
CONSERVARE. RESTAURARE 

OBSERVATU PRIVIND PROTECTIA ŞI CONSERVAREA 
' ' " ,... MONUMENTELOR ARHEOLOGICE IN ROMANIA 

Trebuie să recunoaştem că problema conservări i monumen
telor arheologice nu a constituit, în România, o temă predilectă 

de meditaţie . În timp ce, din punct de vedere al abordărilor teoretice 
ş i al so luţii l or propuse1, ne aflăm încă într-un stadiu incipient2, 

numărul monumentelor care s-au di strus a crescut alarmant. Este 
indiscutabil că o circumscriere teoretică a acestei problematici , 
în vederea identifică rii unor posibile că i de intervenţie pentru 
salvarea patrimoniului arheologic ameninţat, a devenit o problemă 
acută. Un asemenea demers este însă unul de durată şi nu poate 
fi împlinit decât dacă este susţinut de cerce tă ri speciale şi constant 
dedicate aces tui scop3. Ne propunem, totuş i , pentru început, să su
punem atenţiei , izo lând din s ubs tanţa complexă a unei problemati ci 
încă insufi cient conturate, câteva cazuri , pc care Ic considerăm 
emblemat ice pentru atitudinea faţă de monumentul arheo logic în 
România aces tui momcnt4. 

A. Naşterea. Monumentul arheologic5 este readus la lumin ă, 
recuperat, prin cercetarea arheo l og i că. Este astfe l renăscut ca pre
zenţă , născut ca monument istoric. 

Acest moment al recuperării co incide cu momentul reintro
ducerii sub in ciden ţa fac toril or di structivi (fig. 1) . De aici decurge 

1 Num eroase so luţii de protejare ş i conservare adecvate 111 onumentelor în 
stare de ruin ă de ex. în J-1 . Schmidt, Sclu1dJau1en, Stuttga rt , 1988 

2 Dintre acestea se disting comuni că r il e ş i di scupil c pril ejuite de mese le 
rot unde susţinute în cadru l Simpozionu lui „Arhi tectură. Restaura re. /\rheologic", 
organi zat de Institutul de Arheolog ic „Vasi le Pflrvan" din Bucureşti ş i al Sim
pozionu lui Naţiona l „Monumentu l. Tradiţ i e ş i Viitor", organizat de Muzeul Unirii , 
la l aş i . 

3 Teritoriul cercetă ril o r speciale în arh itectu ra a ntică este, la noi, insufi cient 
populat cu arhitecţi . Este sufi cient să amint im că pân ă în urmă cu câţ i va ani 
cercetarea în acest domcniu era repreze ntat[! exclusiv de A. Sion ~ i Moni ca Mar
gincanu-Cârsto iu. Cu toate acestea , în ul timii ani , numă rul a rh i tecţ il or care î~i 
ori entează spe1.: ializarea în acest domeniu a crescut nesemnificativ (Dan Ionescu 
de la Institutu l Naţ i o nal al Monumentelor Istorice, Virgi l Apostol ele la Muzeul 
Naţional ele Istorie a Români ei, Ştefan Bâ lici de la Uni vers itatea ele Arhit ectură 

şi Urbani sm „Ion Mincu"). 
4 Semnalarea unor probleme legate ci~ protecţia şi restaurarea monumentelor 

anti ce în Moni ca Mărgineanu Cârstoiu , Intre 111e111oria activă şi 1111 viilor incert , 
Simpoz ionul Na\ ional „Monumentul. Trad i ţ i e ş i Viitor", I aş i , 200 I. 

5 Pentru a nu extinde di sc uţi a în zona disputelor cu privire la defin irea mom1-
mentului arheo log ic ne oprim asu pra accepţiunii desprinse din actul normati v 
ca re reg l eme ntează act ivita tea de protejare a patrim oniului a1·heo log ic (Legea 
nr.3 78/200 I): o parte a patrimoniu lui arheologic, ves ti giile („structuri , construc
ţ ii , grupuri de c l ă diri "), detectate ş i dezvelite prin săp ă turi arheo logice. 

6 Importanţa ev ident ă a taşată acestui moment se c iteşte uneori în opţi unea 
de a numi mon umentu l cu numele dcscoperitorn lui său , mai degrabă decât printr
un indicativ abstract sau prin localizare, opţiun e păstra tă prin tradi ţ i e ora l ă în 
rând ul cercetăto ril o r ; ex. bazilici le „Pârvan" sau ,,Florescu" ele la HistTia , bazilica 
„Maria Coja" de la Argamum etc. 
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obligativitatea adoptării unor măsuri menite să protejeze şi să con
serve vestigii le încă din timpul dezvelirii lor6. Prin urmare, este 
necesar ca aceste operaţiu ni să se desfăşoare în paralel cu cer
cetarea arheo l ogică, ştiut fiind că aceasta este una de durată. Este 
binecunoscut că , dintre măsurile necesare, delimitarea ş i restric
ţionarea accesului în zona aflată în curs de cercetare (pentru a îm
piedica distrugerile voluntare sau involuntare cauzate de vizitatorii 
ocazionali), sprijinirile, acoperirile locale sau protejarea cu structuri 
provizorii de protecţie, sunt vitale monumentului şi implicit cu
noaşterii lui . 

Di11 păcate , faţă de succesiunea idea l ă a unei asemenea suite 
ele operaţi uni , în realitate, monumentele arheologice, odată readuse 
la lumin ă, urmează, de obicei, liniil e unui scenariu îndoielnic: fi e 
sunt abandonate, fie cad victimele unor conservări improprii , de 
obicei improvizate. 

B. Abandonul 7 Neavând în aparenţă nimic spectaculos, aban
donul , fie ca expres ie a indi ferenţei faţă de monumentul readus 
la lumină, fi e pur ş i simplu ca expresie a absen ţei mijloacelor de 
a acţ i o na în sprijinul acestuia, acaparează dramatic peisaj ul patri 
moniului <u-heologic românesc. Oricare ar fi cauzele implicate aces
tei rea lităţ i , ca prefaţează. o categorie aparte în spectrul agres iu
nii asupra patrimoniului : distrugerea deghizată. 

Deş i sunt în aceeaş i măsură condamnabile, suntem ele părere 

că trebuie semnala tă o anume deosebire între indi ferenţa în faţa 
unui monument a cărui .fragilitate in moment 8 nu este da tora tă 
dezvelirilor arheologice şi indiferenţa în faţa unui monument nâs
cut clin cercetarea arheologică . Dacă în primul caz o atare atitudine 
se mani fes tă în faţa unui monument moştenit , în cel de-a l doilea 
caz abandonul atinge un monument provocai a se naşte. 

În cazul ideal, cercetarea a rh eologică poate oferi o documen
tare exhaus tivă asupra monumentului9. Dacă dialogul cu trecutul 
este însă oprit odată cu o prezumată fina li zare a unui răspuns 

7 Conven(ia Europeană penim f){'O lec(ia patrimoniului arheologic (re vi211i lă), 
adop ta tă la La Va letta la 16 ianu ari e 1992, ratificată de Parlamentul Români ei 
prin Legea nr. 150/ 1997, prevede, la /\rt.3 , (i), b): „ca clementele patrimoniului 
arheologic să nu fi e ex humate în timpul săp ă turilor sa u l ăsate expuse în timpul 
sa u după efectuarea acestora fă ră luarea un or măs uri corespunzătoare pentru 
prezervarea, conservarea şi gestiunea lor". 

8 „Dacă nu acţionăm rapid în a ameliora această s i tuaţ i e , vom recădea mereu 
în stad iul în ca re, departe de a re u ş i să e libe răm memoria înscrisă în ruinele 
dezvelite, le condamnăm noi în ş in e la o fragilă prezenţă în moment. " (Mon ica 
Mărgineanu Cârstoiu, op. cil.) 

9 /\tragem atenţ i a că ne referim aici exclusiv la re l a ţi a arheologie - conservare, 
nicidecum la complexa sfe ră de interes a cercetă rii arheologice în integralitatea sa. 

109 

http://patrimoniu.gov.ro



Revista Monumentelor Istorice • 2001-2003 

Fig. I . Cetatea Zânelo1: Covasna 

Fig. 2. Târgşo1; ruinele ed//iciului termal roman; în p lan secund 
ruinele bisericii medievale 

ştiin ţ i fic, acţiunea ini ţ i a l ă, integral benefică, poate fi semnificativ 
deturnată, transformându-se într-o agresiune10. 

Câteva exemplificări. 
Distrugerea prin indiferenţă 

Edţficiul roman cu ins talaţie termală de la P ietroasele a fos t 
abandonat, fă ră o conservare a vestigiilor dezgropate. Mărturii 

111 Ex i s tă cazuri în care reluarea repetată a cercetăr i i unui monument implică 
o abordare cu mijloace ş i strategii diferi te, în scopul compl etăr i i in formaţ i e i ş i , 

implic it , a unei necesare re l ectu ră r i a sitului . Cu atât mai mult, acţiunile de pro
tecţ i e prov izori e ş i conservare a vestigi ilor, pe durata desfăşurării unei cercetă r i 

- ale că re i lim ite în timp nu pot fi întotdeauna prec is anunţate - se dovedesc 
necesare. (Despre cercetări l e ma i pu ţin „programate" în timp v. Michel Redde, 
De lafouille 1' la mise en valew'. Quelques considerations liminaires , RA, 2000, 
I, p. 120. 

11 In formaţ ii Moni ca Mă rgin eanu Cârsto iu. 
12 Edi fic iul termal roman de la Târgşor (integrat într-un bogat sit arheologic 

care cuprinde, printre altele, expresii ale arhi tecturii romane dar şi ale celei medievale 
româneşti ), atât de spectaculos prin învecinarea sa imedi ată cu minele unei bi serici 
medievale, se înscrie ş i el printre monumentele abandonate: nu s-a luat până acum 
nici. o măsură concretă meni tă să asigure supravieţuirea vestigiilor (fig. 2) . 

11 o 

preţioase, cum sunt elementele de su~pensura sau urmele unu.i mic 
bazin căplct ş i t cu p l ăci de marm ură 11, s-au pierdut sau îşi cont in uă 
dezagregarea, îngropate în vegetaţie spontană ş i indi ferenţă 12 . 

Bazilica „ Cisternă" de la Tropaeum Traiani (fig. 3), complex 
de do u ă ori exemplar, atât ca expresie a sistemului roman de 
stocare a apei în rezervoare amp le (c isterna) , câ t ş i prin vestigiile 
bazi licii creştin e ale că re i fundaţi i au fos t încastrate în bazinul 
dezafectat al monumentului roman , este ş i ca abandona tă (după 

cc a fost cercetată la începutul secolulu i XX şi , din nou, în 1976) 13 . 

Fig. 3. Tropaeum Traiani, bazilica „cisternă " 

Argamum, bazilica uninavată (fig. 4): După lunga peri oadă 

care a trecut de la interven ţ i a arheo log ică a lui P. Nicorescu (pri
mele decenii ale secolului t:recut)14, a reintrat în aten ţ i a arheologilor 
în anii '80. Nefinali zate, cerce tă ril e arheo logice au avut ca efect 
doar accentuarea dramati că a preca rităţ ii ruinelor, l ăsa te fă ră ni ci 
o protecţi e, în voia sorţii 1 5 • 

C. Conservarea. Conservarea empirică se traduce printr-o 
in tervenţie directă asupra structurilor din zid ă ri e, n edi structivă ş i 

revers ibilă 16. În cadrul intervenţiilor empirice se înscriu ş i pro
tecţ iile provizorii , cu fo li e de po li etil enă sau carton asfaltat ş i pă

mânt, ale căro r avantaje sunt notabile: conservarea de la o cam
panie la alta a vestigiilor, degajare uşoa ră, posibili tatea re luării 

u Raportări la evenimentul arh itccn1ra l în G. Murnu , De la cetatea Tropaeum 
- Adamclisi: Basilica cisternă. Studiu arheologic, ARMSI, 36, 19 13. p.42 1-440; 
V. Pârvan, Cetatea Tropaeum, BCMI, 4, 19 11 , p.183 -1 85; R. Netzhammer, Die 
chrisllichen Allertiimer der Dobrudscha, Bukarest, t 918, p. 181-1 89; I. Barnea, 
La basilique ci terne de Tropaeum Traiani 1' la lumicre des dernicres .fouil/es 
archeologiques, Dacia, n.s„ XXI , 1977, p. 22 1-233 ; mai ales în Monica Măr
gineanu Cârstoiu, Problcmes d'architec/ure concernant la citerne romaine el la 
basilique chretienne de Tropaeum Traiani, Dacia, n.s„ XXI, 1977, p. 236-250. 

14 P. Nicorescu, Les basiliques byzantines de Dolojman, în BSH, t. XXV, 
I, Bucureşti , 1944, p. 95 -1 0 1. 

15 Dezvelirea a ceea ce a mai răm as din vestigi i a fos t din nou re luată în 
anul 200 I; cercetarea arheol ogică este dirija tă de F. Topoleanu (secondat de 
1.Vizauer) iar cercetarea de arhitecn1ră de către Monica Mărgin eariu-Cârsto iu 
(cu participarea lu i V. Aposto l ş i St. Bâ lici). 

16 Operaţ iune „spontană" efectu ată de cercetăto rii arheo logi. Este indi cat, 
în să, să nu se abuzeze de un atare mod de a acţ i ona ,deoarece - aşa cum s-a 
mai spus - ea poate „[„ .] con ţine în sine o capcană . Dacă cercetătorul arheo log 
- autor al scoaterii la lumină a monumentului - consideră că este menit el în suş i 

să suplinească acti vităţi specifice altor tipuri de p regăt ir i pro fesionale, cu alte 
cuvinte rolul său ar fi s ă devină un fe l de „om - o rchestră ", cum spune Michel 
Redde, vestigiile arhitectura le au mari şanse de a fi compromise. Spre deosebire 
de ţăr i unde arheo logia se poate mi şca mai relaxat prin hăţişur i l e fi nanciare ş i 

unde a ex istat o preocupare de durată pentru a fo rma spec i a li şt i în studi erea ş i 

conservarea monumentelor antice (mă refer de astă dată în mod predil ect la 
a rhitecţ i , fi e ci cercetăto ri , fi e restauratori), problema pro tej ă rii ruinelor antice 
a avut în foa rte mare măsură de înfruntat o rea litate care a pus, şi mai pune în că, 
deseori arheo logul în impos ibil itatea de a-ş i respecta propriile principii. Am 
în vedere s iniaţ i a la care cercetăto rul arheo log român a fost, ş i nu mă îndoiesc 
că mai este încă , expus: el este conşti ent că implicarea lui în protejarea mo
numentu lui este necesară , do reşte să se impli ce, este de asemenea con şt i ent 
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Fi g. 4. Arga11111111 , bazilica uninavată 

cercetării din punctul în care a fost întreruptă. Dacă aceste măsuri 
provizorii sunt menite să asigure protejarea vestigiilor pe parcursul 
des fă ş ură ri i cercetării , o altă categoric a protecţiilor empirice, şi 
anume acoperirile provizorii, poate asigura conservarea minimală 
a monumentelor pc o peri oadă nedeterminată, ulterioară cercetăli i 17 

Practica de la noi arată că aces t gen de conservare este din 
cc în ce mai des frecventată de pericolul unei distrugeri mascate. 
Această distrugerea deghizată se manifestă mai violent decât ne
intervenţia, atunci când acţion âr)d sub auspiciile profesionalismului 
dobândeşte aparenţa conservării : cu alte cuvinte, mimând protec
ţia , sa lva rea monumentului, în rea litate îl conduce spre anihilare, 
fie printr-o concepere in corectă a intervenţiei , fie prin orchestrarea 
defectuoasă a procesului delicat al execuţi e i. 

Câteva exemplificări 

I. Intervenţii directe 

În cazul cetă(ii Argamum s-a adoptat o soluţie nedi structivă: 
stivuirea pietrelor provenite din săpătura arheo l ogică la partea 
s uperi oară a zidurilor conservate, limitându-se în fe lul acesta con
tactul direct dintre suprafaţa su perioară vu lnerabilă şi mediul am
biant (fig. 6). Folosindu-se materi alul originar, simplu aşezat, s-a 
obţinut o imagine nccontras tantă, armoni zată. cu structura conser
vată. Desigur, în pofida avantajelor menţionate, acest tip de in
tervenţ i e rămâne unul empiric, cu un răspuns limitat ca eficacitate 
ş i durată . 

că prob lemele expres i v ităţ ii arhitecturale, cu atât mai puţin cele tehnice nu intră 
în atribu\iil e profesiunii sa le; arc to tl1şi în faţă o ruină care se degradează dacă 
nu este conse rvată ş i protejată cum se cuvine, dar nu are spec i a li şt ii cărora să 

le tran smită in formaţ iil e necesare asupra monumentului , pentru ca la rândul lor 
aceştia să propună so luţiil e ele conserva re ş i protecţ i e. Poate fi aces t arheolog 
condamnat pentru a fi încercat după propriile puteri să acţ i o neze, depăşindu-ş i 
atribuţiile, asupra monumentului cu inte nţi a de a- l proteja? După părerea mea, 
nu poate fi tras la răspundere, chiar dacă rezultatul interven ţie i sa le este uneori 
dramatic. Aceasta nu înseamnă în să că trebuie să continuăm a ne preface neutri 
în faţa unor ata ri s itu aţ ii , acţ i o n â nd în virtutea in erţ i e i acelui «tot mai bine aşa 
decât nimi c» . Ar înse mn a să stagnăm într-o mentalitate dăunătoa re , care ne 
cata pultează cu o s u tă de ani şi mai bine înapoi , într-un seco l în care sintagma 
«Scrieţ i orice clar scrieţi » şi-a avut dest·inul ci de moment, dar atât[ .. . ] în asemenea 
context, conserva rea ş i protejarea monumentelor anti ce ri scă să rămână suspen
dată undeva între di letanti sm şi incertitudine" (Monica Mărgineanu Cârstoiu , 
Între memoria acti vă şi un viilor incert , loc. cit ; Michel Rcdde, loc.cit.). 

17 J\semcnea interven ţ ii improvizate, în care sunt impli cate exclusiv mijloa
cele restrânse afl ate la dispoz iţi a cercetă to ril or, nu sunt altceva decât so l uţii „d is
perate" de conservare temporară, in i ţiate de arheologi în aştep tarea unor interven ţ ii 

de specia li tate care întârzie - clin moti ve pc care nu le d i scutăm aici - să apară 

(fig. 5). 

Revista Monum entelor Istorice • 2001-2003 

O altă atitudine s-a adoptat la Histria 18, unde s-a avut în vedere 
valorificarea ansamblului unor ruine, în marc parte fals ificate de 
resta urările succesive ale înaintaşilor. Din păcate, o distrugere de
ghi zată moştenită a rost înlocuită cu o alta, de aceeaş i natură: zidw-i 
legate cu pământ au fos t ş i de această dată rezidite cu mortar de 
ciment (fig 7). Prin aceasta orice raportare la autenticitatea monu
mentului devine inutil ă, clin moment cc monumcnh1l în su ş i nu mai 
ex i s tă 19. 

Zidurile sectorului din proximitatea Po11ii de est de la Tropaeum 
Traiani20 au fos t şi ele rezidite cu mortar de ciment. În acest caz 
s-a căutat o so lu ţie mai puţin agres ivă - departe în să de a fi una 
ideal ă. - mortarul fiind „ascuns" în miezul masei zidurilor (fig. 8). 

Fig. 5. !biela , Slava Rusă. ,.cavoul Tudorca" 

Fig. 6. Algamum, locuire romano-b izantină 

în prox imitatea bazilicii mari 

Bazilica mare de la Argamum21 a trecut recent printr-o inter
venţie de conservare. Zidurile au fost înălţate ş i apoi etanşate prin 
rerosh1ire general ă cu mmiar de ciment, chiar ş i acolo unde mor-

i x V. pl anuril e monumentelor origin ale în Histria f, planşa I, XXXIII. 
19 Faptul că „restaurările" anteri oa re anihilaseră deja expres ia a utentică a 

ruinelor, ar fi fost sufi cient pentru a justifica refozul reluării unor metode com
promise. Menţionăm că nu ne referim exclusiv la utilizarea cimentului , li ant a 
cărui incompatibilitate cu structuril e istori ce de zidă r ie este de altfe l binecu
noscu tă, ci şi la modul groso lan în care a fost pus în operă. 

20 V.l.B.Cătaniciu , Monica Mărgineanu Cârstoiu, Sectorul D. Poarta de Est 
la sud de Via Principalis: în Tropaeum Traiani, f, Cetatea, 1979, p. 95- 107; 
Monica Mărgineanu Cârstoiu, /\ I. Bamea, A.1pec/e ale urbanismului, în Tropaeum 
Traiani, I, p. I 09-11 O. 

21 Singurul studiu de arh itectură publi cat până acum se referă la zidul ele incintă, 
atingând implicit ş i problema fazelor de construcţie ale bazilicii. (Monica Mărgineanu 
Cârstoiu, M. Mă nucu Aclamcşteanu, Zidul de incintă 1vmano-bizantin de la A1ga111um: 
un tronson din curtina de est, SCIYA, 49, nr. 3-4, Bucureşti , 1998, p. 233-258). 
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Fig. 7. Histria, detaliu de execu/ie a zidărie i Fig. I O. Argamwn, baz ilica mare, vas baptismal 

Fig. 8. Tropaeum Traiar1i, 
sec/om! din proximitatea Porţii de est 

Fig. 9. Argamum , bazilica mare 

Fig. 11. Păc11i11/ lui Soare 
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arul ong1nar era bine conservat. Pă rţ ile superi oare ale ruinelor 
astfe l „corectate" au fost căpăcuite cu pietre aruncate într-un pat 
de mortar de ciment (fig 9) . Pe de a ltă parte, dialogul spaţiu exterior 
- spaţiu interior a fos t fa lsificat, cu grave urmări asupra posibi
lităţ il o r de a decoda în viitor impac tul edi fici ului cu vecinătăţile 
urbani sti co-arhitcct11rale aflate î n că în cercetare arheo l og i că22 . De 
altfe l, amplit11dinea urmă ril o r di structi ve ale acestei intervenţii este 
măslJl'a bil ă prin distrugerea mărturiil o r celor do uă bazine bap
ti smalc23. 

Un caz care mai poate fi salvat de la distrugere deghizată. 

Poarta cetă/ ii de la Păcuiul lui Soare24 . Gravitatea propunerii în 
cauză constă în încercarea de a impune reconstituirea ca metodă 

optimă pentru protejarea unui monument aflat în sta re de ruină25 

(fig ll) , excluzând pos ibilitatea ce rce tă rii altor variante pentru 
protejarea monumentului. Prin aceasta,' o so lu ţ i e ipotetică ar urma 
să devină ireversibi l ă, înainte ca o cercetare arhitectural ă adecvată 

să fi fost fin a li zată . Impactul negativ asupra urmelor conservate 
in situ este prev izibil , propunerea de reconstituire a arcelor porţii 
fiind insuficient s u sţinută ştiinţifi c, deci inap li cabilă în pract i că26 . 

li. Intervenţi i indirecte. 
Construcţii el e protecţi e 

Templul Afi··oditei de la Histria, monument deosebit de impor
tant pentru arhitectura greacă în zona co lonii lor ele pe ţărmul Mării 

Negre, benefi c i ază de o acţiun e - altfe l bine i ntenţionată - de 

Fig. 12. Histria. co11str11c fia de protecţie a templului Aji'Oditei 

protecţie , care a abătut as upra lui o ca rcasă metalică . lnve li şul de 
tab l ă l-a apăra t ş i îl apără în continuare de agres iunea vizitatorilor, 
dar se vădeşte a avea un impact nefavorabil asupra monumentului 
însuşi , l ăsându- l vulnerabi l faţă de acţiunea unor factori de mediu 
(fig. J 2). În anii scurş i de la ridi carea aces tei construcţii, procesul 

22 Rezultatele ccrcctă 1·i l o r arheo logice ş i ele a rhitectură fiind ignorate, re l aţ i a 
dintre ni velul cil: că l ca re interior, clin nava centra lft, şi ce l exteri or, clecoclate prin 
cercetare, a fost fa l s ificată (pt. co lectivele ele cercetare v. supra, n. 14). 

23 Unu l a fost compromis printr-o restin1ire fan tezis tă (fi g. I O), ce l ă l a lt com-
plet dezafectat. _ 

24 Ne bazăm aici pc prezentarea proiectului în cad rul comuni că rii Proiect 
de consolidare şi restaurare a arcului de sud al t11m11 l11i porţii cetăţii bizantine 
de la Păcuiul lui Soare, su sţ in ută ele F. Dobrcscu, D. Ionescu la Simpozionu l 
„Arhitectură . Restaurare. Arheo logie" la In stitutul ele Arheologie „Vasile Pârvan" 
(anul 200 1). 

25 Despre reconstituire ca metodă optimii (s ic!) de protejare autorii proiecnilui 
a firm ă: ,,În plus aceasta ar reprezenta în op ini a noastră, a proi ecta n ţi l or, cea mai 
po trivită ca le pentru a conso lida şi stabi li za mas ivele ele z i dă ri e adiacente des
chi derii clin curtina ele norei a cetăţii ş i pentru a împiedica degradarea continuă 
a clementelor sale componente d a torat ă factorilor de mediu ş i lipsei ele întreţinere" 
(Ibidem, loc.cit). 

26 Reconstituirea ca metodă ele restaurare este interz i să ele Carta ele la Veneţia , 
în articolul 15: „A li reconstruction work shoulcl howevcr bc ruled out a priori." 
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Fig. 13. Histria , 
efecte ale degradării construcţiei de proiecţie 

de ruginire al carcasei metalice a început să lase urme de neînlă

turat pe unele blocuri de calcar, purtătoare de cizeluri şi piche
taje fine 27 (fig. 13) . Tentativa de ameliorare a so lu ţiei de protec
ţie2 8 s-a adresat mai mul t aspectului exterior al cutiei metalice29 

decât monumentului în su ş i (fig. 14) . 
Bazilica de la Halmyris a fost acoperită cu o construcţie ele 

protecţie , în aparenţă , integral adecvată destinaţi e i sale, dar care, 
de fapt, a l ăsat nerezolvate o serie de probleme. Este suficient să 
amintim că apele pluviale au acces liber în interior, nu prin inefi 
cienţa so luţiil or destinate captării ş i dirij ă rii , ci prin absenţa lor 
(fig. 15). 

Edificiul termal de la Halmyris este ş i el acoperit cu o con
strncţi e de protecţi e. În pofida înfăţişă rii exterioare, rezultat al unei 
proi ectări simpli ste şi al unei execuţii neglij ente, aceasta nu pro
duce efecte di structive directe asupra monumcnt1tlui (fig. 16). 

Fi g. 14. Histria, construcţia de protecţie dupci cosmetizare 

Directă sau indirectă, acţiunea cu efecte di structive, calificată 

aici drept distrugere deghizată, se învecinează distrugerii inten
ţionate (intentional destruction). Aceasta este sancţionată de 

27 În ţări mai bogate în vestigii anti ce greceşti , o asemenea agres iune nu mai 
poate fi concepută. /\tacul agres iv al fieru lui asupra materi alului liti c a devenit 
de notorietate, mai ales ele când s-au făcut publi ce stud iil e ocazionate ele restau
rarea Erechteionului . (despre acest subiect v. şi A. Papanikolaou, The Erechtheion , 
în Conserva/ion Today . Proceccl ings of thc Seminar at the Roya! Fine Art Com
mission on 17th ancl 18th May 1989. p. 54-58) 

28 Rea li zată în vara anului 2003. 
29 Vopsirea ş i nituirea fi ecărui fragment de ta blă, nu rezolvă problemele 

protej ării vestigii lor templului, clar fac inaccesibil monumentul cercetărilor încă 

în curs ele des fă ş urare. 
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UNESCO prin adopta rea Declara(iei privind distrugerea inten
jionată a patrimoniului cultural3°. 

D. Alternativă. Notăm aici câteva din rezultatele preocu
părilor noastre din ultimii ci nci ani , ocazionate de paJticiparea la 
studiil e ele a rhitectură care se efectuează în cadrul cercetărilor ar
heologice ele la Argamum, Histria, Tropaeum Traiani, Halmyris, 
Păcuiul lui Soare, Cetatea Zânelor. Răspunsul propus de noi este 
structurat pe cele două paliere deja amintite, al intervenţi il or directe 
şi al celor indirecte. 

Intervenţii directe. Oricât ar părea de paradoxal , singura 
rezolvare inofensivft, deşi parţială ş i temporară, care poate acoperi 

Fig. 15. Halrnyris , construc/ia de protecţie a bazilicii 

un spectru larg al problemelor impuse de conservarea structurilor 
din z id ăr i e îşi poate afla so luţii , în momentul de faţă, în fam ilia 
conservărilor empirice. Animaţ i de această convingere am încer
cat să propunem o a ltern ati vă, în ace laşi timp efici entă şi s impl ă . 

Ea constă în inserarea, la partea superi oară a zidurilor dezvelite 
prin săpături l e arheologice, a unei hidroizolaţii flexibile, suprapuse 
de un strat vegeta l - glie - susţinut de un rând de blocuri din piatră 
aşezate perimetral pe suprafaţa protejată (fig. 17). Avantajele acestei 
so lu ţii sunt multiple: în timp cc substanţa i storică a zidu lui rămâne 
nea lterată, protecţia părţii mai vulnerabile (partea supe ri oară a 
zidului) es te as i gurată; pri n acoperirea cu iarbă a „crestei" zidului , 
imaginea lui rămâne acordată cu „peisajul" unui sit arheologic. 
Pentru a eva lua cât mai corect eficienţa unei asemenea solu ţii am 
apelat la mijloacele specifice sugerate de arheologia experimenta l ă, 

aşadar am transpus propunerea teoretică în practică. Această 

acţiune a avut loc în vara anului 2003 în cadrul unui experiment 
realizat pe şanti erul arheologic de la Durostorum (Ostrov)31. Pe 
un amp lasament adecvat (liber de monumente arheologice) s-a 
reali zat un zid din piatră l egată cu pământ, care a fost încheiat la 
partea superioară urmând soluţi a pe care am propus-o mai sus (fig. 
18). Procesul de constru ire a zidului ş i de rea lizare a sistemului 
ele protecţie a pus în evid en ţă fap tul că aces t tip de intervenţie 
poate deveni foarte eficient din punct de vedere economic, datorită 
posibilităţii de a apela la mână de lucru neca lifi cată ş i la materiale 
de construcţie locale: piatra poate proveni din săpătura arheo logică, 

pământul este ş i el la îndemână, gli a la fel. Prin urmare, investiţi a 

necesară rea li zării unei astfel de protecţii este minimal ă , iar timpul 
de execu ţ i e foarte scurt. 

Intervenţii indirecte. Ca urmare a unei so licită rii de a schiţa 
un model pentru o construcţie de protecţi e des tin ată unui tronson 

JO Drafi UNESCO Declara/ion Concerning the fnlentional Destruction of 
Cultural /-/eritage, adoptată la a 32-a Con ferin ţă Genera l ă UNESCO, la Paris, 
17 iulie 2003. 

J I La această acţiune , care a putut avea loc r!ator ită interesului deoseb it 
manifestat de conducătoru l colecti vu lui de cercetare de la Ostrov - Durostorum, 
dl. Paul Damian , a participat voluntar un grup de studenţi de la Universitatea ele 
Arhitectură şi Urbanism „Jon Mincu" din Bucureşti (Claudia Muştcr, Alexandra 
Miele, Letiţia Cosnean, Ancii Cârligcanu, Cătă lin Cârstea) dirijaţi de Virgi l Apostol. 
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din curt infl forti ficaţie i dacice Cetlf.fea Zânelor (Covasna) (fig. 1), 
ne-am oprit asupra unui model structural uşor adaptabi l cerinţelor 
particulare ale sitului : deschidere mare ( 15 rn) , diferenţă de nivel 
( 4 m), sprijin ire punctuală pe două axe, de o parte şi de alta a 
curt inei. Modelul propus de noi este o structură de tip reţea stra
tificată de nervuri încrucişate (fig. l 9). 

Avantajele oferite de această structură sunt clare: execuţ i a 

etap i zată - mont;:ijul reţe l e i stratificate la sol, conformarea ei pr.in 
tensionare cu cab luri ancorate în nodurile reţe lei şi aşezarea pe 
stâ lpi; uti lizarea de materiale loca le, cu alte cuvinte simple crengi 
cu caracteristici morfologice similare, selecţionate astfe l încât să 
asigure un comportament controlat al ansamblului . Acoper irea 
propusă, uşoară, cu o membrană translucidă, as i gură şi iluminarea 
natura lă a zonei protejate. La aces tea se adaugă posibilitatea de 
a extinde în orice moment suprafaţa acoper ită- în lungul curtinei 
- în paralel cu înaintarea cercetării arheo logice. 

lntrucât sch iţa de proiect pentru Cetatea Zânelor, din motive 
independente de voinţa autorilor, nu a avut ocazia de a fi condusă 
spre un proiect :finalizabil , preocuparea pentrn acest tip de constrnc
ţ ii ne-a determinat să apelăm din nou la posibilităţile oferite de 
arheo logia experimenta l ă. Cu alte cuvinte, am încercat transpu
nerea în practică, cu mijloace minimale, a unei structuri de ace l aşi 

tip, clar mai simplu de abordat32 . Experimentul s-a desfăşurat în 
cadrul acelui aşi sit arheologic ca şi cel prezentat anterior. Struct11ra 
a fos t rea li zată cl in crengi ad unate din preajma situ lui ; ele au fost 
montate la sol, prin legare cu sfoară, în „cadre", urmând apoi să 
fie ridicate şi soliclarizatc cu elemente longitudinale ş i diagonale. 

Fig. 16. Halmyris, construcţia de protecţie a instalaţiei /ermale 

Implicit, acoperirea propusă a fost şi ea uşoară. , din stuf aflat clin 
abundenţă la faţa locului (fig. 20). Acest tip de protecţie este perfect 
adaptabil specificului unui şa ntier arheo logic deoarece - neavând 
nevoie de fundaţii - are calitatea de a fi mobi l ă, prin urmare poate 
fi oricând deplasată pentru a proteja noi casete arheologice, urmând 
neces ităţi l e cercetării . 

Intervalul scurt de timp solicitat de pregătirea materialelor 
şi punerii în operă, precum ş i posibilitatea realizării tipurilor de 
protecţii din familia construcţiilor experimentate la Durostorum 
cu forţă de rnuncă necalificată , constituie avantaje esenţiale în 
condiţiile actuale din România, când atâtea monumente, care ar 
tTebui protejate, sunt abandonate clin lipsă de fonduri. 

32 Printre altele, o asemenea construcţi e poate fi fixată la so l prin lestare. 
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Fig. 18. D1.1roslor111n 
(a - săparea şanţ 1.1 lui de .f1.1ndaţie : b -constrnirea 

.f1.1nda(iei; c - umplerea şanţ 1.1lui dejimda(ie; 
ci - pregătirea părţii superioare a zidului penim 

aşezarea hidro izo laţie i (carton asfal tat) ; e - acoperirea 
h idro izo laţ ie i cu glie) 

Revista Monumentelor istorice • 2001-2003 

Fig. 17. Propunere de protecfie a zidurilor (2002) 
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b, 

Fig, 19 a, b, Cetatea Zâne/01; schifa structurii de prolec/ie 

a, 

Fig, 20, Durostorum (a - ridicarea cadre/0t; 
b - detalii de prindere: c - acoperirea cu stt.ţ/) 
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Notes on the protection and conservat ion of archeological monuments in Romania 

SUMMARY 

Having to acknow!edge /hat the complex range olproblems raised by 
conserva/ion of archaeo!ogica/ monuments is rarely and on/y partly 
tackled in Romania, noi allempling Io a theoretical circumstantialion 
ol this issue, we intend to high!ight here a f ew cases we consider 
paradigmatic for the affitude towards the archaeo/ogica/ monument in 
nowadays Romania. 
A. Birth. The archaeo!ogica/ monument is brought back to light, retrieved 
through archaeologica/ research. /t is thus reborn as presence, born as 
historic monument. From this very moment, ol birth, ii is exposed to 
aggression (fig I), be it natural or human, requiring swifi action to 
pro tect ii. The usua/ measures - de/imitation, access control, propping, 
temporary covering - vita/for the 111on11ment andfor its understanding, 
are ofien substituted by a desolating scenario: the monuments are either 
abandoned, or damaged by 11nfit, mostly improvised conservations. 
B. Abandon. Expression ofindi/ference infi'ont olthe monument brought 
to light, or simply ol the lack of means to ji.1/fl! the requirements ol 
conserva/ion, the abandon takes over the scenery ol the Romanian 
archaeological heritage. Though equal/y condemnable, the difference 
shou/d be slressed between neglect ql an inherited monument and a 
monument stirrcd into being, born oul of'archaeo/ogical research. 
ldeal!y, the archaeo/ogica/ research ojfers an exhaustive documentation 
0 11 the monument, bui il the dia!ogue with the past is halted once the 
scientific response reaches a presumed comp!etion, the initial action, 
integrally benejicent, is significantly perverted, turnee/ info aggression. 
The range of this aggress ion is covered by the jew examples invoked 
here (figs. 2-4), of monuments studied more or /ess extensive!y and 
abandoned, with irreparable consequences for the wea/th qlevidence 
on the post they treas11red. Whatever the reasons entangled by this reali~)!. 

it pre/igures a particular catego1y in the range o/heritage aggression: 
thc di sguised dcs truction. 
C. Co11servation. Empirica! conservation translates info direct, non
destructive and reversib/e action on the maso111y structures. fi a/so 
encompasses tempora1y coverings and protective roofs (fig 5). 

The practice in Romani a shows that this type of conservat ion is more 
and more vu!nerable to the danger of concea/ed destruction. This, the 
disguised destruction, is more violent than non-intervention when, 
conduc/ed under the auspices ofpro/'essionalism. gains the appearance 
olconservation: mimicking protection, it annihi/ates the monument, either 
by misconceived intervention or by miscarried construction process. The 
examples of direct intervention on the historica/ struclures cited range 
from the ejficient, though /imited-in-response, empirica/ actions taken 
up on wal/s (fig. 6), to violent re-bui/ding qfwal/s as the way to preserve 
them (fig.1·. 7, 8), and to the attempl to promote reconstruction as the 
optimal method to preserve a ruined monument (fig. I 1). The indirect 
actions chosen show both harmless, stil/ simplistic, insensible coverings 
(fig. I 6) and slructures, we!/-intentioned, that actua/ly augment the e!Ject 
ql natural destructive factors, as the " fin can" that envelop es 
Aphrodite 's Temple in Histria (figs. 12- 14). 
D. Alternative. As an outcome ofour taking part in the architecture study 
develop ed as a part ql the archaeological research on the sites ol 
Argamum, Histria, Tropaeum Traiaini, Păcuiu/ lui Soare, Cetatea Zâne/01; 
we note here a f ew results ofour app/icalion to the specific problems of 
conservation encounlered. The examples address the conserva/ion of 
masomy structure.1· both directly, by adding a sealing layer on the upper 
swface , covered by a grass layer stabilized by a row of stane blocks 
stacked on the p erimeter (fig. 17), or indirectly, by superimposing the 
historic structures with a protective, cahle tensioned lattice - grid shell 
oltree branches covered with a translucent membrane (fig. 19). /n order 
to evaluate the behaviour of these proposilions we turned to the means 
o.ffered by experimenta/ archaeology and put the ideas into practice. The 
experiments were readily hosted in the summer of 2003 on the site of 
Durostorum - Ostrov (figs. I 8, 20) and emphasized the advantages ()l 
such intervenlions - the use local materials and unqualijied labow; !ow 
costs, short construction time - the more important in Roman ia, where 
so many monuments are abandoned due to facle ()fjimding. 
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