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RYSZARD BRYKOWSKI

OCHRONA ZABYTKÓW W RUMUNII

Początki ochrony zabytków sztuki łączą Rumuni 
z okresem  ,,starożytniczego zbieractw a” pierw 
szej połowy ubiegłego stulecia, a zwłaszcza 
z okresem  reform istycznej działalności Jana 
A leksandra Cuzy, pierwszego wspólnego dla 
M ołdawii i Wołoszczyzny księcia (1859— 1866).1 
Zasadniczo jednak „zorganizowana” ochrona za
bytków arch itek tu ry  następuje dopiero z chwilą 
pow stania w 1892 r. Komisji Zabytków Histo
rycznych. Nieco wcześniej, bo już w 1872 r., po
wołano dla węgiersko-austriackiego Siedmio
grodu (nazwa rum uńska Transylvania), podob
ną Kom isję przy W ęgierskiej Akademii Sztuki. 
W tym  początkowym okresie n iestety tylko 
część obiektów mogła być objęta ochroną, gdyż 
Komisjom nie podlegały zabytki będące włas
nością pryw atną. Mogły one jedynie apelować 
do właścicieli o podjęcie niezbędnych prac oraz 
mieć głos doradczy w sprawach remontów.

W dziejach rum uńskiej myśli konserw atorskiej 
O liver Velescu wyróżnia cztery zasadnicze okre
sy. P ierw szy nazywa — neorom antycznym, d ru 
gi, k tó ry  tworzy się około 1931 r. w oparciu 
o krajow ą szkołę architektoniczną — narodo
wym, trzeci, z lat 1950-1960 — m odernis- 
tyczno-funkcjonalnym  i czw arty ■— nowoczes
nym. Ten ostatni jest jakby wypadkową k ierun
ków tradycyjnego i modernistycznego 2.

Najnowszy okres w historii rumuńskiego kon
serw atorstw a datuje się od chwili powołania 
w 1960 r. Dyrekcji Zabytków Historycznych 
(Directici M onumentelor Istorice). Jest ona na j
wyższym, a zarazem jedynym  organem konser
w atorskim  w Rumunii, działającym  na podsta

wie nowej, powojennej ustaw y o ochronie za
bytków.

D yrekcja Zabytków Historycznych jest odpo
wiednikiem  naszego Zarządu Muzeów i Ochro
ny Zabytków, ale w swych kom petencjach 
ograniczona jest tylko do zabytków architek tu
ry. W Rum unii istnieje bowiem ścisłe oddziele
nie służby konserw atorskiej od m uzealnej, a ta 
ostatnia podlega bezpośrednio M inisterstw u 
K u ltu ry  i Sztuki.

Rum uńska służba konserw atorska ogranicza się 
jedynie do pracowników D yrekcji Zabytków 
Historycznych i nie ma innych, niższych szczebli 
organizacyjnych, w rodzaju naszych W ojewódz
kich czy Powiatowych Konserwatorów Zabyt
ków. Większość m erytorycznych pracowników 
D yrekcji stanowią architekci skupieni w Dziale 
Studiów  i w Pracow niach Projektow ych. Do
piero w ostatnich latach zatrudniono również 
trzech historyków, a stosunkowo niedawno 
również reprezentantów  historii sztuki. Obok 
wspom nianych dwóch działów w D yrekcji znaj
duje się również Dział Archeologiczny oraz ko
m órki usługowe, jak pracownia fotograficzna, 
archiw um  (Fototeka) i dość zasobna biblioteka, 
wreszcie komórki adm inistracyjno-organizacyj- 
ne — sekretariat, biuro personalne, biuro eko
nomiczne, księgowość, biuro kosztorysowe.

D yrekcja Zabytków Historycznych zasadniczo 
inicjuje sama wszelkie prace konserw atorskie, 
a następnie k ieruje i nadzoruje ich wykonanie. 
Dział Studiów, obok prac dokum entacyjno-hi- 
storycznych oraz w eryfikacji wszelkich pro jek
tów konserw atorskich, spełnia również zadania

1 Niniejszy komunikat został wygłoszony na zebraniu 
Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztu
ki w  dniu 28 lutego 1971 r.

2 Problematyka ta została ostatnio szerzej omówiona
w dwóch opracowaniach: O. V e l e s c u ,  Evidente, mo
numentelor istorice in tara nostra, „Sesiunea Stüntifica 
a Directici Monumentelor Istorice” 1963, s. 61—70; Ten
że, Puncte de vedere in legaturâ eu restaurarea monu
mentelor istorice, „Biuletinul Monumentelor Istorice”,

XXXIX (1970), nr 1, s. 48—51; tam też wcześniejsza li
teratura przedmiotu. Autor pragnie w  tym miejscu 
serdecznie podziękować Kierownictwu Dyrekcji Zabyt
ków za miłe przyjęcie (jakiego doznał wspólnie z mgr 
Tadeuszem Chrzanowskim) oraz za ogólne wprowadze
nie w  zagadnienia ochrony zabytków i udostępnienie 
dokumentacji. Osobne podziękowanie za koleżeńską 
pomoc i dodatkowe wyjaśnienia składa pracownikom  
Dyrekcji — p. Oliverowi Velescu i arch. Tudorovi 
Oteteleçanu.
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inspekcyjne. W ten sposób w jednym  miejscu są 
skupione najważniejsze czynności, jak  studia, 
projektowanie prac konserw atorskich oraz in
spekcja i nadzór wykonawczy.

Rumunia adm inistracyjnie podzielona jest na 39 
okręgów.3 Każdemu z inspektorów przydzielono 
3—4 okręgi w zależności od liczby zabytków. 
Przeciętnie ma on pod opieką około 600 zespo
łów zabytkowych. W każdym okręgu adm ini
stracyjnym  w K om itetach K ultu ry  i w Kom ite
tach Budowlanych powinni znajdować się odpo
wiedni referenci, którzy zajm ują się, obok in
nych zagadnień, również spraw am i zabytków. 
Znaczenie i rola Kom itetów K ultu ry  jest w za
kresie ochrony zabytków praktycznie większa 
od tej, jaką spełniają u nas W ydziały K ultury  
Rad Narodowych. K om itety te zajm ują się prze
de wszystkim — i to niezw ykle owocnie — po
pularyzacją i propagowaniem  zabytków, w yda
jąc własne opracowania naukowo-popularne, 
przewodniki, foldery, mapy, współdziałają w re 
jestracji i ujaw nianiu dalszych obiektów zabyt
kowych, wreszcie uczestniczą w działalności kon
serw atorskiej, ściśle w tym  zakresie w spółpra
cując z Kom itetam i Budowlanymi. W Pracow 
niach Projektow ych Kom itetów Budowlanych 
dla wielu obiektów opracowuje się projekty 
konserwatorskie, które następnie są zatw ierdza
ne przez Dyrekcję. W łaściwe prace konserw a
torskie wykonywane są siłami miejscowymi, 
przez grupy rem ontowo-budowlane podległe 
Komitetom Budowlanym, a nadzorowane za
równo przez Kom itety, jak  i przede wszystkim 
przez inspektorów  Dyrekcji. W ostatnich la
tach przystąpiono w niektórych K om itetach Bu
dowlanych do tworzenia specjalistycznych ko
mórek, zajm ujących się wyłącznie projektam i 
konserwatorskim i, oraz specjalistycznych grup 
budowlanych, wykonujących prace konserw a
torskie 4. Ta ścisła współpraca służby budowla
nej i konserw atorskiej nie napotyka podobno 
w praktyce na większe trudności.

Liczbę zabytków arch itek tu ry  lub raczej zespo
łów zabytkowych w Rum unii określić można 
jedynie w przybliżeniu, gdyż dotąd nie rozpo
częto jeszcze system atycznej akcji inw entary
zacyjnej, a karto tek i konserw atorskie są stale 
uzupełniane. Opublikowana w 1955 r. (ale tylko 
do użytku służbowego) lista zabytków ku ltu ry  
zawiera 4335 pozycji, z czego na zabytki arche
ologii przypada — 115, arch itek tu ry  — 3359, 
plastyki (pomniki, krzyże, popiersia itp.) — 405 
i na zabytki historyczne — 165 5. W większości

8 Dwa lata temu powrócono do przedwojennego jedno- 
stopniowego podziału administracyjnego.

4 Tworzenie specjalistycznych zespołów dla potrzeb 
konserwatorskich podejmują różne instytucje i przed
siębiorstwa współpracujące w zakresie ochrony za
bytków.

5 Lista monumentelor de cultura de pe teritoriul R.P.R.,

1. Salisca, Siedmiogród, cerkiew z XVII w., stan po 
gruntownej konserwacji (fot. R. Brykowski)

1. Salisca, Transylvania, Orthodox Church XVII cen
tury, in the state of a thorough restoration

wypadków pod pojedynczą pozycją listy znajdu
ją się duże zespoły zabytkowe, w skład których 
wchodzi po kilka czy nawet kilkanaście obiek
tów. K olejna liczba listy jest zarazem num erem  
rejestracyjnym  zabytku. Obecnie przygotow y
wane jest następne opracowanie wykazu zabyt
ków, w którym  — jak się przew iduje — nastąpi 
praw ie podwojenie liczby pozycji. Równocześ
nie pam iętać należy, że w wykazach tych brak 
wiejskiego budownictwa mieszkalnego, gospo
darczego i przemysłowego, zwłaszcza drew nia
nego. Ten rodzaj obiektów jest wym ieniany ty l
ko w bardzo w yjątkow ych wypadkach. Reje
s trac ja  oraz ochrona tych obiektów zabytko
wych, wobec wciąż jeszcze niezwykle dużych 
zasobów, jest w yryw kow ae. Prow adzą ją na

Academia R.P.R. 1955; przy każdej pozycji podany jest 
numer, nazwa regionu, miejscowość, bliższe określenia 
(np. w  miastach ulica) i nazwa zabytku.

6 W okresie powojennym obliczono, że na terenie Ru
munii znajdowało się ponad 5500 wiejskich drewnia
nych obiektów przemysłowych poruszanych wodą; por. 
J. G ó r a k ,  Rumuńskie muzea na wolnym powietrzu  
„Muzealnictwo” 1969, nr 18, s. 44.
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2. Onceęti, Maramures, cer
kiew z XVII w. (?) w  czasie 
prac konserwatorskich (fot. R. 
Brykowski)

2. Onceęti, Maramures, Ortho
dox Church XVII century, in 
the state during restoration

swoich terenach m uzea etnograficzne i skanse
ny, a także powiatowe władze adm inistracyjne. 
Z resztą problem  ochrony zasobów budownictwa 
drew nianego mieszkalno-gospodarczego jest w 
R um unii staw iany w sposób niezwykle delikat
ny. Państw o w świetle obowiązującej ustawy 
nie finansuje prac konserw atorskich w obiek
tach stanowiących pryw atną własność, ale też 
nie zabrania właścicielom wykonywania rem on
tów i przekształceń. Przyjm uje się, że w tym  
zakresie zostaną zachowane w formie nieskażo
nej jedynie te obiekty, które znajdują się w 
skansenach lub przejęte zostaną pod ochronę 
,,in s itu ”, przeważnie jako punkty  muzealne. 
Zachowane natom iast do dziś liczne zabytki 
drew nianej arch itek tury  cerkiewnej są nie
zwykle pieczołowicie konserwowane i to prze
w ażnie z funduszy państwowych. Te zaś obiek
ty, k tó re  na skutek różnych przyczyn przestały 
pełnić swą pierwotną funkcję użytkową, stano
wią po konserw acji turystyczną atrakcję, jako
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półoficjalne punkty  muzealne, udostępniane tu 
rystom  przez miejscową ludność i władze admi- 
nistracyjno-kościelne.

D yrekcja Zabytków Historycznych zajm uje się, 
jak  dotąd, wyłącznie ochroną zabytków archi
tek tu ry . Dopiero ostatnio rozważana jest kwes
tia rozszerzenia jej działalności również na za
bytki ruchome. W pierwszym etapie brana jest 
pod uwagę organizacja przede wszystkim m alar
skich pracowni konserw atorskich dla licznych 
zespołów ikon, których stan zachowania jest 
w wielu wypadkach nie najlepszy.

Obecnie konserw acje zabytków ruchom ych 
przeprow adzają m uzealne pracownie konserw a
torskie. Znaczną ilość prac, zwłaszcza w obiek
tach kultow ych, wykonują istniejące od dzie
siątków lat specjalistyczne pracownie konser
watorskie, działające przy m etropoliach praw o
sławnych. Skupiają one świetnych fachowców



3. Neamt, Mołdawia, monaster z XV w., stan po pracach konserwatorsko-rekonstrиксуjnych obejmujących m.in. 
likwidację szczytu i zmianę dachu — por. „Ochrona Zabytków” 1958, nr. 3—4, U. 245 (fot. R. Brykowski)

3. Neamt, Moldavia, convent X V  century, in the state after restoration and partial reconstruction including 
dismounting of the gable and altering the roof

4. Jassy, Mołdawia, monaster  
Galata, pałac książęcy z XVI  
w., stan po rekonstrukcji  — 
pierwotne jedynie piwnice i 
fragmenty przyziemia (fot. R. 
Brykowski)

4. Jassy, Moldavia, Convent 
Galata, ducal palace XVI cen
tury, in the state after re
construction — original cellars 
and fragments of ground-floor
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(zwykle zakonników i zakonnice, duchownych, 
a także osoby świeckie) głównie w zakresie kon
serw acji tkanin, stolarszczyzny i z ło tn ic tw a7. 
Do konserw acji wspaniałych fresków w cerk
wiach i m onasterach bukowińskich angażowani 
są również specjaliści z zagranicy, a wśród 
nich także Polacy. Natomiast w Siedmiogrodzie 
przy w ikariacie protestanckim  istnieją specjal
ne ekipy, które wykonują wyłącznie prace bu- 
dowlano-konserwatorskie.

W chwili obecnej w Rum unii konserw uje się 
niezw ykle wiele obiektów. Przejeżdżającego 
przez ten  kraj, a ściślej przez pewne regiony 
Rum unii, uderza las rusztowań wokół licznych 
zabytków. Tak cw w iony ruch konserw atorsko- 
-budow lany rozpoczął się około 1960 r. i trw ać 
będzie jeszcze przez wiele lat. Rum unia w praw 
dzie nie m iała wielkich zniszczeń w m ateriale 
zabytkow ym  na skutek działań wojennych, ale 
m iała w ieloletnie zaniedbania w tej dziedzi
nie.

Sytuacja uległa radykalnej zmianie z chwilą 
wkroczenia w problem atykę ochrony zabytków 
państw a, wraz z całym aparatem  organizacyj
no-adm inistracyjnym  i możliwościami finanso
wymi. Nastąpiło to w momencie, gdy podjęto 
decyzję stw orzenia nowej gałęzi gospodarki na 
rodowej, jaką jest turystyka. Z powołanym 
wówczas Narodowym Biurem  Turystyki, k tó re  
podjęło realizację wytycznych rządowych, 
w spółpracuje wiele resortów  i agend państw o
wych. Pow staje więc nie tylko znany nadm orski 
kom binat hotelowo-turystyczny, ale liczne ho
tele i inne obiekty turystyczno-wypoczynkowe 
na terenie całej Rumunii.

Jednym  z podstawowych czynników, k tóry ma 
przyciągnąć obcych turystów , są według założeń 
przede wszystkim  zabytki. Cały kraj podzielono 
pod względem atrakcyjności (krajobraz, p rzyro
da, zabytki itp.) na strefy  turystycznego zain
teresow ania i odpowiednio do tego podziału 
przydzielane są środki na „turystyczne uprze
m ysłow ienie”, a w tym na konserw ację zabyt-

7 O poziomie rzemieślniczym tych w arsztatów  świadczy 
najlepiej fakt, że niejednokrotnie, gdyby nie współczes
ne daty na srebrnych sukienkach, można by je uznać 
za w yrób z okresu tzw. drugiego rokoka.

5. Bukareszt, dawny zamek książęcy, fragment jednej 
ze ścian odsłoniętych spod późniejszej zabudowy (zdję
cie udostępnione przez inż. arch. Cristiana Enachescu)

5. Bucuresti, the former ducal palace, fragment of 
a wall discovered under posterior buildings-up

6. Bukareszt, dawny zajazd Hanul Manuc, pierwotne 
elementy architektoniczne odsłonięte spod późniejszych  
nawarstwień (j.w.)

6. Bucureęti, the former inn Hanul Manuc, original
elements of architecture discovered under posterior 
stratifications
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ków. Stąd najw ięcej obiektów objętych pracam i 
konserw atorskim i znajduje się na Bukowinie 
(cerkwie i m onastery uznane przez UNESCO 
za zabytki o znaczeniu ogólnoświatowym), w 
środkowym Siedmiogrodzie (okręgi Braçov, 
Mureę, Sibiu — przede wszystkim  zespoły m iej
skie oraz leżące na głównych szlakach obronne 
kościoły gotyckie), w Bukareszcie i jego okręgu 
oraz w Dobrudży, a więc w strefie m iędzyna
rodowego zainteresowania turystycznego. Na
stępne dwie strefy  to tzw. strefa zaintereso
wania krajowego i regionalnego.

W Polsce dość często, może naw et za często, 
podkreśla się fakt, że obowiązująca u nas usta
wa o ochronie dóbr ku ltu ry  należy do n a jbar
dziej postępowych na świecie. Zapewne jest tak 
w  istocie, ale zasady praktycznego podejścia 
do problem ów ochrony zabytków w ydają się 
być w Rum unii bardziej właściwe i opłacalne 
ekonomicznie. Zresztą zrozumienie potrzeby 
ochrony zabytków jako pomników własnej hi
storii i ku ltu ry  oraz „magnesu ekonomicznego”, 
przyciągającego rzesze turystów , zwłaszcza za
granicznych, jest nie tylko oficjalną linią postę
powania państwowego, ale istnieje w całym spo
łeczeństwie — od inteligenta po mieszkańca 
zapadłej wioski górskiej, k tóry  wobec zagranicz
nego gościa z dumą podkreśla fak t posiadania 
w swej miejscowości cennego zabytku.

O parta na tym  powszechnym zrozumieniu w ar
tości zabytkowych podstawowa zasada postępo
wania konserw atorskiego jest niezwykle prosta. 
Ochrona zabytków to działalność kulturalna, 
narodowa, praw ie patriotyczna, a nie produk
cyjna, chociaż w konsekwencji rentowna. Stąd 
w Rum unii nie ma na szczęście przedsiębiorstwa 
zajm ującego się konserw acją zabytków, które 
musiałoby równocześnie wypracowywać zyski 
i „zarabiać” na siebie. Z chwilą uznania ochro
ny zabytków za problem  wagi państw owej, pań
stwo konsekw entnie i w całości finansuje to 
przedsięwzięcie. Stąd też dążenie, aby każdy 
obiekt zabytkowy, k tóry  przetrw ał do dzisiaj, 
został uratow any i był konserwowany, bez 
względu na to, czy ma czy też nie m a użytkow 
nika. Bo jeśli zabytek nie m a użytkow nika, to 
służba konserw atorska wspólnie z władzami ad
m inistracyjnym i określa dla niego nową funkcję 
użytkową, a po pracach konserw atorskich prze
kazuje go w użytkowanie. Państw o finansuje 
zresztą również konserw ację licznych i pod 
względem kubatu ry  wielkich zespołów klasztor
nych. Gdzieś na najwyższym  szczeblu państw o- 
wo-kościelnym  uzgodniono, że w zamian w każ-

7. Curtisoara, Oltenia, jedna z budowli w  nowo pow
stającym skansenie (fot. R. Brykowski)

7. Curtięoara, Oltenia, one of the buildings in the 
open-air museum, in the making

dym  m onasterze część zabudowań klasztornych 
przekazana zostanie na hotele i pomieszczenia 
m uzealne (!), a mniszki i brodaci m nichowie 
będą oprowadzać tłum y turystów  i sprzedawać 
b ile ty  wstępu, wielojęzyczne przew odniki w y
dawane przez M eridianę 8, pocztówki i foldery, 
a to wszystko pospołu z dewocjonaliami i m etro
politalnym i wydawnictwam i poświęconymi za
bytkom.

M etody i zasady stosowane przy konserw acji 
zabytków w Rum unii zostały wiele lat tem u za
prezentow ane w polskim p iśm iennictw ie9, nie 
ma więc potrzeby ponownego ich przedstaw ia
nia, tym  bardziej, że nie wydaje się, aby od tego 
czasu uległy one zasadniczym zmianom.

Do tych metod i końcowych efektów konserw a
cji można mieć wiele różnych zastrzeżeń, bo
wiem obiekty, k tóre przeszły zabiegi konserw a
torskie są „jak nowe”, może nawet lepsze niż 
nowe. Daremnie szukać na nich tak miłej dla 
oka patyny czasu, jaką ma na przykład zespół 
niewielkiego, niegdyś ormiańskiego m onasteru 
Zamca pod Suczawą. Zresztą i autentyzm  „sub
stancji zabytkow ej” w wielu w ypadkach jest 
podejrzany. Bez pardonu wym ienia się i prze
kuw a detal architektoniczny, pozbawia tynku 
elewacje, które zawsze go m iały 10, naw et w te
dy, gdy z czasem pojawiły się na nim  malo-

8 „Meridiana” jest to jedno z największych wydaw
nictw rumuńskich, skupiające prawie całą produkcję 
wydawniczą z zakresu sztuki.

9 D. M o r a r u ,  L. S p o i a l a ,  Zasady i metody stoso

wane przy restauracji i zabezpieczaniu zabytków hi
storii i architektury w  Rumunii, „Ochrona Zabytków”, 
XI (1958), nr 3—4, s. 243—253.
10 Wspominają o tym D. M o r a r u ,  L. S p o i a l a ,  op. 
cit. s. 247.
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8. НоЪЦа, Oltenia, bra
ma z X IX  w. do małego  
skansenu — pomnika  
Konstantego Brancusi 
(fot. R. Brykowski)

8. Hobifa, Oltenia, the 
gate (XIX) to the small 
open-air museum  — mo
nument of Constantin 
Brancusi

widła n , dość beztrosko postępuje się w czasie 
prac budow lanych z polichromią, którą następ
nie uzupełnia się i rekonstruuje, rzadko ozna
czając partie  autentyczne. Przeprow adza się 
również wiele rekonstrukcji opartych niejedno
krotnie na niezbyt precyzyjnych przesłan
kach 12. Tę listę  zastrzeżeń można by jeszcze 
mnożyć, ale przecież i nasze rodzime PK Z wo
lały do niedaw na jeszcze stawiać od funda
m entów  nowe zabytki, niż „męczyć się” mozol
ną konserw acją substancji zabytkowej.

Mimo tych licznych wątpliwości rozmach pro
wadzonych w Rum unii prac konserw atorskich 
urzeka i budzi zazdrość, tym  bardziej, że w ślad 
za wszelkim i pracam i budow lano-konserw ator- 
skim i postępują zawsze inwestycje towarzyszą
ce. Nie spotyka się więc w Rumunii takich jak 
u nas sytuacji, aby wyrem ontow any już za cenę 
wielu setek tysięcy złotych obiekt pozostawał 
nadal praktycznie bez zabezpieczenia. I tak do 
odległych, uk ry tych  wśród gór i lasów m ona- 
sterów  buduje  się asfaltowe drogi, doprowadza 
elektryczność, zakłada parkingi, staw ia kioski, 
bary  a naw et restauracje. Nie zapomina się 
o ław kach, koszach na śmieci i urządzeniach 
san itarnych  (które jest komu utrzym yw ać

w czystości). Same zaś zabytki otoczone są ca
łymi bateriam i reflektorów.

Ogrom i tempo podejmowanych prac zilustru ją 
najlepiej dwa następujące przykłady. W starej, 
niegdyś handlowej dzielnicy Bukaresztu, prze
kształconej gruntow nie na przełomie obu o sta t
nich stuleci, w arunki mieszkaniowe należą do 
najgorszych. Panuje tu  wilgoć, grzyb, brak bie
żącej wody, podstawowych urządzeń san ita r
nych. Toteż powierzchnia tej dzielnicy była 
stopniowo zmniejszana. W 1970 r. Rada M iejska 
podejm uje decyzję zachowania części starej 
dzielnicy 13. Z myślą o turystach, przede w szyst
kim dewizowych, przywrócić się ma daw ny 
charakter handlowo-usługowy, połączony z m o
dernizacją wnętrz, zarówno sklepowych jak  
i mieszkalnych oraz z rekonstrukcją dawnych 
pasaży i zewnętrznych elewacji. W ciągu tego 
samego 1970 r. w miejskich pracowniach pow 
stał wstępny projekt, wykonano inw entaryza
cję wszystkich budynków i opracowano koszto
rys. Całość prac zamyka się kwotą około 
200 000 000 lei. W kw ietniu 1971 r. p rzystą
piono do realizacji pierwszego etapu prac. W y
kwaterow ano mieszkańców parterów  i w ciągu 
4 miesięcy w całej praw ie wytypowanej dziel-

11 Przykładem takim jest cerkiew monasteru w Tis- 
mana. Tutaj zdjęte malowidła tworzą wyposażenie 
wnętrza muzealnego.

12 Dotyczy to szczególnie rekonstrukcji pierwotnych
brył dachów, które dość często odtwarzane są jedynie 
na podstawie portretu fundatora z modelem cerkwi
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w ręku. W takich wypadkach proporcje i wymiary 
„ustalane są w znacznym stopniu na wyczucie” pro
jektującego.

13 Dzielnica ta ograniczona jest ulicami Halelor, Smir- 
dan i Blänari oraz bulwarem Anul 1848.



9. Humor, Bukowina, cerkiew z X V —XVI w., w  trakcie konserwacji polichromii zewnętrznej (fot. R. Brykowski)

9. Humor, Bukovina, Orthodox Church, XV—XVI century, during restoration of external polychromy

nicy przystosowano te pomieszczenia do nowych 
zadań, tak  aby zdążyć z ich zagospodarowaniem 
jeszcze w ciągu tego samego sezonu turystycz
nego. Rem ont m ieszkalnej części domów oraz 
rekonstrukcja ich układu i elewacji będzie po
stępować naturaln ie  już znacznie wolniej. Ca
łość prac finansuje i patronuje im M iejska Rada 
Bukaresztu u, a Dyrekcja Zabytków Historycz
nych m a głos jedynie doradczo-opiniodawczy, 
gdyż zabytki stolicy Rum unii są wyłączone z jej 
bezpośredniej gestii. W tym  wielkim przedsię
wzięciu podstawową trudność dla projektantów  
stanow i brak większej ilości m ateriału  ikono
graficznego, niezbędnego do prac rekonstruk
cyjnych. Toteż dawny zamek książęcy (XVI w.)

14 Funkcję koordynatora nad całością prac pełni arch.
C ristian Enachescu, k tórem u autor składa gorące po
dziękowanie za szczegółowe w yjaśnienia i oprowadze
nie po rekonstruow anej dzielnicy Bukaresztu.

jest po prostu „w yłuskiw any” z m urów  rozbie
ranych stopniowo domów 15. P raca  to im ponu
jąca, a odsłonięte już podziemia, z w ielką tró j- 
halową sześcioarkadową salą pałacową, zaska
kują skalą i m onum entalnością. Pierwszym  
ukończonym w całości i przekazanym  już do 
użytkowania obiektem jest daw ny zajazd, tzw. 
Hanul Manuc ■— Curtea Veche z 1808 r. Potężny 
czworobok zajazdu i składów na tow ary został 
z biegiem czasu przekształcony na mieszkania, 
a jego elewacje gruntow nie zmieniono. Tu 
szczególnie trudne były prace rekonstrukcyjne, 
gdyż poza dwoma ogólnymi widokam i dziedziń
ca z 1841 r.18 nie ujaw niono dotąd innych prze
kazów ikonograficznych. I w tym  w ypadku za-

15 Cały m ateriał ikonograficzny dla zam ku stanowią 
dw a rzuty z XVIII w.; jeden z nich jest tylko rysun
kiem odręcznym.

16 Są to dwie akw arele w ykonane przez M. B o q u e t a .
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stosowano „w yłuskiw anie” obiektu z później
szych naw arstw ień, co pozwoliło uchwycić nowe 
elem enty, które ułatw iały przeprowadzenie 
właściwej rekonstrukcji. Dziś w  części zajazdu 
mieści się luksusowy hotel dla zagranicznych 
gości, restauracja, bar oraz sklepy o charakterze 
cepeliowsko-desowskim. Równocześnie godny 
uwagi jest fakt, że budynek ten znajdujący się 
w  centrum  Bukaresztu, zgodnie z przekazam i 
pokry ty  został gontem w m iejsce późniejszej 
blachy.

Innym  przykładem  jest budowa skansenu wo
łoskiego w Curtięoara na Oltenii. Zlokalizowany 
on został przy istniejącym  już Muzeum Etno
graficznym, mieszczącym się w O ryginalnym  
obronnym  dworze wiejskim, tzw. culi 
(z XVIII w.). Program  skansenu przew iduje 
przeniesienie 18 domów, 1 cerkwi i 100 obiektów 
gospodarczych, przem ysłowych oraz małej a r
chitektury. W ykup jednego domu kosztuje 
25 000 lei, rozbiórka, przewóz, m ontaż i w stęp
na konserw acja 100 000 lei. Władze państwowe 
wydając zezwolenie i dostarczając środki na 
realizację, staw iają jedynie warunek, by możli
wie szybko można było zobaczyć efekty. Toteż 
budowa rozpoczęta w 1971 r. — przeniesiono 
wówczas trzy  obiekty — m a być zakończona 
(od strony budowlanej) do końca 1973 r. (!)

W zakończeniu należy podkreślić dążność do 
zachowania możliwie najw iększej liczby obiek
tów „in situ”, zarówno m urow anych jak drew 

nianych. Mapa zabytków jest uzupełniana co
raz gęstszą siecią muzeów o różnej problem aty
ce i profilu. Są to przede wszystkim liczne m u
zea etnograficzne i „m iniaturow e” skanseny.

Interesującym  przykładem , niew ątpliw ie god
nym  do naśladowania w naszym kraju, jest 
p rzyjm ująca się tu nowa form a pomników bu
dowanych ku czci w ybitnych przedstawicieli 
poszczególnych dziedzin rum uńskiej sztuki i li
tera tu ry . Zamiast więc stawiać światowej sławy 
rzeźbiarzowi K onstantem u Brancuęiemu (1876— 
1957) pom nik w rodzinnej wiosce (Hobitą na 
Oltenii), zorganizowano tam  m iniaturow y skan
sen, składający się z domu, małego pomieszcze
nia gospodarczego, suszarni na kukurydzę 
i wspaniałej bram y wjazdowej. W nętrza wypo
sażone tak, jak mogły one wyglądać w dzieciń
stw ie artysty . A ponieważ nie zachował się ro
dzinny dom rzeźbiarza ani też inny odpowiedni 
budynek mieszkalny, chałupa została zakupiona 
w sąsiedniej miejscowości (Pestięani) i przenie
siona do rodzinnej wsi Brancuęiego.

Oczywiście przedstaw iona powyżej problem aty
ka porusza jedynie niektóre aspekty z zakresu 
organizacji ochrony i konserwacji zabytków 
w Rum unii, nie wyczerpując w pełni tego za
gadnienia 17.

mgr Ryszard Brykowski 
Instytut Sztuki PAN 
Warszawa

17 Takim m.in. „opuszczonym” tematem są publikacje 
z zakresu konserwatorstwa. W Rumunii nie ma spe
cjalnego czasopisma poświęconego problematyce ochro
ny zabytków. Niektóre prace są zamieszczane w  czaso
piśmie „Biuletinul Monumentelor Istorice”, a od 1963 r.

poczęły ukazywać się separaty — pierwszy pt. „Sesiu- 
nea stuntifica a Directici Monumentelor Istorice” i trzy 
następne pt. „Monumente Istorice studii si lucrari de 
restaurare”, z nich jeden bez daty wydania i dwa z lat 
1967 i 1969.

THE PRESERVATION OF HISTORICAL MONUMENTS IN ROUMANIA

The article presents some aspects connected with 
organisation of preservation of historical monuments 
in Roumania.

The preservation work is strictly separated from 
museum work. The highest and also the only preser
ving authority, called under the new post-war act of 
1960, is the Direction of Historical Monuments; whereas 
museum work is subordinate to the Ministry of Cul
ture and Art. Activities, such as studying and desig
ning of preservation work as well as survey and su
pervision, are concentrated in the Direction of Histo
rical Monuments. Moreover The Commitee for Culture 
and The Building Commitee of each district are con
cerned with the problems of historical monuments.

Quite a boom may be observed now in the way of 
restoration, because of recent including of those 
problems into the sphere of touristics development

programme. Hence most objects being restored at the 
moment lie in Bukovina, in Central Transylvania, in 
Bucureçti and its proximity, as well as in Dobruja.

The preservation of historical monuments enjoys in 
Roumania the status of cultural, national, almost 
patriotic action, although it finally yields a return.

„Green light for preservation problems” and the state 
is consequently financing that undertaking.

Some methods and final effects of preservating certain 
buildings may be objectionable, but the grand style in 
which the works are conducted rends one absolutely 
jealous. The reconstruction of the old dwelling- 
shopping center in Bucureçti sets a good example, as 
w ell as the building of Vlach Skansen in Curtiçoara, 
Oltenia.
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