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431.367. Culturã ºi politicãCulturã ºi politicã
 Din nou, dr. Monica MÃRGINEANU - CÂRSTOIU:

�ÎNTR-O VIZIUNE PROFESIONISTÃ, SUBIECTUL UNUI CONCURS CARE URMÃREªTE SÃ PUNÃ
ÎN VALOARE VESTIGIILE ARHEOLOGICE DIN PIAÞA UNIRII NU SE POATE LIMITA, FÃRÃ RISCUL

UNUI LAMENTABIL EªEC, LA SUPRAFEÞELE CERCETATE ARHEOLOGIC�

- Vã întrebasem, cu douã sãptãmîni în
urmã, dacã descoperirile arheologice din Piaþa
Unirii meritã sau nu meritã sã devinã un
�punct turistic� al municipiului
Cluj-Napoca. Iatã cã, într-un sfîrºit, Comisia
Naþionalã de Arheologie a decis, de comun
acord cu primarul Emil Boc, ceea ce unii
dintre arheologii clujeni susþinuserã de ani de
zile: cã ruinele romane meritã, sau TREBUIE
conservate ºi puse în valoare.

Sã fie acesta un prim pas în eliberarea de
politic a arheologiei clujene ºi a Pieþei Unirii?

- Atitudinea Comisiei de Arheologie mi se pare
fireascã, iar acordul domnului Boc de bun augur.

În ceea ce priveºte ultima parte a întrebãrii, vã
mãrturisesc ca imixtiunile din partea unor �sfere
de influenþã� excentrice faþã de problema istorico-
arhitecturalã, cum au toate ºansele sã devinã în
anumite circumstanþe acelea la care vã referiþi,
sînt, din punctul meu de vedere, nocive. Dovadã
- întreruperea cercetãrilor în Piaþa Unirii, act
contrar spiritului ºtiintific ºi, în general,
deschiderii spre normalitate a societãþii civile.
Vã mãrturisesc cã sînt dezamãgitã de registrul
�jos� în care s-au purtat prea multã vreme
discuþiile pe aceastã temã; de sãrãcia imaginarului
profesional al celor care - prin natura
preocupãrilor personale - ar fi trebuit sã fie
înzestraþi cu instrumentele necesare pentru a
orienta opinia publicã în direcþii mai puþin
pãtimaºe.  Nu vreau sã spun prin aceasta cã ar
intra în puterile opiniei publice sã stabileascã
soluþii de amenajare de o asemena complexitate!
Dar ar fi putut asigura o atmosferã mai respirabilã
în jurul acestei probleme. Dar, toate aceste lucruri
se cunosc. Acum, face parte din istorie faptul cã
un oraº cu severã ºi plinã de speranþe tradiþie
universitarã, un oraº încãrcat de suficentã istorie
pentru a putea distinge între peren ºi derizoriu,
a putut trãi  o lungã clipã în simbiozã cu o
manipulare politicã grotescã.

Dacã arheologia clujeanã se vrea sau nu a fi
eliberatã de �politic� - atît cît este necesar pentru
a-ºi împlini misiunea -  nu pot eu aprecia, aºadar
nu sînt în poziþia de a face vreun comentariu.

- În urma discuþiilor purtate de conducerea
CNA cu primarul Emil Boc, cu viceprimarii
ºi cu arhitectul ºef al oraºului s-a convenit ca
o clãdire romanã ale cãrei ziduri se continuã
sub trotuar ºi sub stradã, înspre Librãria
Universitãþii, sã fie acoperitã, pãstrîndu-se
doar o a doua clãdire, împreunã cu curtea
acesteia, cu fîntîna ºi coloanele descoperite în
varã. Am înþeles, la conferinþa de presã de
dupã aceastã întîlnire, cã se intenþioneazã
protejarea vestigiilor sub sticlã ºi iluminarea
lor de jos. Ce pãrere aveþi despre aceastã,
deocamdatã, variantã?

- Din pãcate, vãd cã s-a început cu stîngul!
Dacã discuþiile purtate de Comisia Arheologicã
cu primarul d-voastrã au condus atît de repede la
stabilirea soluþiei  arhitecturale, mã întreb ce
înþeleg cei în cauzã, dincolo de aspectele
emoþionale,  prin ideea de amenajare ºi punere
în valoare a zonei ocupate de vestigiile romane?
Care mai este rolul unui concurs pentru
amenajarea unor ruine în cea mai mare piaþã a
Clujului, dacã soluþia este deja stabilitã?!

Nu este vorba aici de o simplã aranjare a unor
pietre într-un sarcofag de sticlã, nici de
conservarea cîtorva ruine oarecare într-o zonã
lipsitã de accente istorice!

Îmi pare rãu cã trebuie sã amintesc, dar
valoarea unui concurs constã tocmai în
posibilitatea de a aduce în vizibil idei ºi soluþii
de excepþie. Varietatea de idei pe care, în orice
caz, le genereazã un concurs la care au acces
profesioniºti de valoare oferã posibilitatea de a
se alege soluþiile cele mai adecvate.

- Sînteþi arhitect, sînteþi doctor în Istoria
arhitecturii ºi urbanismului, sînteþi specializatã

în Arhitectura greacã ºi ROMANÃ; pe de altã
parte, faceþi parte din Comisia germanã de
Istoria arhitecturii ºi arheologiei �Koldewey�
ºi, mai mult, aveþi o extrem de bogatã
activitate de cercetare în arhitecturã pe
ºantierele arheologice de la Histria, Tropaeum
Traiani, Halmyris etc. etc. etc. De aceea vã
întreb: cum trebuie procedat în cazul Pieþei
Unirii pentru a nu greºi? Care sînt paºii de
urmat în amenajarea ruinelor romane ºi a
întregii pieþe, pînã la urmã?

- Într-o viziune profesionistã, subiectul unui
concurs care urmãreºte sã punã în valoare
vestigiile arheologice din Piaþa Unirii nu se poate
limita, fãrã riscul unui lamentabil eºec, la
suprafeþele cercetate arheologic. Cu alte cuvinte,
concursul trebuie în mod necesar sã aibã în vedere
reamenajarea în ansamblul sãu a Pieþei, în care
ruinele arheologice urmeazã a activa o memorie
particularã. Aceastã memorie nu trebuie sã
striveascã, ci sã fie acordatã celei deja sugerate
de ansamblul urbanistic al locului. Cu alte
cuvinte, ruinele romane sînt destinate sã formeze
un corp  coerent în interioritatea spaþiului
construit al Pieþei, sã trãiascã împreunã ºi nu
excentric faþã de  expresivitatea istoricã în
permanentã devenire a acesteia.

Nu este uºor de conceput un asemenea proiect.
Prezenþa catedralei �Sf. Mihail� ºi a
binecunoscutului grup statuar obligã la o realizare
de excepþie! Cred cã ruinele nu trebuie privite ca
o excrescenþã lipsitã de monumentalitate ºi sãracã
în semnificaþii prin comparaþie cu arhitectura
istoricã a locului, dar nici nu trebuie hipertrofiatã
imaginea acestora. Este un bun prilej de aducere
aminte cã �monumental� nu înseamnã neapãrat
�mare�.

Clujul este în faþa unei probleme de excepþie.
Dacã o rateazã urmînd drumul activismului de
orice naturã, profesionalismul sensibil nu-ºi va
gãsi loc de acþiune. Soluþiile conjuncturale trebuie
expulzate! Trebuie sã fie atraºi profesioniºti din
varii domenii, arhitecþi, urbaniºti, designeri,
peisagiºti, artiºti plastici, într-un concurs naþional
de idei. Alãturi de aceºtia sã fie stimulatã
participarea specialiºtilor în ºtiinþe sociale ºi
economice. Aceºtia sînt paºii de urmat! Repet,
nu e vorba aici de o simplã amenajare de pietre,
ci de acordarea simfonicã a vestigiilor romane
din centrul Clujului cu o istorie milenarã. 

- Ce presupune, în opinia dvs., organizarea
unui concurs de idei pentru amenajarea unor
ruine romane într-o piaþã modernã?

- Nu vã voi expune pãreri personale, ci
itinerariul uzual (mai rar frecventat în România!)
al organizãrii unui astfel de concurs. În primul
rînd concursul trebuie anunþat, fãcut public prin
mijloace media ºi prin intermediul asociaþiilor
profesionale, în toatã þara. Sã nu uitãm însã, lipsa
noastrã de experienþã în realizarea unor proiecte
de acest gen! Prin urmare, este necesarã o
participare internaþionalã.

Dupã o perioadã de înscriere - stabilitã de
organizatori -, va trebui organizatã o sesiune de
consultãri cu participanþii, unde aceºtia pot primi
lãmuriri suplimentare. Dupã aceastã consultare,
urmeazã perioada de elaborare. Durata acesteia
este stabilitã de organizatori, dar vã pot spune cã
într-un caz ca acesta despre care vorbim, ea nu
poate fi mai micã de trei luni.

Dar! Pentru a fi lansat, concursul are nevoie
de o temã! Aceasta nu poate fi conceputã în bune
condiþii decît de cãtre profesioniºti. Dacã
concursul este lansat de Primãrie, delegatul
acesteia trebuie sã fie el însuºi bine familiarizat
cu problemele de arhitecturã ºi urbanism.

Particularitatea acestui caz obligã organizatorii
sã asigure posibilitatea ca participanþii la concurs
sã îºi realizeze propriile înregistrãri ale datelor
arhitecturale la faþa locului. Apropierea
nemediatã faþã de vestigiile romane care
constituie inima proiectului este obligatorie pentru
înþelegerea corporalitãþii lor plastice ºi a
sensibilitãþii spaþiului pe care-l pot genera în
actualitate.

- Sînteþi de pãrere cã pentru a pune în
valoare niºte monumente romane într-o piaþã
ca aceea din Cluj-Napoca este suficient sã fii
bun arhitect sau se mai cer ºi alte... calitãþi?

Într-un interviu publicat în Adevãrul de Cluj din 10 octombrie, dupã �ediþia 2005�
a �scandalului Piaþa Unirii�, d-na Monica MÃRGINEANU - CÂRSTOIU (cercetãtor
principal I la Institutul de Arheologie �V. Pârvan� din Bucureºti, arhitect, doctor în
Istoria arhitecturii ºi urbanismului, specializatã în Arhitectura greacã ºi romanã)
declara, referindu-se la vestigiile romane din centrul Clujului: �Pentru o zonã a
istoriei ºi monumentelor de excepþie asemenea celei din jurul catedralei gotice din
Cluj, potenþialul oferit astãzi de ruinele descoperite în Piaþa Unirii este imens! Dacã
se vor gãsi profesioniºti de talent, dacã responsabilitatea ºi seriozitatea vor lua locul
trãncãnelilor pãguboase, atunci pietrele antice trebuie fãcute sã vorbeascã  împreunã
cu monumentele care le înconjoarã. Activarea ruinelor romane în spaþiul public, în
centrul istoric va îmbogãþi oraºul. Sacrificatã va fi doar ignoranþa.�

Datã fiind decizia comunã a Comisiei Naþionale de Arheologie ºi Primãriei
Cluj-Napoca, de a pune în valoare vestigiile romane descoperite în Piaþa Unirii, am
socotit util un nou dialog cu dr. Monica Mãrgineanu - Cârstoiu, reputat istoric al
arhitecturii ºi una dintre cele mai autorizate voci în materie de monumente antice.
Fiindcã, deºi oficial încheiatã prin decizia CNA - Primãrie, adevãrata bãtãlie pentru
Piaþa Unirii abia acum va începe. ªi, vorba cuiva, �e mai periculos sã faci ceva
prost acolo decît sã acoperi ruinele�.

- V-am rãspuns deja, în mare parte, la  aceastã
întrebare. Aº adãuga cã dintre cei foarte buni,
bunul simþ îi va împiedica, cu siguranþã, pe cei
care nu au avut niciodatã tangenþã cu  probleme
de natura celor implicate de amenajarea vestigiilor
romane din Cluj sã trateze cu uºurinþã un astfel
de proiect. De asemenea, orice foarte bun arhitect
restaurator ºtie cã a face sã supravieþuiascã
monumente aflate sub formã de ruinã impune o
problematicã distinctã de aceea în care sînt
implicate edificii spontan lecturabile.  Îºi vor da
cu toþii seama cã nefiind familiarizaþi cu
monumente în stare de ruinã,  e cu atît mai
important sã se apropie nemediat de vestigii ºi,
în orice caz,  sã fie extrem de activi intelectual
în privinþa documentãrii necesare. Este necesar
dar nu ºi suficient sã ia contact cu împlinirile
europene din acest domeniu. Este obligatoriu sã
aibã o atitudine corectã ºi sã extragã învãþãmintele
necesare din abisul care caracterizeazã aceastã
laturã de activitate în þara noastrã. Dar, pentru
profesioniºtii autenticii, acestea sînt locuri
comune.

- Primarul Emil Boc a afirmat, la conferinþa
de presã de dupã întîlnirea cu conducerea
CNA, cã doreºte ca vestigiile romane din Piaþa
Unirii sã fie amenajate în aºa fel încît �sã nu
ne fie ruºine� sau, altfel spus, sã fie �o
mîndrie� pentru oraº.

Dacã ar fi dupã dvs., ce aþi propune?
- Mã bucur cã primarul Clujului este conºtient

de valoarea unui asemenea gest. Ce aº propune
eu? Concret? În aceastã fazã a discuþiilor, aº nega
tot ce am afirmat anterior  dacã mi-aº permite sã
cad în capcana fantazãrilor pe aceastã temã. Ceea
ce însã este evident , dacã se doreºte într-adevãr
o intervenþie de calitate,  este cã, repet, pentru
un proiect de amenajare a ansamblului Pieþei
Unirii în care urmeazã sã fie activate vestigiile
romane, trebuie avut  în vedere ansamblul  acestor
ruine ºi nu doar curtea cu coloane. Fireºte, în
mod normal o acþiune de acest fel presupune un
proiect ambiþios, adicã unul de perspectivã.
Printre cerinþele care vor fi cuprinse în tema unui
concurs, ar putea fi inclusã - pe lîngã amenajarea
propriu-zisã a vestigiilor descoperite pînã acum
- realizarea unui muzeu subteran.  Într-o
asemenea �criptã� arheologicã - amintiþi-vã de
parvis  - ul de la Nôtre Dame din Paris, de
�subteranele� catedralei Santa Maria del Fiore
din Florenþa sau ale Domului din Milano -  ar
putea fi expuse chiar ºi fragmente de arhitecturã
romanã care zac în curtea muzeului actual. O
asemenea amenajare complexã ºi, dacã doriþi, de
maximã eficienþã turisticã, ar fi într-adevãr demnã
de centrul istoric al unui oraº cum este Clujul,
l-ar face sã iradieze   împreunã cu centrele
importante ale culturii Europei.  Desigur, s-ar
putea crede cã un proiect de asemenea anvergurã
nu poate fi suportat, deocamdatã,  financiar de
cãtre urbe. Aº rãspunde cã lucrãrile se pot etapiza.
Cã un proiect bun trebuie sã conþinã  datele
necesare pentru aceasta. Cã unde existã voinþa
de a face,  opreliºtile se vãd exponenþial micite.

- În cei 11 ani care au trecut de la începerea
sãpãturilor arheologice din Piaþa Unirii,
dincolo de cearta dintre Funar ºi UDMR am
fost pãrtaºi, clujenii, ºi la certurile dintre
arheologi, unii susþinînd cã vestigiile sînt, alþii
cã nu sînt demne de a fi amenajate turistic.
Este posibil ca de acum sã urmeze un alt
rãzboi de orgolii, între arhitecþi?

- Nu mã pot lansa în predicþii de acest gen.
Nici nu mã prea intereseazã subiectul. Aºa cum
ºtiþi ºi d-voastrã ºi toatã lumea, orgoliul nu are
o geografie profesionalã. Pot sã vã spun doar
atît: nu-i ascultaþi pe cei care dau verdicte
negative! Nu sînt serioºi. Sau pur ºi simplu habar
nu au despre ce vorbesc.

Vã rog sã-mi permiteþi, deºi nu voi rãspunde
la o întrebare a d-voastrã, sã-i amintesc
domnului Boc cã în ultimele decenii Europa
cunoaºte o adevãratã emulaþie în privinþa
concursurilor naþionale ºi internaþionale pentru
înnoirea sau revitalizarea imaginii oraºelor prin
actul edificãrii. Aceste concursuri sînt, în marea
lor majoritate, lansate de edilii locului. Îi doresc
sã fie dintre aceºtia.
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