Conservare-Restaurare

MONUMENTELE GRECO-ROMANE DIN ROMÂNIA.
PROBLEME DE CONSERVARE SI RESTAURARE

'

AL. SUCEVEANU

Printre câştigurile guvernării post-decembriste, unul sigur este acela
al reînfiinţării Comisiei Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor
Istorice şi a Direcţiei corespondente. Un grup de oameni de suflet
- dintre care unii nu mai sunt printre noi - au ştiut să reînnoade o
tradiţie mai veche, asemeni acelora care pe la sfârşitul anilor '50
reuşeau să recreeze o oază de lumină într~o societate bulversată, printre
altele, de distrugătoarele efecte ale proletcultismului.
·
Cu mâhnirea că tulburătorul secol XX a fost unul al ruperilor si
reînnodărilor tradiţiei , dar şi cu satisfacţia că restituţia acesteia s~a
datorat, fără excepţie , unor elite care au reuşit să supravieţuiască
seismelor politice, să încercăm, în cele ce urmează , - ca un prinos de
recunoştinţă adus marilor noştri înaintaşi - o punctare a principalelor
probleme metodologice privind conservarea şi restaurarea
monumentelor antice, parte integrantă a patrimoniului national cultural.
Înfiintată încă din 1892, Comisia Monumentelor lst'orice avea să
poarte indiscutabila amprentă a marelui istoric Nicolae Iorga. în
concordanţă aşadar cu propensiunea, am zice, uneori exclusivistă
pentru epoca medievală a genialului savant, Comisia se mulţumea să
finanţeze săpăturile arheologice, fără a arăta o preocupare specială
pentru restaurarea monumentelor antice greceşti sau romane. ln fapt,
dacă nu ne înşelăm, abia dacă se pot cita câteva lucrări de consolidare

la Histria datorate lui Se. Lambrir:io, la Capidava - unde Gr. Florescu
conserva, pe propria-i cheltuială, ruinele zidului de incintă - sau la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, unde C. Daicoviciu schiţa o restaurare a
amfiteatrului, monument asupra căruia vom reveni.
După al doilea război mondial şi până la începutul anilor '60 - în
contrast cu o nemaiîntâlnită , nici până atunci, nici după aceea, extensie
a săpăturilor arheologice, destinată mai curând identificării dovezilor
permanentei „lupte de clasă " sau ale urmelor slavilor, dar în
concordanţă cu pseudo-teza „cotropirii romane" - încetează orice
preocupare centralizată de conservare sau restaurare a monumentelor
antice. Din fericire însă elevii lui Vasile Pârvan - a cărui dispariţie
prematură nu poate fi îndeajuns deplânsă nici din acest punct de vedere
- continuă acest gen de lucrări , cum ar fi de pildă zidul de incintă de la
Dinogeţia (Gh . Ştefan şi prof. I. Barnea) sau castrul de la Drobeta
(acelaşi neobosit Gr. Florescu împreună cu M. Davidescu) , lucrări
cărora li se cuvin adăugate şi începuturile conservării incintei histriene
romano-bizantine (Emil Condurachi prin mult mai tinerii, la acea dată ,
arh . D. Theodorescu şi N. Hamparţumian) .
Perioada de vârf a activitătii Comisiei Monumentelor Istorice de
după război o constituie, cum spuneam, începutul anilor '60, când
marilor nume din arheologia românească (C . Daicoviciu , I. ~estor ,
Em. Condurachi, D.M. Pippidi) li se juxtapun, din „tabăra" arhitecţilor,
strălucita pleiadă care începe cu Gr. Ionescu şi R. Bordenache şi
continuă cu V. Antonescu , N. Diaconu sau Cr. Moisescu, pentrn a nu-i
cita - evident - decât pe o parte dintre aceia care au avut preocupări
speciale în domeniul monumentelor antice.
Larga cultură istorică a acestora (cei mai mulţi din grupul abia citat
au fost membri ai şcolilor române de la Roma şi Paris) a făcut ca pe
pământ românesc să prindă viaţă principiile universale ale conservării şi
restaurării monumentelor din perioada greco-romană . O scurtă privire
asupra acestora - mai exact, spre a celor care mi-a fost dat să le văd ne va permite o grupare a tipurilor de restaurări sau conservări în
func1ie de care bilanţul românesc - pentru a nu mai vorbi de planul de
persµectivă, care ar solicita. măcar răstimpul unei alte intervenţii - ar
câştiga poate în congruenţă .
Astfel , se cunosc în lumea greco-romană monumente izolate
descoperite care au beneficiat de o restituţie integrală (anastiloză) . Este
cazul faimoasei biblioteci a lui Celsus de la Efes (restau rată impecabil de
şcoala austriacă), al porticului lui Attalos din agora atheniană (l ucrare a
echipei americane de la Athena) , al teatrului şi amfiteatrului de la
Aventicum (Avenches) sau al termelor de la Augusta Raurica (Augst,
unde vizitatorul poate vedea până şi sandalele sau prosoapele ce vor fi
fost utilizate cândva) - ultimele două, realizări ale şc olii elveţiene pentru a încheia cu un nu mai puţin celebru exemplu, cel al principiilor
si pretoriului de la Saalburg , restituite - împreun ă cu întregul castru Încă din secolul al XIX-iea, sub înalta autoritate a lui Th. Mommsen.
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Fără a beneficia de o restituţie integrală - deci reprezentând , în fapt,
conservarea unor ruine - dar protejate fie de construcţii speciale, fie
Încastrate În subsolul unor locuinţe moderne - pot fi citate termele de
la Biriciana (Weissenburg; proiect şi realizare maghiare) , parţial zidul de
incintă din colonia Claudia Agrippinensis (Kbln) sau cel de la Serdica
(Sofia), desigur printre multe altele.
Recunoscând valoarea instructivă şi, de ce nu, educativă a unor
asemenea lucrări (cu atât mai mult atunci când ele permit etalarea în
interior a unor exponate - originale sau reconstituite, la rându-le) se
cuvine să evocăm poate cea mai sugestivă manieră de punere în valoare
a antichităţii, anume aceea de conservare În Întregime a sitului
arheologic. Este cea mai răspândită metodă de prezervare a
monumentelor greco-romane, şi , dacă vom cita în continuare doar
câteva exemple , o facem numai pentru a demonstra că ea poate fi
aplicată indiferent de condiţiile geo-climatice. Asemenea situri total sau
cvasi-total conservate întâlnim aşadar nu numai în însoritele Asia Mică
(Efes, Pergam , Smyrna, Priene) , Africa (Utica, Dougga, Bulla Regia) sau
Italia (Heracleea, Ostia, Pompei) , dar şi în mai potrivnicele zone nordeuropene, cum ar fi Elveţia (Aventicum şi Augusta Raurica) , Ungaria
(Aquincum, Gorsium) sau Germania (din nou Saalburg).
Revenind la teritoriul românesc , se cuvine evidenţiat din prima
categorie - aceea a unor monumente descoperite şi restituite integral înainte de toate Monumentul de la Adamclissi (Tropaeum Traiani). Rod
al strădaniilor unor generaţii de arheologi , de la Gr. Tocilescu până la
R. Florescu , lucrarea poate fi trecută în contul întreprinzătorului director
al Muzeului de Arheologie din Constanţa , Adr. Rădulescu . Am mai avea
de adăugat doar că monumentul este realizat din simili-piatră ,
originalele aflându-se în inspiratul muzeu local, ambele lucrări realizate
de o echipă de arhitecti de la l.P.J. Constanta (Dan Rusovan , Corneliu
Dan, Gheorghe Vecerdea) . În mod bizar, în cel mai întunecat deceniu al
secolului nostru (fie-mi iertată paranteza, dar nu pot să nu afirm că cine
va dori să despartă binele de rău , pentru a şti ce trebuie şi ce nu trebuie
păstrat , va trebui să opereze cu precizia unui chirurg , dacă nu cumva a
unuia dotat cu aparat de laser), în mod bi~ar , spun , se reconstituie
integral câte o poartă a castrelor de la Porofissum (Moigrad) , datorită
lui N. Gudea, şi de la Arutela (Călimăneşti) , restituire iniţiată şi dusă la
bun sfârşit de regretatul Chr. M. Vlădescu . Din aceeaşi categorie face
parte şi recent repusa pe rol restaurare parţială a amfiteatrului de la
Ulpia Traiana Sarmizeget.usa. Din păcate, propunerea a fost pentru
moment respinsă , invocându-se distrugerea monumentului originar.
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Când discuţia se va relua, sub auspicii , poate, mai favorabile, ar trebui
marcat cu toată rigoarea faptul că noua restituţie n-ar deranja decât cel
mult restituţia interbelică a lui C. Daicoviciu , şi nu monumentul roman,
abia vizibil uneori în săpătura propriu-zisă .
A doua categorie - aceea a monumentelor total sau parţial
restaurate, dar protejate de o construcţie modernă - pare să fie mai
bine reprezentată la noi, şi anume în Dobrogea, unde se poate cita cazul
Edificiului cu mozaic de la Tomis (restaurat sub auspiciile arheologice
ale lui V. Canarache de arh . Ruxandra Banu şi Sanda Ignat) sau al
bisericuţelor rupestre de la Murfatlar (realizare desăvârşită a soţilor
Bilciurescu) . Tot în Dobrogea mai sunt pe rol bazilica cu martyrion-ul de
la Niculiţel , monument încastrat într-o construcţie - după părerea
noastră - uşor supradimensionată , recent descoperitul ansamblu
arheologic din subsolul complexului hotelier Scala din Callatis
(Mangalia) şi , poate , în sfârşit , cele două morminte pictate de la
Constanţa . Valabilă , cum se înţelege , în cazul unor monumente izolate
(fie ele în câmp , fie în cadrul unor oraşe moderne) , această soluţie ar
putea fi aplicată atât în cazul monumentalului turnul grecesc recent
descoperit lângă Mangalia, cât şi al nu mai puţin monumentalului palat
roman de la Apulum (Alba Iulia).
în sfârşit , din ultima categorie mai sus evocată - aceea a siturilor
conservate integral - abia dacă putem cita castrul de la Drobeta, căruia
i-am putea adăuga , cu anumite reţineri , Histria, asupra căreia vom
reveni , de altfel , în finalul acestei intervenţii.
Prima şi cea mai gravă concluzie a acestui sumar bilanţ al realizărilor
de până acum este că ele nu acoperă nici a zecea parte din
monumentele greco-romane scoase la lumin ă de cercetările
arheologice. Ajunge să evocăm aici toată salba de cetăţi romane de pe
limes-ul dobrogean, cele mai multe cercetate şi rămase în stadiul de
ruine neprotejate de la Sacidava (Muzait) la Aegyssus (Tulcea) , pentru a
nu mai vorbi de ansambluri le urbanistice din Dacia intra şi extracarpatică . Din păcate , generaţii întregi de arheologi vor trebui să
renunţe la a mai cerceta noi centre urbane - vitale pentru înţelegerea
istoriei acelor vremuri , cum ar fi de pildă ansamblul urbanistic dezvoltat
în jurul unicului castru de legiune din Dobrogea, cel de la Troesmis (Turcoaia),
dar problema se pune în continuare , cu acuitate , pentru siturile
cercetate sau în curs de cercetare. Soluţia acoperirii lor cu pământ ,
fluturată punitiv prin anii '80 , nu poate fi acceptată , dacă vrem cu
adevărat să reintrăm în rândul tărilor civilizate.
Pentru a remedia această 'situaţie - pe care îndrăznesc s-o calific
dra1T1atică - , ar trebui regândită , ş i cu aceasta trecem la a dou a
concluzie, o adevărată strategie destinată înainte de toate restaurării
siturilor în ansamblul lor. Am în vedere, pe de o parte , elaborarea unor
proiecte privind ansamblurile urbanistice antice (raporturile dintre străzi
si monumente, dintre monumente între ele si în fine dintre acestea si
i'ncinte), pe de alta a unei metodologii foarte riguroase cu referire 1'a
problemele tehnice privind confecţionarea unor materiale de construcţie
după dimensiunile antice (cărămizi, ţigle , olane) , structura zidurilor,
coamele acestora, pavajele şi scurgerile de apă, în fine, repararea - cu
mortar - a zidurilor legate în antichitate cu pământ. Aceasta nu
înseamnă , fireste , renuntarea la restaurarea unor monumente izolate,
dar realizarea acesteia (poate la dimensiuni mai modeste, care să nu
strivească monumentul) n-ar trebui să ne creeze iluzia, falacioasă, că
ne-am fi făcut datoria.
în sfârsit, o ultimă concluzie a acestui bilant ar constitui-o, cu tot
prozaismu'! ei , problema pazei fie a monumente'lor izolate , fie, cu atât
mai mult, a idealelor parcuri arheologice . C ăci oricâte milioane sau
miliarde s-ar cheltui - acum doar din vlăguitul buget naţional , în viitor,
poate, si din cel al unor benefici sponsori - este sigur că , fără o pază
adecvată , ele s-ar irosi sub vandalismul turistilor, un factor la fel de
distrugător ca acela geoclimatic.
'
Trasarea unui proiect naţional care să ţină cont de toate acestea ar
necesita, cum spuneam , măcar răst impul unei intervenţii similare, dacă
nu cumva al câtorva ani de lucru ai unei întregi echipe . Fie-mi însă
îngăduit în puţinul timp ră mas la dispoziţie să mă refer la Histria, şa ntier
de a cărui soartă răspund împreună cu dl. P. Alexandrescu, şi unde cred
că am .dreptul - d acă nu chiar obligaţi a - să întrevăd concretizarea unui
asemenea program .
începută pe la sfârşitul anilor '50, consolidarea frontului de vest al
incintei romano-bizantine a fost încheiată în 1976. Chiar dac ă în acest
interval de timp s-au practicat diverse tipuri de consolidare (cu similipiatră , blocuri originare sau piatră e xtras ă din carierele de la Slava
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Cercheză) şi chiar dacă - urmare a acţiunii de înlăturare a pământului
din vechile săpături, depus în afara incintei - au mai apărut şi , sperăm,
vor mai apărea noi porţiuni din aceasta, socotim că metodologic
conservarea ei nu mai ridică probleme speciale. Tot astfel consolidarea
altor trei obiective (Terme li - aflate în curs de finisare-, Terme I şi în
viitorul apropiat binecunoscutui'cartier rezidenţial denumit Domus) care
nu necesită o protecţie specială - pentru a nu contrasta supărător cu
restul locuinţelor din cetate - poate fi antamată în viitorul previzibil,
desigur cu condiţia rezolvării definitive a detaliilor tehnice de care
aminteam mai sus.
în schimb, zona sacră grecească - unicul ansamblu monumental de
acest gen vizibil în România (ar mai fi fost şi cel de la Callatis, dacă n-ar
zăcea sub pavajul unei parcări) - ar merita nu numai o consolidare
impecabilă (după părerea noastră numai prin înlocuirea blocurilor de
calcar exfoliate cu altele noi), ci şi o protejare prin copertine translucide
pe cât de discrete, pe atât de eficiente. Or, este limpede că în acest caz,
fără o pază severă , materialele respective ar ajunge urgent în acareturile
strângătorilor gospodari localnici sau ar fi pur si simplu distruse.
După cum s-a înteles, nici un monument histrian nu s-ar preta la o
anastiloză efectivă. El s-ar putea afla însă abia în curs de cercetare, fiind
vorba anume de marea bazilică episcopală de secol VI p. Chr. - cel mai
impunător monument de acest gen din Dobrogea si comparabil cu
marile ansambluri similare din lumea romano-bi zantină - care ar
permite unele reconstituiri (la atrium, cella, absidă etc.).
Până ca aceste vise să prindă contur - cândva în primele decenii ale
secolului următor, când alţii decât noi se vor putea reculege în faţa
acestor sacre ruine - este cazul , credem , să- i dăm si actualului turist
posibilitatea să pătrundă în antichitate, învăţând dintr-o vizită la Histria
cât din parcurgerea a sute de mii de pagini. Ne referim , se înţelege , la
numeroasele cartiere de simple locuinţe , pe care - în starea în care se
află astăzi - vizitatorul le percepe ca simple garduri . Construite , în
antichitate, din pietre de sist legate cu pământ, ele vor trebui refăcute cu
mortar si înăltate diferenfiat în functie de monumentele învecinate si de
incintă, ' stabilindu-se totodată raportul dintre acestea şi străzile ' sau
pieţele existente.
A acoperi cu pământ aceste monumente ar fi - rezultă clar - mai
mult decât o crimă, cum s-a spus, ar fi o greseală . Cel mai vechi oras
de pe teritoriul României, Histria, va trebui să fie în atentia celor
chemaţi să salvgardeze patrimoniul naţional încă multe decenii de aici
încolo. Simt nevoia să afirm răspicat acest lucru cu atât mai mult cu cât,
tot prin nefastul deceniu 8, originea greacă a cetăţii deranja, dup ă cât se
pare, puritatea daco-romană a temeliei noastre etnice. Şi nu le - aş
reproşa acelor vajnici culturnici - pentru a relua un termen folosit
adesea de un prieten al multora dintre noi, astăzi în să trecut în lumea
celor fără de păcate - că nu l-au citit pe Horaţiu , dup ă care Grecia
î nvinsă l-a cucerit pe sălbaticul cuceritor , introducând artele în
sălbaticul Latium . Le-aş reproşa însă că n-au luat aminte la· ampla
deschidere umanistă a marilor noştri profesori. Căci spunea unul dintre
ei - Radu Vulpe - : ceea ce -l deosebeşte , printre altele , pe om de
animale este respectul pe care omul îl are pentru trecutul să u.

REsUME

Apres avoir passe en revue l' histoire de la consolidation des monuments historiques
en Roumanie, l'auteur essaye de distinguer dans la protecti on et la conservati on des
monuments de l'epoque greco-romaine, en general, Ies cas suivants: Ies monuments
isoles beneticiant d'une restauration integrale, Ies monuments proteges par une
construction speciale ou incastres dans une co nstructi on moderne et , enfin , la
conservation du site archeologique tout enti er. To ut en reco nnaissant Ies memes
categories dans Ies travaux entrepris en Roumanie apres la seconde guerre mondiale, on
attire l'attention sur le nombre immense des monuments qui auraient do beneficier de
tels trava u( sur la necessite d'une vraie strategie pour aborder la restauratio n des
monuments antiques (ce qui revient a postu ler des norm es tres precises concernant Ies
travaux) et, enfin, sur la garde des monuments historiques, aujourd'hui inexistante. A la
fin, l'auteur propose l'echelonnement des travaux de consolidation a Histria (Thermes li,
la grande place publique, Thermes I, le cartier residentiel, le temple grec et la basilique
chretienne).
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