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Arheologie ºi politicã
Adevãrul de Cluj

1945 - A intrat în vigoare
Carta Naþiunilor Unite.

luni, 24 octombrie 2005

Prof. univ. dr. Mihai BÃRBULESCU, preºedintele Comisiei Naþionale de Arheologie (CNA):

ÎN SFÎRªIT, ÎN CENTRUL UNUI ORAª ARDELEAN SE POATE
VEDEA UN EDIFICIU ROMAN CARE VA FI AMENAJAT AªA
CUM SE ÎNTÎMPLÃ ÎN TOATÃ LUMEA CIVILIZATÃ
Dupã o pauzã de cinci ani, un nou scandal a trebuit sã ne aducã
aminte cã în Piaþa Unirii din centrul municipiului Cluj-Napoca niºte
politicieni fac, de 11 ani, arheologie (contra!), iar arheologii care
încearcã sã-ºi facã meseria sînt etichetaþi, tot de 11 ani, ca mercenari
ai nu ºtiu cãrui om politic. A mai trebuit un nou scandal arheologic
(cu Funar lipsã!) pentru ca lucrurile sã se vadã aºa cum sînt, iar
într-un final, prin decizia comunã CNA - Primãrie sã se recunoascã
public, de cãtre ambele pãrþi, importanþa ºtiinþificã a cercetãrilor din
Piaþa Unirii ºi valoarea vestigiilor romane descoperite aici.
Hotãrîrea de a amenaja o parte a vestigiilor din centrul
municipiului Cluj-Napoca a fost comunicatã presei, sãptãmîna trecutã,
de cãtre primarul Emil Boc, imediat dupã întîlnirea pe care acesta a
avut-o cu membrii Biroului executiv al Comisiei Naþionale de
Arheologie, ºi la care au participat ºi cei doi viceprimari ºi arhitectul
ºef al oraºului. La conferinþa de presã, la care a fost invitat ºi
preºedintele CNA, s-au spus însã multe ºi de toate, fãrã a se insista în
mod special asupra unor chestiuni care trebuiau lãmurite tocmai
pentru a nu mai lãsa loc de interpretãri ºi certuri absurde. Iatã de ce
am considerat util, în acest moment, un interviu cu prof. univ. dr.
Mihai Bãrbulescu, preºedintele Comisiei Naþionale de Arheologie.

- Pentru a evita orice
speculaþii, datã fiind calitatea
dvs. de preºedinte al Comisiei
Naþionale de Arheologie ºi de
arheolog în acelaºi timp, vã
rog sã explicaþi, atît de clar

fi acoperitã. Al doilea motiv
pentru care se pãstreazã doar o
parte din descoperiri purcede
din situaþia nefireascã creatã în
acest oraº din momentul
începerii sãpãturilor din Piaþa

- Ce lãmuresc, din istoria
oraºului ºi a românilor,
vestigiile care vor fi pãstrate
în Piaþa Unirii?
- Din punct de vedere strict
ºtiinþific, descoperirea din
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cît se poate, decizia luatã în
privinþa Pieþei Unirii: de ce o
parte a vestigiilor vor fi
conservate prin acoperire ºi
de ce o altã parte vor fi
pãstrate la suprafaþã ºi
amenajate turistic?
- Este bine cã îmi puneþi
aceastã întrebare, pentru cã
trebuie sã spun lucrurilor pe
nume, mai clar decît se face
într-o scurtã declaraþie ori decît
s-a fãcut în conferinþa de presã
la care am participat împreunã
cu domnul primar Emil Boc.
Sînt douã motive pentru
tratamentul diferit al
construcþiilor
romane
descoperite în Piaþa Unirii.
Primul motiv este: nu toate
ruinele descoperite sînt la fel de
spectaculoase. Prin urmare, s-a
hotãrît
conservarea
ºi
amenajarea a ceea ce este mai
interesant pentru public, adicã
o parte dintr-o casã romanã,
cuprinzînd cîteva încãperi, un
portic - din care se pãstreazã
douã coloane cu capitelurile
lor -, o curte pavatã ºi o fîntînã.
Casa vecinã, dinspre sud, din
care s-a cercetat mai puþin, va

Unirii, scandalul ruºinos cãruia
trebuia sã i se punã capãt
într-un fel. Vã voi spune poate
altãdatã de ce a fost scandal,
cine l-a întreþinut ºi ce s-a
urmãrit. Groapa a fost cel mai
benign apelativ cu care au fost
blagoslovite
cercetãrile
arheologice din Cluj. S-au
pronunþat cuvinte mult mai
grele de cãtre unii concetãþeni
ºi ziariºti, care au dovedit o
aversiune primitivã împotriva
arheologiei, care ºi-au dezvãluit
astfel nivelul de ºcolaritate
extrem de scãzut, cãci de nivel
intelectual la aceºtia nici vorbã
nu poate fi. Prin hotãrîrea
noastrã se pune capãt
scandalului. Comisia Naþionalã
de Arheologie a decis sã
considere încheiatã cercetarea
din Piaþa Unirii, deºi casa cu
curte care se pãstreazã nu a fost
decopertatã în întregime. O
generaþie viitoare, eliberatã de
orice complexe, va reanaliza
cercetãrile din Piaþa Unirii. Sã
îi lãsãm moºtenire vestigiile de
sub pãmînt, împreunã cu urarea
de vremuri mai bune ºi de mai
multã înþelepciune.

Napoca este extrem de
valoroasã, deoarece casele
particulare romane sînt,
practic, necunoscute în
Dacia, sãpãturile arheologice
orientîndu-se pînã acum
aproape
exclusiv
spre
edificii militare (castre) ori
publice
(temple). Prin
descoperirea - chiar ºi numai
parþialã - a caselor romane din
Piaþa Unirii se poate determina
trama stradalã din Napoca ºi
dispunerea insulelor. În
cercetãri au apãrut ºi nivelele
arheologice ulterioare epocii
romane, care aduc informaþii
despre vremea migraþiei (sec. V
- VI) ºi, mai ales, despre
diferitele etape de dezvoltare a
Clujului medieval ºi modern,
din sec. XI pînã în sec. XIX. Pe
de altã parte, descoperirile
trebuie judecate prin prisma
monumentului care va fi pus în
valoare: în nici un oraº din
Transilvania nu s-au conservat
ruine romane, ci doar în
marginea lor (ca la Zalãu ori la
Turda). Cel mai întins parc
arheologic roman este într-un
sat, aflat pe locul capitalei Ulpia
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Traiana Sarmizegetusa. În
sfîrºit, în centrul unui oraº
ardelean se poate vedea un
edificiu roman care va fi
amenajat aºa cum se întîmplã
în toatã lumea civilizatã. Mai
adaug cã din aceste cercetãri am
aflat ºi altceva, nu mai puþin
interesant: am aflat cum ne
raportãm noi, clujenii anului
2000, la vestigiile antichitãþii ºi
cîte parale dãm pe ele.
- Cînd anume se vor acoperi
zidurile dinspre Librãria
Universitãþii, care nu vor fi
amenajate, ºi ce se va
întîmpla, pînã la amenajare,
cu vestigiile dinspre Matei
Corvin - clãdirea cu curtea ºi
coloanele?
- La prima parte a întrebãrii
trebuie sã rãspundã Primãria,
care se va ocupa de acoperire.
Pentru partea care se pãstreazã
în vederea restaurãrii, Muzeul
Naþional de Istorie a
Transilvaniei trebuie sã
întreprindã de urgenþã lucrãri de
conservare primarã a zidurilor
care mãrginesc curtea spre nord
ºi
est,
descoperite
în cercetãrile din 2005. La
zidurile încãperilor dinspre sud
de curte aceastã conservare s-a
fãcut în anii anteriori. Curtea
propriu-zisã, acoperitã cu dale
de piatrã, nu necesitã o
conservare
prealabilã.
Coloanele ºi capitelurile vor fi
supuse unor tratamente
specifice în laboratorul de
restaurare al muzeului, înainte
de a fi reamplasate la locurile
lor, în porticul casei romane.
- Primarul a anunþat
intenþia de a organiza un
concurs de idei pentru
amenajarea Pieþei Unirii.
Se ºtie cã, de-a lungul
anilor, asemenea concursuri
s-au mai fãcut, dar unii spun
cã au aflat de ele numai aceia
care aveau deja, gata
pregãtite, niºte proiecte. Vã
întreb, aºadar:
Acest concurs de idei va fi
anunþat ºi deschis pentru
arhitecþi din toatã þara, sau
doar pentru mai vechii
clienþi, din Cluj-Napoca?
Este suficient, în acest
caz, ca un arhitect sã fie bun

arhitect, sau trebuie ºi ca el
sã aibã habar de monumente
antice (romane în acest caz)
ºi, cît de cît, de istorie ºi
arheologie?
Cine vor fi cei care vor
juriza proiectele înscrise în
concurs?
- Din nou îmi cereþi sã
vorbesc în numele Primãriei,
ceea ce nu pot.
Concursul de anul trecut s-a
fãcut, în mod ciudat, ca sã nu
spun altfel, fãrã ºtiinþa CNA.
Nici cercetarea arheologicã nu
era în faza în care sã se lanseze
un concurs. Dar ideile bune din
propunerile vechi pot fi oricînd
preluate. Oricine poate sã aibã
idei bune, dar este evident cã o
lucrare de restaurare în centrul
Clujului, de care sã nu ne fie
ruºine (ºi care sã nu arate a
groapã) trebuie fãcutã de cei
care ºtiu carte, arhitecþi ºi
ingineri specializaþi în
restaurãri, care au fãcut
restaurãri, care au vãzut
restaurãri de monumente antice.
Existã asemenea arhitecþi ºi
ingineri atît în Cluj, cît ºi în alte
oraºe din România. Ei trebuie
secondaþi de arheologi ºi, în
mãsura în care reabilitarea
ruinelor antice va fi înglobatã
într-un proiect amplu de
reamenajare a spaþiului urban al
Pieþei Unirii, echipa va trebui,
în mod logic, sã fie întregitã ºi
cu alþi specialiºti.
- În ce mãsurã Comisia
Naþionalã a Monumentelor
Istorice poate controla ceea ce
se va face în Piaþa Unirii din
Cluj-Napoca, cu vestigiile
romane?
- Orice proiect de restaurare

fi ºi membri desemnaþi de cele
douã comisii.
- Dupã 11 ani de la
începerea
cercetãrilor
arheologice în Piaþa Unirii se
poate spune cã, prin decizia
recent luatã de CNA, cu
concursul
Primãriei
Cluj-Napoca, aceste cercetãri
au ieºit, în sfîrºit, de sub
influenþa politicului?
- Au ieºit oricum de sub
influenþa politicului, dacã nu
din alt motiv, mãcar pentru
faptul cã... aceste cercetãri nu
mai continuã!
Comisia Naþionalã de
Arheologie este un for
profesional apolitic. Partenerii
noºtri de discuþie au fost un
primar, doi viceprimari ºi
arhitectul ºef al oraºului, prin
urmare oameni politici,
reprezentînd PD, PNL ºi
UDMR. Nici o parte n-a
dictat în aceastã discuþie.
Conducerea municipiului are
probleme administrative de
rezolvat, dar nu poate face
abstracþie de orientãrile politice.
Comisia
Naþionalã
de
Arheologie are probleme
ºtiinþifice de rezolvat, dar e
formatã din arheologi care
trãiesc în cetate. Pentru ce se
va întîmpla în viitor, cu
cercetarea arheologicã în
România, cu eventualele
imixtiuni politice, rãspunsul
meu e: nu ºtiu. Vreau sã spun
însã cã imixtiunile politicului în
arheologie sînt complet
neavenite.
Peste
toate
neajunsurile create cercetãrii,
imixtiunea politicului reuºeºte
sã acrediteze, cu parºivenie, în
minþile mai puþin închegate

a ruinelor ºi de integrare a lor
în ansamblul Pieþei Unirii, ca ºi
proiectul anunþat de Primãrie în
legãtura cu reamenajarea de
ansamblu a Pieþei trebuie sã
primeascã avizul Comisiei
Naþionale de Arheologie ºi al
Comisiei
Naþionale
a
Monumentelor Istorice. În juriul
care va examina proiectele vor

intelectual, impresia falsã cã
arheologia este inevitabil
politizatã ºi cã, prin urmare,
trebuie blamatã ca disciplinã.
Sper cã am închis definitiv cutia
arheologicã a Pandorei,
deschisã la Cluj cu unsprezece
ani în urmã.
M. TRIPON

