
i1ociclografic , care exprimă în .cur be şi sp irale lumi'i1oase 
termeni abstr acti. V[1zînd fîntînilc lui Lucaci ne punem 
întrebarea: , 

losit es te s imb0lul dansului, al hore i· populare. Cercurile, 
segme ntele de cerc, spiralele , săgeţi.le, zigzagurile, coloa
nele, cc se învîrtesc într-un ritm dina mic, amintesc de 
paşii, de înlănţuirea oamenilor prinşi în horă . Pe de 
altă parte, Lucaci are o imaginaţie inepuizabilă în in
ventarea se mnelor , ca un rezultat al disponibilităţii sen
si bil a spiritului s[iu . 

A creat Co nstantin Lucaci o nouă stc ti.că vizuală? 

Problema merită a fi comenta tă . Artistul a observat 
modificările aspectelor formelor plastice datorate mişcării, 
intuind, î n aces t m od, vi.ziunca unei lumi mecanizate, mo
d rne, care, firesc, solicită ş i implică o nouă educaţ ie cs
tctic[1. Vizi unea mişcării. a devenit prilejul de a asimil a 
d imensiunea spaţiu-timp , de a depăşi , î n consecinţă, sta
t ismul baroc tradiţional, postulind semnele m obile. 
Aceas ta înseamnă că sculptorul dezvoltă o nouă formulă 
artistid1 ce atribuie 111 obilit[1ţi i form elor sculpturale un 
r l funcţ io n al-arti stic urbanistic. În acest fel, considerăm 
că se co nstitui - o no uă cstetici:i vizuală care î ncorporează 
·unitar valorile con tradictorii ale duratei, schimbărilor, 
succcsi vismului ş i ritmului dinam ic, oferind publicului 
1.tn adevărat spectacol, un · spectacol care exprimă tabloul 
lumii moderne reflectînd conceptiile esentiale ş tiintifice , 
'a rtistice şi urbanistice asupr a tiI~pului şi 'spaţiului.· 

Desigur, conc pţia artei fîntînilor nu apare izolată în 
activ itatea sa, ci strîns legată de ansamblul creaţiei lui 
sculpturale. Individualitatea sa puternică, tenacitatea sa, 
forţa explozivă a ide ilor, inventivitatea, farmecul şi în
drăzneala escaladării obstacolelor tehnicii, voinţa şi per
s i stenţa energici în luptă cu materia informă p entru a da 
viaţ[1 ide ilor au deschis, spre î nălţimile ameţitoare ale spi
ritului, seninătatea ş i lirismul sentimentelor, au rncut ca 
arta sa să devină fantezia ce a unit logica şi poezia. 

1 Dar cc reprezintă clementele sculpturale ale fîntî-

Dominarea spaţiului, cucerirea înălţimilor pentru a 
concura secr tele fulgerelor, solicitarea dinamică şi rit
mică a mi şcări i , lupta cu gravitatea pentru a r ealiza im
ponderabilitatea au dobîndit esenţialul caracteristic al 
sculpturil9r ş i fintînilor lui Constantin Lucaci. Spaţio-di
nam i (\ă, Opera sa este menită să- . însufleţească .. mediul ur
ba nistic. O demo nstrează deplin succesul fîntînilor lui, 
monumente s imboluri, exprimînd, prin organ izarea plas
ticit[1ţii, progresul uman şi social. 

n ilor lui Consta ntin Lucaci? 
În primul rind ele au o unitate „lingvis ti că" nu nu

mai fiindd1 sînt realizate în inox polizant, ce reflectă lu
mina, dar ele exprimă semne, semnale, s imboluri, abre
v iaţiuni uşor recog noscibile. Cel mai des ·emn dinamic fo-

CRONICI 

„ZILELE INSTITUTULUI DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE", CLUJ, 1989 

Z ileie lnstitutului de Istoric ş i A rheolo
gie din Cluj consti t uie o manifestare 

ştiinţifică de p restigiu în ţa r r1. , care, ajurisă la 
a X VI l-a ed iţie , îşi d iversificfL, c u fiecare an, 
tern~ti.ca, tot mai ec hilibrat{\ şi interesantă , 
constituindu-se 1ntr-un s impoz ion naţional pdn 
nivelul ridicat al comunicăr ilor şi disc uţiil or 
p urtate de participanţi de la rnuzqc di n Tran
·ilvania, de la mu zee ş i i nst it ui.c clin Buc ureşti. 
Iaşi ş. a . 

FaţţL ele a nii t rec u ţi, Iernatica si mpoz io
nu lui s-a î mbog{Lţit c u materia le inedite sub 
ilspC'ct isto riografi e şi a c uprins, ele asemenea, 
pc llng:"L secţ iil e şt iute de a rheologic , isto rie şi 
istoria c ul t urii , a lte clourt secţi i a le că ror co
rnunidLri s-a u referit la fc lurit·e aspecte cc ţin 
de p ict ura .mcd ievaltL a u uor monu mcn te d in 
întreg spaţ iul romCL ncsc ş i la u nete mo mente 
istorice importa nte din ep oca moderni'.L. 

Com unicarea intitulată j\1i/w.i Einincscn 
,,i cnlturn lui plw•ivalentcl, un omagiu ad us ma
rc] u i poet, la îrnpl inirca a 100 de ani de Ia 
moar te, a rcţ· inu t ate n ţ ia a ud itorului prin bo
giLţia de ide i, opr indu-se asupra se nsuril o r co n
ceptelor ele c ultură ş i c iv i l i zaţ i e, de la conside
r•tţii l e teore ti ce ale poetului la fo rmele co ncrete 
a tit de cles{wî r ş i t materia lizate în ve rs ş i cu
·1înt; v iziunea poet ului despre istoric , expresie 
a bogatei sale culturi istorice ş i f ilozofice , a 
co nferi t faptelor isto ri ce , prin pu te rea evoca
toare a cuvî ntului mtLicstr i t, o puternicii forţă 
ele pe netraţie ln co n şt iinţa ro miîni lor, tril inic ia 
lor de mit ş i legendit, ceea ce r{tzbate din pu
blic ist ica e mincsc ian iL. 

Com unicăril e Secţ i e i de iotorie vcc lte ş i 
a rheologie a simpozionului (25 l a num{1r) a u 
abordat o problematică diversă asupra unei 
lungi perioade ele la preistoric pînă la fe udal is
mul l ncepător (secolul X II) ; au fost astfel p re
ze ntate comunicăr i care au ev ide nţiat aspecte 
noi sau mai puţin cunoscute despre societatea 
ş i civilizaţia gcto-dadt, începîncl cu secolele 
VI.1-VI î.e.n„ despre perioada daco-roman{L , 
intcrpretrlrile descoper iril or aclucî ncl noi con-

tribuţii la c unoaşterea vicFi soc ie trLţii daco
romane, a nnor aşezări, fort iii caţ ii şi Jl(;:cropole 
sau chia r a unor obiect e singula re, existîud, 
totodatiL, ev idente preoc uprLri pentru proble
matica perioadei de fo rma re a poporului ro
m{Ln s i a continuitr1tii daco-romane ca urmare 
a de~coperirilor d~oscbite de la Micii&1.s<1, 
Ulpia Traiana, Pota issa, Sighişoara ş.a. Un 
in te res sporit l-a prezentat co municarea despre 
se mnificaţia istor ic{L a fi bulelor ele a r gint cu 
capete de ceapft, f ibule , care, deş i în aparenţlL 

obiecte oarecare, clcmonstrcaz{L, a lrLt ur i ele 
celela lte dovezi a rheologice, mai palpabile , 
cont:i nnitatea daco-roman{L în acel aşi spa.ţiu . 

I.a Secţia de is toriografie şi istorie mcdie
valrl s-a u ţinut :>O ele comunicăr i aclucînd 1n 
p rim plan date şi informaţii inedi te priv ind 
concepţ i a istor icii şi act ivitatea unor persona
lităţ i din domeniul ştiinţ:c l or istorice , ca şi o 
scrie de aspecte noi referitoare la v iaţa ş i c iv i
li zaţ i a med ieva l ă romfLncascil . 

Prin reco nstit uirea at mosferei de la înce
put de secol,c înd se puneau bazele metodologice 
in a rheologia ro 1nţLncascl'i 1 în con1unicarea, ce 
s-a remarcat prin noutatea şi frumuselea expu
nerii , intitulatrL Da.te din c01•espondenţa ai·heo
log1.ilni 'J'eoha1•i Antonescu, privitoa.i·e la cer
cetăi·ile ,,i publicaţiile sale dinti·e anii 1904-
1910, s-au evocat personalitatea arheologului 
Teohari Antouesc u, eforturile ş i demersurile 
întreprinse pentru stab ilirea succesiunii meto
pelor monumentului Tropa.eimi Tmiani şi 
publicarea dLrţi i Columnei lui Traian . 

Pe aceeaş i linie a evocăr ii contr ibuţiil o r 
aduse Ia dezvoltarea ştiinţe i istorice rornfmeşti 
se înscr iu alte comunioru·i , evidenţiind co ncep
ţia şi metoda de cercetare istorică ale unor 
personalităţ i marcante ele ta lia lui G h. I. 
Bri1tianu, a le cr1rui studii de istorie mecl ieva l(L 
unive rsa l ă referl1 la modul cum au evoluat idei
l e, ele la gîndirea medievală. la cea modernă a 
Henaştcrii, precum ş i la conexiunile dintre cele 
două c ivilizaţ ii; şi a lui B . P . Hasdeu, a cărui vi
ziune istorică a dat un nou relief ideilor epoc ii, 

evoluţie i c i v ilizaţ ie i rom[Lneşl i c u integrarea. 
acesteia într-un conte:>d: filo-cult ural univer
sal. Concret, este vorba ele stabilirea unor fi
liaţ ii c u H.T. Buckle, care, cluprL noile opinii, 
ar reprezenta un exemplu a ceea ce a r trebui 
să se a iblL în vedere pentru a nu se ivi riscuri 
atunci cinci se cliscutr1 influenţarea unor autori 
ele către al ţii. De asemenea, a fost marcată acti
vitatea unui istoric uitat , Gh. Ciuhanclu, preo
cupat de cercetă ril e izvoarelor istorice , ale unor 
personalităţi din pltrţil c ele vest ale ţăr ii noas
tre (pe baza studierii fo nclului ele rnss . Ciuhan
clu, aflat la B ibl iotcca Ep iscopiei A raci). 

Interesante s-a u dovedit: comunicarea 
despre Bihorul medieval , care, în secolele XII 
Xlll, era un co mitat româ nesc dezvoltat pu
ternic clin v oievodatul cuprin z1nd o zo nă intens 

, l ocuit iL î n al că rei spaţiu cercetarea arheol ogică. 
atestă 30 de aşezări şi necropole clin seco
lele VIII -IX; cornu nicarca despre dinamica 
preţurilor şi veniturilor în soc ietatea medie
vală; cea constituindu-se într-o pledoarie pen
tru cercetarea izvoarelor ş i documentelor. 
pentru c i t irea şi reci t irea acestora, deoarece, 
r ezultatele noi au dus nu numa i la o ÎJTţelegere 
mai clară. a proceselor istorice, clar ş i la cu
noaşterea exactă a cronologie i, a adevărului 
istoric - s-a exemplificat, printre a ltele , cu 
bătălia ele la R ovine care, clupă cum se ştie , 
a fost r edatatiL . 

Cele 18 comu nid Lri ţinute în cadrul Sec
ţie i Pictura veche româneasdL, c uprinzîncl re
feriri la lucrări vechi ele pictur[L ş i la monu
mente clin întreg spaţiul româ nesc , au adus în 
prim plan preţioase informaţii asupra fenome
nului art istic clin secolele XV -XVIII, ates
t încl şi de această clatrt că opera ele artă este un 
document ele istorie şi civili zaţ ie, care trebuie 
înţel es şi folosit ca atare în cercetarea istorică , 
fiind strîus legat deci ele istor ia Românie i . 

În centrul atenţie i s-au situat astfel o serie 
ele contribuţii la mai buna c unoaştere a istoriei 
unor monumente , interpretarea iconografiei 
lor permiţînd datări ş i rcclatt1ri, aprec ier i 
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~tilisi ice r eferitoare la ident ificarea rcaJii , co
r ecHL, a unor meşteri zugrav i şi iconar-i, stabi
lirea ele surse, influenţe şi fili aţi[ cultural e . 

Comunicări uprinzîncl ide i ş i aspecte ine
dite a u urmărit să ilu streze sau să discute, 
printre multe altele, sensurile imagin ilor vo
t ive atît ele elaborate a le monumentelor clin 
Mol dova, clispu ner ' a spaţial ă echilibratti a 
compoziţ i ei picturale a Jitclecăţii ele poi a 
Voroneţului, stab ilirea ctitor ilor ş i a vechi
mii, p r in a nal ogii ele el emente şi imagini ele la 
P robata, Sucev iţa ş.a . , a complexului mtmăs
tir ii Bi triţa clin Moldova , la care se adau gă 
pentru Transilvania ş i Banat înrîuririle cultu
rii bizantine asupra p icturilor monumentului 
de la Răchitova , făcînd parte clin grupul ele 
monumente tran silvănene clin secolul a l XV
lea, ca ş i frescele clin b iseric il e de Ia Sîntă
măria - Orlea ş i Cinc iş a căror reinterpretare 
ist oricii permite nu numa i datarea lor corectă , 
în această vreme, clar şi stabilirea apartenen
ţei l or, fi ind ctitorii ale unor familii nobiliare 
1 ocal e, rom â.neşt i , precum ş i descifrarea u nor 
elemente plastice fundam ental e în pictura unor 
monumente atribu ită ma relui pictor bănrc
ţean - Nedelcu Popovici. 

Alte comunicări interesante prin t ematica 
a borclatri au atras atenţia asupra valorii ş i 

v echimii unor lu c rări ele artă brîncoveneasctL, 
a functie i de fcrccăturtL a unor icoane transil vă
nene, a problemelor ele limbaj în imagine, în 
special cînd e vorba ele icoane p roven ite ele la 
monu mente clin Ţara Românească , perioada 
secolelor XVII - XVIII , cu cons id e raţii ci 
ordin stil istic şi tehnic, ele metodologic a icoa
nelor clin secolul a l XVII-lea , în a le căror ima
gini răzbat sentimente şi manifestări uma niste 
ca o expresie a spiritului Renaşterii romtme„ti . 

Cele 12 comunicări ele la Secţia le ist orie 
modernă a u abordat aspecte diferite şi ma i 
puţin cercetate peni.Tu perioada revoluţiei cl in 
18'18 -1849, perioada absolu t ismului şi libe
ralismului sau clin do meniil e istorie i social
politice, culturale şi demografiei istorice . 

Nouă comunicări ţinute la Secţia R eformrL 
şi revoluţie şi-a u axat t ematica pe două mo
mente clin istoria universală : revolutia fran
ceză, cu ilustrarea semnificaţ iil or gen~ral e şi a 
punctelor ele vedere ale cercetării actuale asu
pra acestui even iment importa nt cl in istoria 
modernă, şi revoluţia ele la 1848 în ţările ro
mâ ne, impactul european şi felul cum s-a r e
flectat, pe plan local; la fel, cum s-a reflec
tat t ema r eform ei şi revoluţie i în publicistica 
eminesciană . 

În ultima secţie a u fost ilustrate aspecte 
noi privind cel el e-al doilea războ i mondial, 
activitatea lui Virgil Maclgearu şi a unor 
universitari clujeni pe lîngă. Universitatea 
din Vălenii de Munte, ca un omagiu ad'us 
..PersonaliU1ţii istoricului Nicolae Iorga, ele la 

a dtrui dispariţie se împlinesc în anul 1990, 
50 ele a ni ş.a . 

În partea a doua a lucri'Lr ilor simpoz ionu
lui ştiinţif i c, v izita documentară, ele studiu, la 
muzee ş i m onu mente aflate p c o distanţă ele 
80 km, ele l a Cluj-Napoca la Bla j, a prilejuit 
cercetrctor il or întîlnirca cu istor ia şi arta. 

La Feleac, sat românesc atestat în anul 
1366, aflat p e drumul comercial ce-l l ega ele 
centrul T ransilvaniei, biserica vech ii mănăstir i 
episcopale, ele la a cărei înfiinţare s-au s{trbă
t orit, ca şi Voroneţu l , anul trec ut, 500 ele a ni, 
clominti· aşezarea; . monu mentul, r estaurat în 
1922, mai păstreazii ca elemente or iginale por
talul şi ancadramentele ele piatr i'.L; N istor zu
gravul, care la 1755 zugritveşte icoanele împă
răteşti a le b iseric ii, est e menţionat documen
tar împreună cu un a l doilea pictor a l e i, pe 
nume Ioa n, la zugrăvirea unui monument clin 
Huedin . Mănăst irea a fiinţat pînă pe la 1785, 
atestată documentar în 158 1, conform cerce
tării aciuale, deşi după materialele arJ1eolo
" ÎCe, afl ate în mu zeul reorganizat a l măniLsti
r ii, este mult ma i veche, pl asată fiind în timp 
la începutul secolului a l XVI-lea . 

Turda , una clin cele mai vechi aşezări me
dievale atest ate documentar (1197), a înfl orit 
încă cl in antich itate clatoriHL exploatării sării, 
în Dac ia r omanti fiind un important centru -
Potaissa; muzeul o răşenesc, găzduit î.ntr-un 
e lif iciu cl in secolele XV -XVI, prez intă bo
cate materiale arheologice ca o expresie a con
tinuitktţ ii v ieţii omeneşt i pe aceste mel eaguri; 
obiecte ele ceramică specifi ce culturii or mate
r ial o n olitice Turclaş ş i Petreşti (4000-3000 
î .e .n.), apoi Coţofeni (3000-2000 î.e. n .) se 
etaleazr1 în expoziţie al{tturi ele cele înfăţişîn d 
ceramid i si artă romanrt descoperite în aseza-
rea c iv il K1 Şi castrul ele la Potaissa. ' 

La Aiud, centru fort ificat î.n evul med iu 
(menţionat la 1299), s-au vizitat biserica refor
mată (st il got ic, secolul XV, transformată în 
stil baroc în secolul XVIII) ş i muzeul ele ist o
ric adăpostind îh specia l exponate clin epoca 
bronzului , a fie rului ş i clin perioada claco-ro
n1antt .• 

Pr in Teiuş, unele se păstrează un alt vechi 
monument, b iserica mănăstirii r idicat e în vre
mea lui Ia ncu ele Hunedoara , călătoria a conti
nuat clupri 21 km, în o raşul Blaj aşezat în dome
niul feudal a l Cetăţii el e Baltă, într-o renumită 
zonă viticolă; a fost unul din cele mai importa nte 
centre ale Tra nsilvaniei, supranumit ş i mica Ro
mă . Muzeul, adăpostit în sediul fost ei episcopii 
şi mitropolii greco-catolice, a fost refăcut în 
anul 1973 şi înfăţişează aspecte importante clin 
istoria Blajului şi a acestor locuri, ilu strate 
ele numeroase materia le arheologice şi docu
mente istorice, printre care: cera micli pictată 
neolitică. - cultura Petreşti; vase şi obiecte 

cl in necropola scit ictt descoper it ă în localitat e ; 
cera mic{< şi un elte dac ice; vase şi arme celtice ; 
ceramică roman(~ şi fragm ente de con -t rucţi i 
roman e; un fragm ent ele ancadram ent de fe
reastră, purtînd a nul 1533, făcîn cl dovada ve
chimii castelului, sediul ele azi, a l muzeului; 
documente atestînd întemeierea scolilor si a 
t ipograf iei, în secolul a l XVIII_:lca, Bla jul 
f iind cel mai important centru a l învăţă
mîntului românesc din Tra nsilvan ia în acea 
pcrioacfa . Alte momente sînt legate ele istoria 
Revolu ţiei de la 184 din Transilvania, c în l, 
pc impia Libe1Hţii, la 3/ 15-5/ 17 mai, în 
cadrul u nei mari aclunrcri a românil or s-a 
adoptat programul ele revendicări a l rev o
l uţiei. O piatră sub forma unui monument 
geom etric ( 1908), prov nitri ele la construcţia 
v ech ii şcol i bl ăj cnc ş i aflată în curtea mu zeu
lui, c insteşte astăzi memor ia eroilor împreună 
cu obeliscul rid icat în 1958 s i monum entul 
„ Gloria" (1977, proiect Ion Vla~iu ) . 

Dintre m onumentele oraşului menţion[Lm 
bisericu ţa " rec il or ( 1737) şi biserica cateclralrL 
{1741-17'18) , ridicată ele arh. Ioan Martinelli, 
Ia înfrumusetarea m onumentului contribuind 
tîmplarul Al dea ele la Maramureş şi pictorul 
Ştefan Tenet ski (pictarea iconostasul u i :pe la 
1765). 

Excursia documentară a continuat la 
Gaida ele Jos (16 km ele Alba Iulia) , sat româ
nesc atestat la 1237 , unele s-a vizitat un m onu
ment clin secolul al X V-lea ; biser ica satului 
(cu clopot ele la 17 18), restaurată, pr zintrL o 
arhitccturri interesantă, expresie a îmbinării 
între arhitectura ele piatră şi cea ele lemn; ab
sida altarului ele plan semicircular, cu două 

intrrui ca la biserica Rîmeţi, şi naosul cu con
traforţ i r eprczinU1 elementele clin arhitectura 
v eche a monumentului; cluprt cum veche este 
şi pictura originară (secolele ;xv - XVI), ce se 
mai păstreazr1 fra gmentar, pe peret ele clesprLr
ţitor din tre naos şi altar, în partea ele sus a lui 
înfrtţiş înd o imagine frecvenU1, ele altfel , în 
bisericil e ele l emn . 

Cu satul Mesentea, atestat în anul 1303, 
s-a încheiat călător ia noastră ele cunoaştere a 
unor neasemuite zidiri şi l ocuri încărcate ele 
istorie românească ; monumentul de aici clatînd 
clin anul 1778 prezintă o interesantă arhitec
tură, picturri (secolul XVIII) ele facturr1 brîn
covenească şi o tîmplă clin zid ; autorul picturii 
este Sta n Popovici, fiul popii Radu clin Răşi
nari, ia r a l celor două icoane vechi , tot cl in 
secolul a l iX.VJII-l ea, Simion zugravul din 
Bălgracl. 

Neasemuite zidiri şi l ocuri ca atîtea multe 
altele clin ţartc, mărturisind aspiraţiile ei, crea
ţia ş i geniul unui popor, ale cărui tradiţii avem 
d<ţtoria să le îmbogăţim şi să le iub im. 

Elisabeta ANCUŢA-RUŞINARU 
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