SCRISORI

Pe un traseu parcurs intre Sibiu Mediaş şi Braşov am văzut cu disperare cum se degradează aproape 50
de biserici-cetăţi ale saşilor din Ardeal. Comunitatea saşilor este în scăde
re dramatică în această zonă, ceea ce

face ca viitorul deja sumbru al acestor monumente să fie de-a dreptul
disperat.
Majoritatea acestor biserici sint romanice la origine, din epoca de trecere de la secolul al XII-iea la secolul al
XIII-iea, fiind ca nişte cărţi deschise pe
care se pot citi etapele succesive ale
istoriei populaţiei săseşti, de la primele faze ale colonizării, trecind peste
epoca luptelor cu tătarii şi turcii, pina
astăzi.

Biserica din Drăişeni ni s-a părut
cea mai tristă şi ameninţată dintre toate cele văzute .
Aflîndu-se într-un sat unde nu mai
există comunitate săsească, biserica
este dezafectată de mai mulţi ani, fiind
ameninţată de distrugere totală şi supusă avatarurilor naturale.
Propunem ca măsuri de urgenţă:
- repararea cu mijloace minime a
clădirii bisericii pentru a opri efectul
distrugător al intemperiilor asupra
fragmentelor de frescă, unice în felul
lor, care se află pe peretele dinspre
sud, între tribună şi ferestrele romanice, pe zidul de pe care s-a ridicat
stratul de var cu care fusese acoperit
după reformaţie;

- introducerea în biserică a mobilierului original care de ciţiva ani putrezeşte în nişte şoproane din curtea
monumentului;
- formarea unei echipe de profesionişti restauratori şi istorici de artă care
să redea acestei biserici adevărata valoare istorică.

Arh. MATEI LYKIAROOPOL

al casei, ci şi mobilierul original - complet inexistent - ca şi bibliotE1ca de
altfel, care reprezenta o adevărată valoare culturală pentru patrimoniul
ţării.

Ceea ce m-a revoltat însă peste
este oroarea ce s-a comis cu
parcul inijial care înconjura locuinţa,
una din cele mai frumoase creaţii de

măsură

arhitectură şi frumuseţe naturală.
Grădina de flori a devenit un morman
de moloz şi şantier, iar în locul rîurilor
de flori există o hală de beton - depozit
viitor de butoaie al Uzinelor Colibaşi.
Vă rog opriji de urgenţă construcţia
acestei hale de depozit, ruşine a proiectanţilor, şi daţi ordin să fie mutată.
Oriunde îşi poate avea locul, dar acolo nu ! Redaţi reşedinţei 'Florica' frumuseţea sa iniţială.
Socotesc totodată că atunci cind
reşedinţa 'Florica' îşi va recăpăta frumuseţea, ar putea deveni o 'Casă Memorială Brătianu', aşa cum vă propun

într-un alt memoriu.

ANA-MARIA SCHĂFER
născută BRĂTIANU

Mă

adresez dumneavoastră cu
de a lua în considerare o
eventuală schimbare a utilizării palatului Ghika din str.Doamnei Ghika,
nr.3.
Sînt cel din urmă descendent al
celui care a construit palatul, Grigore
Ghika IV, primul doml'1 pămîntean
dup~ 1821.
ln momentul de faţă palatul este
folosit ca restaurant. Dată fiind aşe
zarea oarecum periferică a zonei în
care este construit palatul, ţinuta publicului care frecventează restaurantul lasă uneori de dorit, conducînd la
deteriorarea acestei clădiri de imporrugămintea

Ghika IV şi soţia sa Ma'ria, a locuit în
diferite perioade în palat şi domnul
Alexandru Ghika, care a avut un rol
important în problema Unirii Principatelor.
Din punct de vedere artstic, palatul
este, citind cuvintele arhitectului Grigore Ionescu din Istoria arhitecturii în
România, cit şi din cartea Bucharest
la viile et ses monuments, Editura tehnică, 1956, p.156, cel mai bun reprezentant al arhitecturii neoclasice de
origine italiană care s-a conservat în
Bucureşti.

În jurul anului 1930, la inijiativa lui
Nicolae lorga,au fost salvate unele
picturi în frescă din interior. S-au efectuat lucrări de restaurare în anii 60 şi
s-au refăcut toate motivele decorative
de pe friza cornişei principale şi pilaştrii dintre ferestrele de la etaj.
Palatul este deci, împreună cu biserica alăturată a Teiului Doamnei, un
ansamblu de valoare. Necropola din
curtea bisericii Teiului Doamnei, nume care aminteşte de Maria, soţia lui
Grigore Ghika IV, este unică în Bucureşti. În necropolă se află îngropaţi
unii membri ai familiei Ghica, care a
dat celor două principate zece domnitori, începînd cu secolul XVII.
Menţionez că după dărîmarea în
1985 a ctitoriei domnului Grigore Ghika li şi anume mănăstirea Sf.Pantelimon, al cărei viitor este incert, atît
Grigore Ghika li, soţia sa, cit şi domnul
Alexandru Ghika au fost reinhumafi în
această necropolă într-un mormînt comun. Pînă în momentul de faţă nu
există încă aici un monument funerar
care să-i amintească .
În spe'ranţa că problema prezentată şi-ar putea găsi o soluţie pozitivă,
vă muf:tumesc anticipat.

GRIGORE GHIKA

tanţă istorică şi artistică.

Stimate Domnule Preşedinte,
Revenind după 13 ani de absenţă
în România, am avut posibilitatea să
vizitez fosta reşedinţă a familiei mele,
transformată sub dictatura lui CEa
uşescu în reşedinţă prezi- denţială.
r1m avut o cumplită strîngere de inimă
văzînd interiorul complet transformat,
distrugîndu-se nu numai planul iniţial

De aceea, vă rog să aveţi amabilitatea de a analiza posibilitatea folosirii
eventuale a palatului ca muzeu, cu atit
mal mult cu cit în palat a funcţionat în
anii 60 o cameră muzeu, înfiinţată prin
grija neobosită a prof.Radu Ciuceanu, dar care, din păcate, a fost închisă
ulterior.
Din punct de vedere Istoric, palatul
are importanţa sa. În afară de Grigore
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