care ne-ar da posibilitatea să ţinem pasul cu explozia informaţională
Pe de altă parte, folosirea unor procedee noi de evidenţiere a informaţiilor, procedee oare presupun o democratizare a valorilor cultru:ra1'e şi ştiinţifice, va avea ca efect şi o modernizare a concepţii'lor despre instituţionalizare, organizarea şi valorificarea 'cercetării
arheologice.
In încheiere, doresc să-mi exprim punctul de vedere asupra unor
idei evidenţiate de discuţiile din această seară. Mă declar de .acord şi
sprijin sugestia tovarăşului director Gavrilă Simion de a fi organizate
cit mai des asemenea schimburi de opinii deoarece activitatea de ocrotire a patrimonriului cultural naţional este în exipansiune, producind noi
şi complicate probleme. Pe de altă parte, nu sînt de acord cu tovarăşii
care au susţinut că mijloaioele financiare de care putem dispune sînt
insuficiente. Legislaţia în ·vi:goare permite .folosirea unor fonduri pentru ocrotirea patrimoniu/lui cultural naţional, fonduri aflate, spre ex,emplu, în cadrul devizelor generale de realizare a lUJCrărilor de investiţii.
Asemenea mijloace aşteaptă numai să fie procurate şi folosite cu pricepere.
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Rămîn pe terenul discuţiilor din domeniul arheologiei, rare s-a
bucurat de o atenţie mai mare în cadrul acestei consfătuiri. Şi anume.
aş. vrea să mă refer la urgentarea evidenţei monumentelor arheologice,
deoarece, în prezent şi în viitorul foarte apropiat, mutaţiile rapide, structurale şi vaste care vor avea loc în domeniul agriculturii, \·or impune de
la sine dispariţia multor monumente, pe care trebuie neapărat să le luăm
în evidenţă şi să le facem cunoscute proiectanţilor. In altă ordine de
idei, trebuie să fim conştienţi că multe monumente arheologice suferă
în prezent un proces de distrugere. Mă refer la valul roman din sudul
Moldovei care este transformat în drum şi folosit de utilaje grele, şi
care, în cîţiva ani de zile va dispare de pe suprafaţa zonei respective.
Este un monument care are implicaţii chiar dincolo de hotarul patriei
noastre, ca să nu mai vorbim pentru istoria naţională. Apoi, aş opta
pentru întocmirea unor colective de arheologi pe specialităţi, şi mă refer
la experimentul profesorului M. Petrescu-Dîmboviţa din zona Prutului,
unde se găsesc foarte multe locuiri paleolitice şi care a avut rezultate
deosebite în campaniile de salvare din zona lacului de acumulare, zonă
unde se concentrează probleme de specialitate, oarecum mai pregnante.
Apoi, aş sugera ca datele privind problemele evidenţei monumentelm·
arheologice să nu stea depozitate în sertare, să fie exprimate cm·tografic,
realizîndu-se eventual hărţi arheologice la nivel de judeţ, urmînd a fi
concentrate la nivel central. Ar fi bine, de asemenea, ca rezervaţiile
arheologice să se bucure de reprezentare pe hărţile la scară mare, aşa
cum sînt numai unele dintre monumentele arheologice, de exemplu tu-
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mulii. De remarcat că aşezările eponime de la Stoiceni, Folteşti din judenu sînt trecute pe hărţi.
In ultimă instanţă, evidenţa monumentelor arheologice va trebui
să fie constituită în repertorii de judeţ, pornind de la unitatea adminic;;trativă de bază comuna. Cred că va fi foarte util ca în acest ultim
stadiu să se procedeze nu numai la o grupare a monumentelor din punct
de vedere cronologic şi cultural, ci şi a gradului lor de importanţă : monumente de gradul I (aşezările eponime, cetăţile de pămînt, necropole cu
mare complexitate de rit şi morminte) ; de gradul II (aşezări deschise
săpate parţial sau prin sondaje, cu stratigrafie cunoscută) ; de gradul III
(identificate perieghetic şi prin descoperiri fortuite).
fieoare monument arheologic să fie marcat pe hărţile analitice ale
statului nostru, potrivit categoriei respectil\/e.
In legătură cu vocabularul controlat pentru geomorfologie, este
de remarcat că deşi noi realizăm o evidenţă a monumentelor arheologice, noi nu ştim, din punct de vedere ştiinţific, cum să denumim fiecare
formă de teren neavînd o evidenţă clară şi un limbaj comun.
Toate acestea se impun rezolvate prin mobilizarea tuturor resurselor cultura:le de care dispunem astăzi şi care nu s'înt de loc neglijabile.
ţul Galaţi,

dr. VICTOR H. BAU:\IANN
!\luzeul Deltei

Dunării

-

Tulcea

Aş

dori. la rîndul meu, ~ă aduc cîteva preci7ări în legătură cu evisiturilor arheologice. După cum se ştie, judeţul Tulcea este unul
dintre judeţele cu foarte multe monumente, în special antice. In momentul de faţă sîntem uneori depăşiţi de ritmul rapid al construcţiilor, al
lucrărilor de irigaţii şi îmbunătăţiri funciare ce se execută în tot judeţul. Practic, în ciuda tuturor reglementărilor în \·igml!'e, se mai întîmplă
să constatăm începerea unor lucrări fără a\·izul nostru prealabil. Sîntem
înştiinţaţi. adesea. de afectarea gravă a unor monumente. în aceste condiţii salvarea lor fiind cu mult mai dificilă.
De aceea, propunerea noastră este de a nu mai aştepta finalizarea
evidenţei primare, prin fotogmfii aeriene şi cercetări de· teren, a tuturor
obiectivelor arheologice de pe raza unui judeţ, pentru ca abia apoi să
se treacă la cartarea fiecărei staţiuni în parte şi la stabilirea regimului ei. Această acţiune poate dura v.ni de zile. Consider că este absolut
necesar cc:i. pornind de la ceea ce cunoaştem, să trecem neîntîrziat la
întocmirea documentaţiei ştiinţifice şi protejarea monumentelor deja
cunoscute, declanîndu-le rezervaţii arheologi.Joe tempo.rare sau permanente, după caz. Săpăturile arheologice sistematice vor aduce treptat
noi date. Este însă necesar să avem încă de pe acum, pentru toate obiect~vele pe care le cunoaşt·em, o evidenţă ştiinţifică cit de oit completă
ş1 un statut juridic care să asigure protecţia şi .conservarea lor. In această
privin~ă ne mai lovim de unele practici birocratice, care tergiversează
lucrurile atunci cînd s-ar impune intervenţii imediate.
denţa
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