acelaşi seism. 
. Se află în curs de restaurare pictura bisericii din 

lemn de la Jercălăi (Urlaţi), Mănăstirea Zamfira (pictată 
de N. Grigorescu), situată în comuna Lipăneş ti, ca şi Mă
năstirea Cheia (comuna Măneciu). 

Troiţa eroilor căzuţi în vremea primului război mon
dial, din comuna Starchiojd, ca şi troiţa cu osuar din Co
corăşti Misii au fost r estaurate, iar în oraşul Buşteni, sta
tuia lui Constantin Muşat. 

Toate exemplele enumerate mai sus trebuie apre
ciate· nu numai din punct de vedere cantitativ, sînt demne 
de luat în consideraţie calitatea lucrărilor şi profesiona
lismul ou care acestea s-aUJ efectuat. in ceea ce priveşte 
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Casă de lî r·govcj- (secole le X Vil I - X IX) di n Plo i eşii 

rate d spec ia libte, ca re se prez in tă condu ce rii j ud eţe ne 
pen tru .l uarea unor d izii cores pund 1toure. 

Nu1wkul mare ş i di versituteu de mo nurn nte (peste 
l OOO ), de care dispune jud eţu l Prah ovu , irnplic[t o muncă 
pcrrn an ntă ş i co rnpetent~t. Adesea, deţi 11 ~1to rii unor ves
t ig ii is torice nu le trntează ou interes ş i pe măs ura vnlo
ri i acestora. Sin t neces,1rc re i n1. c r venţ i i pentru care, nu 
<trareori , se resimte preţul unor pierderi. 

Pent rLL evitaren uno r atnre c1:12 uri, s pec i a l i şti i 
O.J.P .C.N., muzeografii prezint~t mater iale docu mentare 
în cndrul unor instru iri cu sec r - ta rii cu prob lemele de 
pro paga ndă din comune ş i or w;;e . De as m n i1, a u loc 
co ntacte CLl d ţin 8torii din domen iul cultelor, menite să 

contribui e la înţe l egerea co r tă a tuturor problem ' lor 
legate de conser vn rea ş i păstrn rea monume ntelor. 

Nobila activitate de păstrare ş i sa lvar , monumen
telor nec sită realizarea unor cola boră ri cu şcoa la, cu or
ganizciţiile de copii ş i tineret, implicit cu cele obşteşti. 

Muze ul „N ic ola e Iorga " di 11 Văleni i el e Murrk, 11iro ul de l 11c r11 a l profrso
nr lrri 

Muzeul „Ni olac Iorga" din \'rd e nii el e lVl11 111c 

elementele de arhitectură şi con trucţie, b neficiem de o 
colaborare promptă , competentă şi responsabilă din par
tea I. P . Prahova. Toate problemele impuse de conser 
vare şi r estc.1urnre sînt discutate de către specialiştii Ofi-
·iului jud eţean al patrimoniului cultural' naţional cu 

cei din domeniu l arJ1itecturii; are loc o infoni-1are r eci
procă a upra valorii istorice, a rtistice, dooum entare şi , 
r espectiv, a m todelor celor mai potrivite pentru o restau
r ::i re de calitat . P roiectele de sistem ati zare sînt ·elaborate 
astfel încî t să se păstreze s pecificul şi. valorile imobile 
ale oraşelor, satelor şi comunelor . 

O.Jl.P .. N. Prahova răspunde, precum se ştie , de de
pi ·tar ea şi evidenţa monumentelor dar şi de păstrarea 
cit m ai îndelungată a acestor mărturii ale trecutului po
porului nostru. Sînt s sizate , în cazul .w1or deteriorări, 
consiliile populare spr e a lua măsurile ce se impun. Pro
iectele de restaurare sînt avizate de către O.J.P.C.N., asi
gurîndu- e şi asist nţa de specialitate. 

!n cazul unor atacuri biologice, conservatorul gene
ral, împreună cu echi.pa de conservatori, aplică tratamente 
adecvate. Sînt situaţii cînd problem ati ca atît de complexă 
a restaurării şi conservării necesită întocmirea unor refe-

24 

P entru valorificar a plenar'i a monum entelor este 
necesară, m ai întîi, ce rcetarea lor şt iinţifi că . Un caz deo
s bit îl reprezintă momunentul de artă medievală aflat 
în Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 105. Cu aproape lJn 
fert de veac în urmă, n eobos itu l d1ută tor de valor i pen

tru muzcel prahovene, N. imache, a semn ala t posibili
tc1tea ca ruinele vechii b ise rici ctfla t acolo să ascundă 
noi date referitoa re ln istor ia Ploie~ti lor. Anii au trecut, 
să n [1 ta tea ş i întreruperea firulu i v i eţii profeso rului N. Si
mache nu i-a u m < i perm is mun ca de cercetare. Acestea 
aveau să fi e evid enţiat în urma unei cam panii de săpă
turi arheologice (începu te în 1986). Săp „Huril sistem atice 

fcctuate a poi la ruincl ac stui monument de arhitec
tură medievală (tradiţia populară leagă locul de eve
nim entele de la · firşitul se olului al XVI-lea , respectiv 
de domnia lui Mihai Viteawl) au scos la iveală fundaţia 
unui ed ificiu de cult din timpul lui Matei Basarab (1 632-
1634), care suprapune o construcţie mai vech e, din pia
tr ă , aparţinînd , după t oa te probabilităţile, epoc ii lui Mi
hai Viteazul. Datarea s-a făcut pe baza unor monede de 
argint, emisiuni Ferdinand I şi Maximilian, descoperite 
în necropola ce înconj oară e-dificiul şi are, conform sta
diului actual al cercetării, cuprinde o perioadă îndelun-
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lM uzc ul „ D.P. l::l as le u" c.li n ' î:rnp i na 

g;:itu el timp, clin se olul al XV 1- le·1 ş i pînă î n s"cî5l ul ~ll 
X IX-lea. 

Inventarul deosebit de bogat al înhumaţilor - con
stitu it din: m oncd ele arnint, inel - de aur ş i arg int cu 
geme sigilare, îns mne şi mono.s r a me, cer ce i, diferite po
doabe de veşminte, resturi de tesuturi cu fir de aur . i rn·
gint a urit, ceramică ornam 'ntală , şi, de fapt, datînd clin 
ac 'a: tă vreme - demonstrează, u toa tă t ern ini cin, ·1par 
ten enţa celor înhum aţi la o ca tegori de loouitori an tre
naţi în r aporturi econ omic ·peciflce aşez8 ril or cu carac
ter urban. 

Valoa rea docu m nta r-i s to rică a m onum entului i-a 
dete rminat pe speciali ş ti s~1 propu n;l r e.t aurarea lui , pe 
baza vechii fund aţii , astfel în cît, î n vara a nului 1988, ·-a 
desch i · şnn tierul de recons tr ucţi e n 111 0111rn1entului. 

O a ltă formă ele valorifi care pri n cer cetar e a m onu
men.telor ste participJr ea la amplul program iniţi at de 
Institutul de er cet ar e, P roil· t et re şi Dire t ivare în Con
. tru ţii, cetre , pr in interm ediul unei. : r ii d te mat ici, i
zează c re·1ţh arh i tecturarn trnd i ţionarn . ln acest sens, co
lective a lcătu i te clin · peciali ş t i i O.J .P.C.N. şi Complexului 
mu zeal j udeţean a u participat lct r ezolvar ea urm ~1toet re
lor t me: 

1. Evoluţia tipului de locu inţă pe teritoriul ţări i 
noastre (în mediul rural) clin n eolitic pînă în secolul nl 
XVII-lea ; 

2. Mater iale :)i tehnici de · ecutie folgs ite în nrhi
tectura popu l ară rom [1nc ască ; 

3. Stud iu privind etnografia Văii Slănicului; 
4. M ijloace şi metode de co rn batere a d egradării şi 

cons r vfrrii m onumentelor ele nrhitectur C:-1 popula ră din 
judeţu l Prahova. 

Un alt exe mplu privind cercetar eJ. b unurilor ele va
loare excepţi on ală îl reprezintă studiul efectuat ele spe
ciali ştii noştri în perioada 1985- 1986, p rivind monu
mentele de eroi. 

Rezult0 tele ·ace ·tor cer cet5ri :-au m at riali za t în 
elaborarea de lucrări origin ale, studii, p r .... cum şi în arti
cole de inform are generală. 

Prin punerea în circuitul public et monumentelor, în 
ur ma res ta urări.i acestora, se real.izează o m ai bună cu
noaştere şi preţuire a vesti.giilor , nemaivorbind de efec
tu l asupra conştiinţelor, prin folosirea lor în munca cul
turetl-educativă . Consideră m, de pild ă, că includerea în 
tr aseele turistice a unor monumente din judeţul nostru , 
preoum rezervaţiile arheologice de la Tîrgşor şi Budu
reasca , este un mijloc important de valorifi care cultural
edu ca tivă . 

Dispunem, în prezent, de o legislaţie judicioasă, b o
gată privind ocrotirea şi valorificarea monumentelor. 

Fireşte, este nevoie ca problematica respectivă să fie 
abordată mai complex şi mai eficient. Ar trebui, de pildă, 

Bi se ri ca l\llă JJ rts tirii Cl1<•ia (aspec t cli 11 1984) 

Troiţa e roilor cl i11 primul răzbci m ondi a l de la . ·1archic jcl, restaura t ă în 
a nul 1988 

impli cate mai mult, p rin reglem en tă r i pornite de Ia ni
vel central , consilii le populare în restaurarea monum en
telor. Din co ntribuţia obş tească c.imulă J egifern tă prin 
Legea nr. 1/1 985, o cotă sta bilită leg<:1 l ar trebui să fie 
rezervată acestor activită tî. 

Ar fi util să form ·fo1„ şi ·ă pe rfecţi onăm în muzee n u 
num ai restaura tori pentru bunuri m obile dar si pentru 
cel~ .imobile. De asemen ea, este necesară o m~ i bogată 
act1v1tatc de educaţie în r î ndul generaţiilor tin ere, pentru 
o mai bună exercita re a r~sponsabiJitătii fată de moste
nirea trecutului, pe care trebuie s-o e~uluim ca acte.vă
ra ţi pa tri oţi. 

ZOE STOlCESCU-APOSTOLACH E, 
dirtictor :i i Compl r.x ul u i Muzeu l · Jude!e:in l'rahon1 
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