Viaţa

~tiinţifică

PREZENŢE ROMÂNEŞTI. CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

,SECULAR MEDIEVAL ARCHITECTURE IN THE BALKANS ANO ITS PRESERVATION" SALONIC, 1997
În seara zilei de 2 noiembrie 1997, se deschidea

la Salonic, Grecia, într-un cadru festiv,

expoziţia

evenimentul cultural nr.1 al anului, în care oraşul
Salonic a devenit .Capitala culturală a Europei - 7997".

,Secular Medieval Architecture in the Balkans, 1300

Zilnic au fos t organizate diferite evenimente (concerte,

civilă

spectacole de teatru, balet, festival de poezie şi de
folclor, expoziţii, conferinţe). 1
Evenimentul a fost pregătit minuţios necesitând
mari desfăşurări de forţe pentru asigurarea unui cadru
adecvat,
conform
aspira\iilor
organizatorilor:

- 1500, and its Preservation "(Arhitectura
medievală

din Balcani, 1300-1500, şi protecţia sa).

Expoziţia, închisă la s f ârşitu l anului 1997, s-a
înscris ca un monument important într-o suită de
manifestări in ceea ce pe bună dreptate poale fi numit

Harta sud~estului Europei
cu specificarea categoriilor de arhitectură civilă - monument şi ansambluri de arhitectură prezentate in expoziţie
1 Programul manifestărilor (Festival of ideas - Thessaloniki
Cultural Capital of Europe ! 997 - The artistic Programme, ianuarieaprîlie şi mai-decembrie) cuprinde evenimentele culturale zilnice

programate pentru anul 1997. Catalogul - program este prezentai de
primarul Salonicului şi preşedintele Organizaţiei .Capitala Culturala a
Europei Salonic 1997° - KonstanUnos Kosmopoulos.
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modernizarea infrastructurii oraşului şi a dotărilor
(străzi, zone verzi, mobilier urban), modernizarea
aeroportului Makedonia, reabilitarea şi amenajarea unor
clădiri sau fronturi stradale, amenajarea şi punerea în
valoare a zonelor arheologice, încheierea unor clădiri
ce aveau să găzduiască diferite activităţi - un număr de
200 obiective. Arhitecţi celebri precum Alvaro Siza sau
Mario Botta au participat la realizarea unor edificii
importante. Au fost invitate vedete precum Joan Baez,
Mihail Barişnikov, Mstislav Rostropovich, Yehudi
Menuhin, grupul rock U2. Au fost aduse tezaurele de
la Athos şi Cipru. Având în vedere amploarea
mijloacelor puse în operă, diversitatea acţiunilor
cotidiene ce se întind pe durata a opt luni, suita de
manifestări numite .Salonic Capitala Culturală a
Europei 1997", poate fi considerat (la nivelul
continentului) cel mai important eveniment cultural al
anului 1997. 2
Dorinţa de ieşire din conul în care se găseşte sudestul Europei, schi!flbarea mentalităţii generale în ceea
ce priveşte termenul .balcanic" perceput distorsionat (in
sens peiorativ), ignoranţa occidentalilor faţă de ceea ce
nu reprezintă antichitatea clasică, sunt tot atâtea
motivaţii ale organizatorilor proiectului • Thessaloniki
Cultural Capital of Europe 1997'.
Reuşita acestui .proiect•, va atrage desigur atenţia
şi asupra părţii de nord a Greciei, zonă încă ocolită de
marea masă a turiştilor. 3
Expoziţia şi conferinţa internaţională asupra
arhitecturii civile din Balcani 1300-1500, noiembriedecembrie 1997, trebuie privită în acest context.
Trei evenimente au avui loc la începutul lunii
noiembrie:
1) deschiderea expoziţiei,
2) lansarea Catalogului expoziţiei,
3) conferinţa internaţională având acelaşi obiect:
arhitectura civilă balcanică.
1. Expoziţia a prezentat arhitectura civilă a ţărilor
balcanice din secolele XIV-XV, două secole marcate
de insecuritate şi totodată un moment de fuziune a
două culturi, cea a islamului şi cea a ortodoxiei. Patrimoniul arhitectural prezentat constituie rodul unei
minuţioase selecţii, expoziţia cuprinzând categorii
arhitecturale definite prin criterii funcţional-tipologice:
2 Semnatarul acestei comunicări a avui la dispoziţie un matenal
de prezentare, în limba greacă, a proiectu/ul de Intervenţie. Acest
material de prezentare, remarcabil ca design, cuprinde pentru fiecare
categorie de intervenţie: nominalizarea obiectivelor • poz~ionale în
planul general al oraşului şi reprezentate prin planuri de arhitecturi,
fotografii, costuri şi termene, grafice de eşalonare a investiţiilor.
3 După cum se ştie, marele turism este indreptat spre zona
insulară şi sudul Greciei unde abundă vestigiile antichităţil. Am
constatat, de la prima vizită in anul 1980, ci .zona bizantinăN în
general este puţin frecventată de turq;ti occidentali, nu numai partea
de nord a Greciei (unde nu suni multe monumente ale antichităţii
clasice). Perioada bizantină ca şi cea poslbizanlmă sunt extrem de
puţin prezentate publicului şi, practic ineidstente în pubicaţii ştinţifice
sau de popularizare.

entităţi urbane, fortificaţii urbane, poduri, clădiri
industriale (aproape o sută de clădiri şi ansambluri de
arhitectură civilă din ţările balcanice).
Exponatele au fost găzduite de un monument
istoric, o baie turcească: Bey Hamam (Baths
.Paradeissos•) un superb edificiu de arhitectură civilă
otomană de la mijlocul veacului al XV-iea, situat în
centrul Salonicului, pe unul din cele mai importante
bulevarde, Egniatia Odos. 4
Societatea pentru studiul şi conservarea arhitecturii

medievale din Balcani (AIMOS),

Organizaţia

Capitala

Culturală a Europei Salonic 1997, Universitatea Princeton,
Institutul pentru Protecţia Monumentelor Culturale din

Serbia, IPAC-Franţa, au fost principalii organizatori.
Autorii, cei care au conceput şi realizat expoziţia,
sunt: prof. arh. Slobodan Curcic (Dept. of Art and
Archaelogy - Princeton University) şi arh. Evangelia
Hadjitryphonos (restauralor-91h Ephoreia of Byzantine
Antiquities, Salonic). Aceştia au fost secondaţi de
coordonatorii locali (din partea ţărilor balcanice) şi de
o prestigioasă comisie internaţională de avizare.
Iniţiatorii şi organizatorii expoziţiei au urmărit să facă
cunoscută o arhitectură valoroasă, ignorată pe nedrept,
chiar şi de către lumea specialiştilor: arhitectura civilă
din regiunea Balcanilor.
Motivarea tematicii: arhitectura civHă medieva!J, a
fost aleasă pentru a se arăta că în zona Balcanilor
există, în afară de arhitectura religioasă şi o alta
valoroasă, variantă reprezentativă pentru ţările
balcanice şi cu nimic inferioară celei din restul Europei.
Regiunea Balcanilor este cunoscută lumii
occidentale mai mult prin edificiile de cult; este ignorată
astfel o producţie arhitecturală cu particularităţi
distincte în diferitele zone. Autorii expoziţiei au restrâns
perioada prezentată, la secolele XIV-XV, secole de
acută insecuritate zonală şi moment de interferenţă a
două mari culturi: cea creştină de sorginte bizantină şi
cea a lumii Islamului-perioadă în care ultimele state
independente luptă contra expansiunii otomanilor şi
când noii sosiţi încep să-şi pună pecetea, ca element
unificator, asupra celor cuceriţi. Este momentul
ultimelor fortificaţii, fie a unor comunităţi urbane, fie a
feudalilor, a ultimelor palate şi reşedinţe nobiliare şi a
primelor edificii ridicate de noii stăpânitori.
Materialele de prezentare au fost ordonate nu după
entităţi statale contemporane (graniţele actuale nu
reprezintă reabilităţi ale secolelor trecute) ci după criterii
func\ionale şi tipologice.
Remarcabile la această expozi\ie sunt elementele
de noutate:
- ieşirea din tiparele obişnuite prin prezentarea altei
arhitecturi decât cea a edificiilor de cult (relativ bine
cunoscută în restul EuropeO- arhitectura civilă balcanică;
4
În seara ziei de 2 noiembrie 1997, expoziţia a fost inaugural3
în prezenţa ministrului Culturi Eiaggelos Venizelos, precum şi a aliat
personal1taţi din ţara gazdă.

64

http://patrimoniu.gov.ro

Planşa

2a,b - Fosta baie

publică turcească,

.BEY HAMAM* care a

adăpostit Expoziţia

de

arhitectură balcanică
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Pfan~a 3a,b,c,d - Interioarele BEY HAMAM·ului în care a fost organiza/A expoziţia
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sistematizarea materialului şi organizarea
criterii funcţional-tipologice şi nu după
actuale din zona balcanilor;
- o sinteză a arhitecturii civile balcanice (a se vedea
catalogul expoziţiei),
- un bun prilej pentru întâlnirea specialiştilor
teoreticieni şi practicanţi din domeniul cercetări i ,
restaurării,
protecţiei,
reabilitării
patrimoniului
arhitectural. La toate cele de mai sus, se adaugă o
remarcabilă seriozitate a celor care au concepui, şi
organizat şi realizat expozi\ia.
Secţiunea românească a expoz i ţiei, a fost
coordonată prin Uniunea Arhitec\ilor 5 din România
(organism care a fost contactat de către AIMOS), de;
către dr.arh. Anca Brătuleanu. Colaboratori cu desene,
ilustraţii şi texte explicative au fost arhitecţii: Gheorge
Sion, Sanda Ignat, Marina Iliescu şi Liviu Brătuleanu
(DMl-CPPCN) şi dr. Hermann Fabini. Monumentele şi
ansamblurile de arhi tectură civilă balcanică din perioada
1300-1500, din România prezentate în expoziţie şi În
Catalog, au fost: Fortificaţiile Sibiului (Oraşe fortificate
- dr arh. Hermann Fabini, dr, arh. Anca Brătuleanu,
arh. Marina Iliescu); Castelul Bran, Cetatea Câinie,
Cetatea Poienari, Cetatea Neamţ, Cetatea Suceava
(Cetăţi - arh.Marina Iliescu, arh. Sanda Ignat, arh.
Gh.Sion); Palatul princiar din Târgovi;;fe (Palate/Case
- arh.Liviu Brătuleanu) şi Primăria Veche din Sibiu
-

expoziţiei după
ţările

~ Uniunea Arhitecţilor din România (preşedinte arh.Ale:uindru
Beldiman) după anu! 1990 a urmărit cu consecvenţă afirmarea
arhilecturilromăneştiînafaragran~elo1 : edilareadeca ta!oageşicărţi

de arhrlectură (prin editura Simetria), prezenţa la Bienala de Arhitectură
de la Veneţia, expoziţii de arhitectură organizate în ţara şi strailllitale,
concursuri de arhitectură - toate cu rezultate remarcabile sub raportul
atconcepţiei, calilă\iigraficeaorganizArii.

(Clădiri publice - dr. arh. Hermann Fabini, dr. arh. Anca
Brătuleanu}. Fiecare obiectiv, a fost ilustrat prin
planuri, fotografii vechi sau actuale, gravuri, texte
explicative şi câte o monografie (în limba engleză).
Participarea românească se înscrie în intenţiile
organizatorilor Expoziţiei şi a Conferinţei, de a trezi
interesul asupra patrimoniului arhitectural din perioada
medievală-secolele XIV şi XV. România a urmărit la
rândul său integrarea În această zonă culturală printre participare de remarcabilă ţinută intelectuală, la un
nivel comparabil cu celelalte ţări participante atât în
ceea ce priveşte monumentele selectate (reprezentativitate, stare de conservare, accesibilitatea ş.a)
cât şi prin calitatea materialului prezentat - ţinând cont
şi de ceea ce urmau să prezinte în expoziţie celelalte
ţări. Trebuie să remarc că suntem puţin cunoscuţi prin
lucrări de specialitate în cercurile specialiştilor (afirmaţia
se bazează pe bibliografia românească extrem de
restrânsă aflată la îndemâna organizatorilor. De altfel
trebuie precizat că, la Conferinţa care a urmai
vernisajului Expoziţie i , România a fost singura ţară care
a avut doar doi reprezentanţi.
2. La dala de 2 noiembrie 1997 a fost lansat
Catalogul expoziţiei. Este un volum cu 372 pagini, 94
monumente prezentate, 600 ilustraţi i alb-negru şi color,
aparat critic-lotul într-o prezentare grafică de cea mai
bună calitate. Catalogul este concepui şi editat de
Slobodan Curnic şi Evangelia Hadjitryphonos, aceiaşi
care au conceput şi Expoziţia. Suni menţionaţi în
catalog şi cei care au sprijinit apariţia că~ii, responsabilii
ţărilor participante şi cei care, cu autoritatea ştiinţifică,
au avizat apariţia unei publicaţii care va rămâne mai mult
decât un catalog al unei expoziţii, un document de
referinţă, indispensabil, o sinteză a arhitecturii civile din

67

http://patrimoniu.gov.ro

regiunea Balcanilor a secolelor XIV-XV, când o lume
dispărea şi o alta se năştea în sud-estul Europei. 6
3. Conferinţa internaţională .Secular Medieval

Arhitecture in the Balkans, 1300-1500, and its
Preservation•, s-a desfăşurat în zilele de 3-5 noiembrie
în auditoriul Şcolii Politehnice al Universi tăţii Aristotle,
din Salonic. Participanţi a fost arhitecţi, istorici,
arheologi, veniţi din ţările balcanice, din Olanda, Marea
Britanie, Germania, Franţa. S.U.A
Având în vedere că în sud-estul Europei există pe
de o parte caractere comune şi, pe de altă parte, o
arhitectură specifică fiecărei zone culturale, zone ce nu
au coincis în trecui cu actualele frontiere politice,
arhitecţi teoreticieni şi practicanţi din Grecia şi Serbia
au propus înfiinţarea unei Societăţi pentru studiul şi
conservarea arhitecturii medievale din Balcani ALM.O.S. Scopul acestei societăţi este de a facilita
com_,unicarea între special~tii ţărilor balcanice.
ln acest spirit se înscrie şi Conferinţa care a avut
loc între 3 şi 5 noiembrie 1997.
Românii au prezentat următoarele comunicări:
dr.arh. Anca Brătuleanu • The Residence of Prince
Petru Cercel af Târgovişte" (dr.arh.Anca Brătuleanu a
fost şi moderator în cea de a doua zi a Conferinţei);
dr.arh. Teodor Octavian Gheorghiu .Les Vi/Ies
Medievales Roumaines dans le Contexte Sud-Est
Europeen"(text citit de dr.arh. Anca Brătuleanu) şi arh.
Liviu Brătuleanu - .Les Koulas de Roumanie - XVfeXVllle siecles".
Participând la Conferinţa Internaţională .Secular
Arhitecture in the Balkans and its Preservation", arh.
Liviu Brătuleanu a reprezentat Ministerul Culturii 0.M.L(cu sponsorizarea Băncii Comerciale Române),
dând curs invitaţiei organizaţiilor Cultural Capital of
Europe, Thessaloniki 1997 şi Society for fhe Study of
Medieval Arhitecture in the Balkans and ifs

Preservation (AIMOS).
Subiectul conferinţei ţinute de către arh. Liviu
Brătuleanu, în ziua de 4 noiembrie 1997. ,Culele din
România - secolele XVI-XVIII" a fost ales în
corcondanţă cu tematica generală a conferinţei şi a
expoziţiei. S-a urmărit scoaterea în evidenţă a
caracteristicilor comune şi elementele de diferenţiere
a exemplarelor nord-dunărene. Comunicarea susţinută
prin fotografii ale autorului făcute în România şi în ţările
balcanice, planuri şi hărţi, ilustrând tipologiile răspândite
şi rezolvările arhitecturale s-a bucurat de interesul şi de
aprecierea celor prezenţi, cunoscători ai acestei
categorii arhitecturale, cu atât mai mult cu cât unii
6 Dacă iluslra\ia impresionează !a o primă parcurgere a
catalogului, nu trebuie să fie neglijat textul celor doi autori: Slobodan
Curck: şi Evange!ia Hadjitiyphonos: .Architecture in the Age of insecunly. An lntrodudion to Secular Architecture in the Ba!kans, 13tX>/500' şi .Some Reflections on the Preservation of Architectural
Heritage of a Cnfical Hisforical Period in the Balkans• - două studii
introductive de reală valoare pentru cei interesaţi de cultura şi de
arhitectura din zona balcanică.

dintre cei aflaţi la conferinţă erau autori de studii sau
rapoarte privind şantiere de restaurare ale culelor din
ţările respective, Au fost ilustrate în cadrul comunicării
cule cu rol de locuinţă, refugiu-semnalizare , situate la
est şi vest de râul Olt, unele necercetate până în
prezent şi, asupra cărora stăruie încă numeroase
prejudecăţi. 7
Asupra genezei construcţiilor de tip culă în Ţara
Românească, părerile sunt împărţite. O opinie lansată
cu un secol în urmă de către Netzhammer şi preluată
apoi necritic în mediul românesc este, încă, împărtăşită:
obârşia orientală. Potrivii acestei opinii, culele a căror
provenienţă îndepărtată ar fi Persia şi Asia Mică B s-au
răspândit în ţările balcanice în timpul dominaţiei
otomanilor. Sau, presupunând o filiaţie autohtonă,
culele din România ar avea - după alte opinii - ca
origine îndepărtată turnurile dacice (se ignoră faptul că
în evul mediu au fost răspândite clădirile de lip donjon,
pe întregul teritoriu al fostului Imperiu roman).
Deoarece culele româneşti se află în mediu rural au
fost, şi mai sunt considerate, arhitectură populară. Nu
se are în vedere rolul programului arhitectural care
răspunde unor necesităţi funcţionale ale unei anumite
dase/categorii sociale - boiernaşii - în anumite
conjuncturi/condiţii istorice. Astfel, culele româneşti
erau fie locuin\e permanente (în unele cazuri legate
printr-o galerie suprapusă locuinţei propriu-zise a
boierului), fie refugii, amplasate izolat în puncte cu bună
vizibilitate(de unde şi situarea de-a lungul văilor). 9
Culele (circa 50 identificate la est şi la vest de Oli)
au apărut la noi relativ târziu, maxima răspândire fiind
la sfârşitul sec.XVIII!- începutul sec. XIX. Această
perioadă are o triplă semnificaţie. Este o perioadă de
maximă insecuritate zonală-slăbirea autorităţii centrale
şi invazia bandelor prădătoare venite din sudul Dunării.
Este momentul unor profunde prefaceri - laicizarea
societăţii româneşti şi apariţia unor mici boieri,
negustori, slujbaşi (ctitorii celor aproape 200 de biserici
pictate în exterior din zona colinară). Este perioada
emancipării populaţiilor sud dunărene, când numeroş i
1 Textul comunicării, dii! în limba franceză. a fost ilustrat cu un
număr de 100 imagini diapozitive color, realizate de catre autor în
România şi în ţările sud-dunărene şl cu hărţi reprezentând cule
româneşti şi \ările bak:anice sau Orientul Aprnpîat.
8 În Orientul Apropriat, nu departe de Eulrat autorul prezentei a
văzul turnuri care până nu demult au fost locuite. ln realitate, este vorba
de turnuri cu destinaţie funerară, precum turnurile Jamlishn sau Kilhal
din necropola Palmyrel.
9 Situate uneori în imediata apropiere a reşedinţe! boierului (turn
cu rol de refugiu) unele cule erau legale cu o pasarelă d e aceasta.
Astfel era cula Şuiei - Argeş, astfel apare în releveul publica) de Iancu
Atanasescu cula de la Goruneşti - Vâlcea. Alteori cula se ină~a peste
locuinţa propriu-zisă ca la Vlădaia - Mehedinţi sau ca la Băbeni Vâlcea.
O fostă cută este considerai a li turnul fostei mănăstiri de la
Holărani - Olt. Existenţa unei curţi boiereşti situată pe aceeaşi înălţime
caşi turnul (terasa superioarllaO!lulU1), bisericasituatăînvaleina!bia
majorii (tipologic. o biserică capelă de curte) pledează pentru o

destinaţie iniţială: culă.
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vlahi, slavi, albanezi se refugiază sau se stabilesc în
Ţara Românească.

Din a doua jumătate a secolului al XIX-iea, to
dispărând raţiunea pentru care fuseseră construite,
culele sunt fie transformate, fie abandonate; începe să
fie alterată şi semnificaţia termenului ,culă", numele
fiind împrumutat clădirilor de ţară cu un aspect robust
şi cu două nivele (Calapăru, Cerne\i, Broşteni, Tigveni,
Glogova, Cartiu). 11 Prin modul de abordare, această
prelegere a fost concepută ţinând seama şi de alte
exemple cunoscute de autor, existente în ţările
balcanice - Albania, Bulgaria, Grecia, Serbia şi
Macedonia, Turcia, sau Gruzia. 12
Comunicarea s-a înscris în intenţiile organizatorilor de a pune in discuţie oportunităţile şi tendinţele
actuale de proiecţie şi punere in valoare a patrimo-niului
arhitectural, cu precădere în acele cazuri când clădirile
(sau ansamblul) şi-au pierdut cu timpul cititorul/
proprietarul şi raţiunea pentru care au fost edificate.
ID Cule de data târzie, asemeni celor româneşti, mai există în
Albania, cele mai recente datând cu precl!.dere din secolul al XIX-iea
la Goranid, Sopol, Malesie, Gjakove, Gjirokaster, cele din regiunile Mal,
Bolqizaş.a.

11 Cule precum cele de la Piatra Olt (Enoşeşli - Olt} sau Zătrenl
(Vâlcea) au sule1it numeroase witervenţij, unele recente, astfel câ un
ochi neavizat cu greu poale intrezl!.ri formele vechi cule; o atentă
cercetare de aihitectură este mai mult deci! necesara în carul aces!Of
două conace (cel din Zl!.treni, nu este înscris în listele m.a.s.i.),
12
Se poate afirma, ca o notă generala, că spre deosel:Mre de zona
eidracarpalică, la sud de Dunâre culele sunt construcţii urbane, situate
în vatra localităţilor: Kratovo - Macedonia, Kustendil, Vra!a - Bulgaria,
Mani • Grecia sau în Asia Mică la Antalya„ La poalele Caucazului, în
regiunea Svaneţiei, exista nenuml!.rate turnuri-locuinţă care pfin numâr
şi silueta amintesc de turnurile oraşelor Italiene San Gimignaoo sau
Bolooia: astfel sunt turnurile de la Mestia, Ghegi, Ciaja\, J1bian~ Enaţ.
13 O funcţiune muzeală aşa cum au culele de la Curţişoara sau
Ma.Jdareşli nu este viabiă pentru alte cule. O evenlualll COOSerr.lfe pm
,restaurări' periodice a uoor monumente istorice izolate p1ecum cele
de la Brabova, Cemăteşli, Şiacu, Groşerea ş.a. s1.11t un paleat.v,
deoarece nu se asigură altceva decât sup1av1e\uirea.

Am constatat cu acest prilej că în celelalte ţări din
Balcani se pun cu acuitate aceleaşi întrebări: ce
destinaţie pot primi clădiri sau asambluri de arhitectură
care şi-au pierdut in decursul anilor proprietarii,
utilizarea, raţiunea pentru care au fost edificate (cum
ar fi fortăreţele, băile turceşti, reşedinţele nobiliare sau
culele), cum se pot proteja ruinele sau clădirile?
Acolo unde există legislaţie, resurse, infrastructură ,
potenţial turistic, protecţia se desfăşoară în limitele
rezonabile. Nu suntem o ţară cu un număr excesiv de
mare de obiective aşa cum acreditează unele opinii; o
ţară vecină - Bulgaria, spre exemplu, are listate 40.000
de m.a.s.i. şi cu obiective înscrise în listele UNESCO
(şapte monumente ante 1990); avem un patrimoniu
arhitectural variat şi valoros, chiar dacă nu se înscrie
în canoanele arhitecturii occidentale. Protecţia acestuia
nu se poate realiza fără a exista o ,polilică·slralegie"
la nivel guvernamental de gestionare a patrimoniului
arhitectural al fiecărei \ări (inventariere, protec\ie ,
conservare, reabilitare, punere în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi (siturilor istorice). Această
strategie desigur, nu poale fi eficientă decât la nivel
central, deoarece gestionarea patrimoniului depinde de
factorii educaţionali, de dezvoltarea şi planificarea
urbană şi rurală, de sistemul financiar, de politica de
proiecţie a mediului, de existenţa unei infrastructuri, de
o industrie a turismului care să fructifice patrimoniul
arhitectural. Fără o abordare manegerială nu se poate
asigura eficienţa cheltuielilor, nu se pol transforma
monumente, asambluri protejate, situri istorice/
arheologice, într-un ,capital" economic, spiritual,
cultural, social de neînlocuit, iar nu in consumatoare de
fonduri. Abia după aceasta, politica guvernamentală
poate fi implementată la nivel local prin organele
abilitate şi cu ajutorul societăţii civile.
LIVIU BRĂTULEANU
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