
MONUMENTELE SUCEVENE ÎN CONTEMPORANEITATE 

Pe teri toriu l judeţului S uceava atît de îndrăgit de 
iubitorii de c;i lătorie de pretutindeni, există u n n u

măr de 256 monu mente i torice, de nrhitectură şi come
morative: monumen te-rezervaţii arh ologice (39); monu
me nte istorice şi de arb itectur~l (176) ; clădiri m emoriale 
(12); monu mente de arW cu v ·1loare memorială (21); re
zerva ţii de arhi tectură (8). 

1n u ltimii ani au fost exe uta te o ser ie de lu cră ri de 
conservar şi restaura re a unor monumente de pe raza 
acestui jud eţ, dintr care enumerăm: restaura rea case i şi 
edificiului Muz ului memor ial „Cipr ian P oru mbescu" 
(înlocuirea aco periş ulu i , planşeului şi pardoselilor, la 
acesta din urm ă) ; r esb urarea ca ei m emoriale „Eu ·ebiu 
Camilar" din comuna Ud şti ; reparaţi i le la a oper i ş , în-
ăperi şi lucrările de î nlăturare a i sras iei la casa memo

r iarn „Nicola Labi ş " din comuna M'Hini; l ucră rile de 
eli min are a igr '1Sie i, resta urarea pivniţei ş i refacer a îm
prejmuirii la ·Ftdir a „Hanul Domnesc" din Suceava. 

P ri n degajarea, în u ltin1 a per i oadă, a ru inelor Curţii 
Domneşti d in S u eava de clădir ile ex istente în vecin ~1ta te , 
ce aLL împied icat cercetarea exhau:tivă a monu men tului, 
s-a creat po. ibi l itatea efe tu·lrii de st udii arheologice , 
concluziile acestora permi ţînd proiectar a ş i efe tua rea 
lu c răr ilor de onservare şi resta urnre,. Deşi au fost soli
cita te, fond urile pentru monum en t nu au fos t acordate şi, 
ca u rm are, documentaţi a ci fo 't elabo rată în afara planu
lui de muncă şi de fina n ţare a lu cră rilor . 

De asernenen, d eşi la Cetatea de Scaun a Sucevei 
s-a u realiznt arr1ple l ucrări de conservnre ~i restaura re , 
neacordarea, în cont inuare, a fondurilor nec sare fi nali
zării acestora cond uce la deteri oră ri ireversibile, pr ovo
cate de infiltrarea apelor m eteorice, precum_ şi de diverşi 
agenţi at mosferici. 

Cu fonduri alocat - de către Mitropoliile Moldov i şi 
Suceve i a u fost efectunte o seri e de lucrări de conservare 
şi restau rar e la u nele m onum ' nte de arhitectură şi artă 
n1 edievală ale căror beneficiare sînt instituţiile de cult. 
S-a acorda t, as tfel, priorita te lucrărilor ce pe rmit prote
jar ea şi conser va rea, în condiţi i optim e, a m onumentelor, 
în acest sens menţionînd înlocuirea acoperişului la bise
ricile : Solca, Băli neşti, Suc viţa, V·1t ra Moldoviţei, Slatina, 
în perspectivă venind biseri ca Arbore şi Mănăstirea Hu
morului. 

A u fost executate sau sînt î n curs lucrări de restau
r a re a următonrelor m onumente: casa Domnească a lui 
Ş tefan cel Mare de la Mănăstirea Putna , construc ţiile din 
incinta Mănăstirii Hîşca , biserica şi zidul de împre jmuire 
ale Mănăstirii Sla tina şi ale Mănăstirii Probota, precum 
şi m onumente din localităţile Siret , MEinăstioara, Hădăuţi, 
Bercb işeşti , Suceava . Cu exigenţa şi as istenţa de speciali
ta te ce se cer u nor monumente de valoarea Voroneţului , 
s-au r em arcat lucrările, de elevată ţinută şi profesiona
lism , care aduc, în contemporaneitat e, podoaba picturilor 
exterioare, alături de cele executate, de aceeaşi echipă d~ 
r est aura tori , pe para mentele exterioare ale bisericii Mă
năstirii Sf. Ioan cel Nou - Suceava . 

Cercetări arheologice pun în valoare biserica ctitorie 
a lui Şendrea din Dolheşti şi biserica ctitorie a lui Şte
fan cel Mar e din Milişăuţi. 

Toate ac s te lucră ri au fost asistate de către specia
liş ti ai Cons iliului Culturii şi Educaţiei Socialis te şi a i 
Oficiului jude ţean Suceava pentru pa:trimoniul cultural 
naţional. 

Există situaţii în care deţinătorii nu acordă atenţie 
m onumentelor sau fac intervenţii m odificatoare asupra 
a'cestora . Exemplificăm în acest sens starea avansată de 
degradare în care se găsesc monumentele „Casa Hahti
vanu" de pe raza comunei Dolh asca ş i „Casa Mate i Mil1o" 
de pe raza comunei Vadu Moldovei, ai căror deţinători 
sînt consiliile populare din comunele respective, precum 
şi casele din Suceava, în străzile : Dragoş Vodă, Arme-
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:i nul 1956 

I n trarea în Ceta t ea ele scaun după resta urare ( 1982) 

nească şi Nicolae Bălcescu , ai căror deţinăto ri sînt per
so~me particulare. 

Deşi legislaţia în vigoare prevede acest lucru , iar Ofi
ciul judeţean pentru patrimoniu cultural naţional este or
ganul specializat care are în vederile sale evidenta con
strucţiilor ou calitatea de monument, acesta nu1 est~ anun-
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Ruinele Cur ţ ii Dom neşt i lin Suceava, înainl ele res taurare (1988) 

ţat şi nici consultat de că tre orga nele în drept, atunci 
cînd se procedează la an umite lu crări ce afectează con
strucţiil de valoare. 

Ofi ciu l jude ţean pentru patr imoniul cultural naţi o
nal, prin Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, arhi
tectul referent pentru judeţ şi comisiile de specialitate 
au constatat star ea monumentelor, au întocmit docu
mentaţii pentru lucrări de conservare, au făcut verifi
cări p rivind modul de lucru pe parcur ·u l lucră ril r de 
conservare, precum şi propuneri pentru situaţiile care 
neces itau intervenţii d urgenţă . S-a acordat prioritate 
acelor lucrări are ţin eau dire t de intervenţii asupr:1 
construcţiilor din punct de vedere al structurii de rezis
tenţă , al finisajelor, consolidării straturilor de pictură 
etc. 

În atenţia Oficiului judeţean Suceava pentru patri
moniul cultural naţional intră organizarea şi introduc rea 
în circuitul de vizitare a unor spaţii expoziţionale din 
incint a unor monumente după t erminarea restaurării lor, 
exemplificînd , în acest sens, cu turnul Lăpuşneanu din 
Suceava şi turnul de colţ al incintei Mănăstirii Solca. 

Continuăm actiunea de identificare a unor valori 
deosebite de arhitectură , în v derea alcătuirii de docu
mentaţii pentru introducerea lor în patrimoniul cultural 
naţional. 

Cauze insufici®t s tL1diate (probabil poluarea at
mosferei cu substanţe nocive) afectează în mod vizibil 
starea de conservare a monumentelor din zonă . Exem
plul c 1 mai conclud nt ni-l oferă bis r ica Mănăstirii 
Suceviţa unde, în ultimul timp, exfolierile de pigmenţi 
din pictura exterioară pun în pericol întregul ansamblu 
pictural. Considerăm necesară studierea grabnică a aces-

-=---- -
Lucră ri de restau rare la Casa Domnească ele la P utna ( 19 6) 

tui fenomen de către o echipă complexă de sp cialişti 
pentru depistarea cauzelor ce-l provoacă şi înlăturarea 
lor. 

In functie de numărul de monumente la care t rebu ie 
să se intervină , în vederea restaurării şi conservării lor, 
în unele judeţe considcrb\111 n c sar să se înfiinţeze 
grupe de muncitori calificaţi în efectuarea lucrărilor de 
int rvenţie la monumente. în judeţul Suc -ava, în cadrul 
Muzeului judeţean, există o grupă formată din şase 
muncitori zidari şi dulgheri coordonaţi de către un teh
nician, una din recentele lor intervenţii fiind r est aura
rea turnului Lăpuşneanu (lucrările sînt în curs de fina
lizare). 

Intrucît activitatea unor asem nea grupe nu este 
reglementată prin nici un fel de acte normative, ele sînt 
lipsite de posibilitatea aprovizionăr ii planificate cu ma
teriale, precum şi de dotarea cu mijloace ce necesită 
investiţii (mijloc de transport , un minimum de utilaj e 
- betonieră, mijloc ridicător - etc). In acelaşi timp 
nu există normative speciale pentru lucrări de conser
vare şi restaurare şi nici altele care să asigure muncito
rilor calificaţi categoriile asimilate cu cele ale lucrăto
rilor din alte sectoare. A tf l de măsuri ar fi menite sii 
co ntribui - la perfecţion area modalităţilor de abordare, în 
viitor, a problematicii din ·dom ni ul ocrotirii ş i valori fi 
că rii monum ent lor. 

OCTAV MONORANU, 
direc torul Complexu lui Muzea l Jude ţean Suceava 

arh. SERGIU LUCHI A.N, 
0 .J . P.C.N. Suceava 

OCROTIREA MONUMENTELOR NECESITĂ O ABORDARE GLOBALĂ , SISTEMICĂ, EXTINSĂ 
LA CONSERVAREA MEDIULUI CONSTRUIT 

A tualita tea problemei ocrotirii şi puneru m valoa
re a patrimoniului cultural naţional accentuează , în preo
cupările contemporane, ori ntarea spre intervenţia con
trolată şi perfecţionarea mijloacelor de conservare ştiin
ţifică, în vederea păstrării cît mai îndelungate a monu
mentelor. 

Prin înţelegerea noţiunii de monument în sens larg 
extins de la valoarea individuală la ansamblul urban, 
această activitate trebuie să răspundă, azi, unei proble
matici complexe, ce deriv ·'i. din calitatea monumentului 
de colector şi distribuitor de mesaj, de păstrător al tra
diţiei şi specificului, modelator al ambientului. In acest 
context, în procesul dialectic de conturare a fizionomiei 
spaţiului construit, care înregistrează, azi, un ritm acce-

lerat, ocrotirea monumentelor necesită un control com
plex şi o abordare globală, sistemică, extinsă la conser
varea mediului construit. 

In judeţul Timi ş se înece rcă o ·1sifo l d abordare 
pentru centrul istoric al Timişoarei, rezervaţie de arhi
tectură, şi ar fi necesar să se aplice şi în cazul Lugoju
lui, Ceacovei sau D tei , unde există fronturi unitare, 
valoroase în întregul lor. 

Acest mod de tratare, de la ansamblu la elementul 
de detaliu, asigură, şi în cazul abordării problemelor de 
conservare a valorii individuale, o serie de avant aje, 
în sensul precizării mai clare a relaţiilor monumentului 
cu vecinătăţile şi cadrul am bient<1l, pentru optimiza ren 
aspectelor funcţionale şi de integrare, cu · Spor~re.a ·:posi-
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