2. Conven ia La Valetta1
2.1. Istoricul Conven iei
Prima Conven ie European
1969) a avut ca tem

privind protec ia patrimoniului arheologic (Londra,

s p turile arheologice i înregistrarea informa iilor produse de

aceast activitate. Conven ia a intrat în vigoare în 1970.
Principalele prevederi se refereau la interzicerea s p turilor ilegale, adoptarea
unor m suri pentru instituirea mecanismelor de autorizare a s p turilor i a celor de
atestare a speciali tilor. Ca semn al îngrijor rii crescânde fa
economice, textul men iona c

de ofensiva a dezvolt rii

patrimoniul arheologic este „serios amenin at de

distrugeri”. Semnatarii erau de acord s stimuleze publicarea tiin ific , pentru facilitarea
circula iei patrimoniului arheologic în scopuri

tiin ifice, culturale

i educa ionale.

Conven ia a fost ratificat de 24 de state europene.
O Recomandare privind protec ia
contextul opera iunilor de dezvoltare urban

i dezvoltarea patrimoniului arheologic în
i al amenaj rii teritoriului a fost adoptat

de Consiliul de Mini tri ai Consiliului Europei în 19892. Recomandarea atr gea aten ia
asupra modific rilor care au ap rut în ultimii ani în practica arheologic

i pleda pentru

însu irea unor noi metode de lucru în contextul unor opera iuni masive de dezvoltare a
teritoriului.
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Numele oficial este European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage
(Revised) / Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) Valletta - La
Valette, 16.1.1992. Textul Conven iei în Anexa 1.
2

În aceast

perioad

în cadrul ICOMOS a fost creat un comitet special pentru arheologie -

ICAHM.
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2.2. Elaborarea Conven iei
Propunerea de a revizui Conven ia Londra3 (1969) a fost sus inut de Steering
Committee for the Integrated Conservation of the Historic Heritage (CDPH) i mai apoi
de Consiliul de Mini tri al Consiliului Europei. Aceasta datorit
fenomenele privind traficul ilicit

îngrijor rii produse de

i de amenin rile crescânde asupra patrimoniului

arheologic subacvatic. Textul Conven iei Londra 1969 a fost revizuit de un Comitet de
Exper i în Arheologie

i Planificarea Dezvolt rii Teritoriului, reprezentând 16

prelua punctele cele mai importante din Declara ia de la Amsterdam (1975)

ri. El
i din

Conven ia privind Protec ia Patrimoniului Arhitectural (Granada, 1985)4. Conservarea i
dezvoltarea patrimoniului arheologic devenea astfel unul dintre obiectivele politicilor de
dezvoltare urban

i regional .

2.3. Semnarea Conven iei
Varianta astfel revizuit

a Conven iei, a fost deschis

pentru semnare la 16

ianuarie 1992, în cadrul celei de a treia Conferin e Europene a Mini trilor responsabili cu
gestionarea patrimoniului cultural, care a avut loc la La Valetta, în Malta.
Pân acum, Conven ia La Valetta a fost semnat de 39 de

ri i a fost ratificat

de 27. Andora, Azerbaidjan, Bulgaria, Cipru, Cehia, Elve ia, Estonia, Finlanda, Fran a,
Georgia, Ungaria, Irlanda, Liechtenstein, Lituania, Malta, Moldova, Norvegia, Polonia,
Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, România, Slovacia, Slovenia,
Suedia, Turcia, sunt statele membre constituite parte a Conven iei. Lor li se al tur dou
ri nemembre UE: Sfântul Scaun i Monaco.

2.4. Principiile Conven iei
De la prima lectur a celor dou documente, principala diferen

este schimbarea

de perspectiv : Conven ia din 1969 pune accentul pe s p turi i descoperiri, în timp ce
Conven ia revizuit
3
4

(Valetta) ia în considerare patrimoniul arheologic, ca parte a

www.htmh.hu/dokumentumok/690506.htm
Vezi Anexa 3.
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peisajului cultural (articolul 1). De asemenea, rezult

ideea c

în permanenta b t lie

pentru salvarea patrimoniul arheologic trebuie realizat o alian

cu cei trebuie s î i

asume, i ei, responsabilitate - fie ei oameni politici, administratori de la nivel local sau
central, arhitec i urbani ti, investitori sau educatori de toate nivelurile).
Iat

de ce este esen ial

educarea, participarea

i sensibilizarea publicului

(“public awarness”), singurul factor care, însumat, poate exercita o presiune real

i

eficient asupra guvernan ilor.
Articolul 1 con ine defini ia patrimoniului arheologic: „structurile, construc iile,
ansamblurile arhitecturale, siturile amenajate, m rturiile mobile, monumente de alt
natur , precum i contextul lor, fie c se situeaz în sol sau sub ap ”.
Articolul 2 se refer la obligativitatea
patrimoniului

arheologic

rilor semnatare de a asigura inventarierea

i protec ia sa prin clasare, precum

i

la crearea de

“archaeological reserves” care s asigure conservarea unor situri pentru studiul ulterior.
În art. 3 apare o alt

idee nou : pentru cercetarea monumentelor i siturilor

arheologice, s p turii îi sunt preferabile mijloacele de cercetare non-distructive ori de
câte ori aceasta este posibil. Cu alte cuvinte, orice s p tur arheologic este prin îns i
esen a ei distructiv , chiar dac avem de-a face cu o “distrugere controlat ”. Cu alte
cuvinte, principala preocupare a statelor semnatare trebuie s

fie în primul rând

inventarierea siturilor; apoi tehnicile non-distructive i strategiile de sampling trebuie
aplicate înainte ca decizia de a efectuare a unei s p turi s fie luat . Cu alte cuvinte
s p tura trebuie privit ca ultim solu ie i nu ca metod uzual de cercetare.
Din p cate, punerea în practic a proiectelor de cercetare arheologic preventiv
nu permite întotdeauna acest tip de cercetare, care de altfel este i foarte costisitoare.
Articolul 4 se refer la faptul c vestigiile arheologice nu trebuie l sate expuse
decât în cazul în care au fost luate m surile de conservare necesare, iar materialul
arheologic trebuie s fie depozitat în cele mai bune condi ii5. Aplicarea m surilor de a
restrânge cât mai mult num rul s p turilor arheologice este deja pus în practic de

5

Aceasta constituie una dintre cele mai mari probleme care stau în fa a muzeelor, confruntate cu
o cantitate din ce în ce mai mare de materiale arheologice.
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mai multe state europene, care nu mai permit deschiderea de noi

antiere

sistematice/planificate/academice, decât în cazuri cu totul excep ionale.
În articolul 5 este instituit principiul conserv rii integrate. O astfel de politic a
conserv rii patrimoniului arheologic permite ca arheologia s - i g seasc locul în politica
global

de amenajare a teritoriului i în aceea a protec iei mediului, c p tând astfel

obiective care sunt în acela i timp culturale, sociale i economice.
Articolul 6 este cel care instituie principiul „polluter pays” prin care oricine aduce
atingere unui sit arheologic este obligat s pl teasc toate costurile necesare cercet rii
arheologice. Aceast prevedere a fost preluat în legisla ia

rilor europene i constituie

fundamentul juridic al finan rii cercet rilor preventive. Acest principiu are dou
avantaje: stimuleaz

investitorii s

mari

evite monumentele istorice i siturile arheologice

pentru a- i reduce costurile; asigur

finan area cercet rii arheologice (de la faza de

evaluare pân la publicarea rezultatelor), în caz c distrugerea total sau par ial este
inevitabil .
Tot în acela i articol, este prev zut

posibilitatea finan rii cercet rilor

arheologice la nivel na ional sau local.
Din punctul de vedere al administratorului la nivel guvernamental, articolul 7 este
deosebit de important. El cuprinde obliga ia statelor semnatare ale Conven iei de a
depune toate eforturile pentru inventarierea întregului patrimoniu arheologic (inclusiv la
nivel cartografic)6, precum

i adoptarea m surilor necesare pentru a impune

arheologilor predarea unui raport de s p tur

(„document

tiin ific de sintez

publicabil”), chiar dac el nu reprezint stadiul final al cercet rii tiin ifice arheologice.
Articolul 8 stipuleaz

posibilitatea schimbului de informa ii

i de materiale

arheologice în scopuri tiin ifice, atât la nivel na ional cât i interna ional.
Importan a sensibiliz rii publicului

este subliniat

în articolul 9. Modalit ile

descrise sunt cele considerate a fi cele mai eficiente pentru educarea, atragerea i
câ tigarea publicului de partea protej rii patrimoniului arheologic, inclusiv prin
mijloacele recomandate de art. 8 (schimburi, expozi ii etc).
6

Pentru inventarele (repertoriile) arheologice a fost realizat “International Core Data Standard
for Archeological Sites and Monuments” (1995).
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În articolul 10 este pus problema comer ului cu obiecte arheologice. Comer ul
nu este considerat o activitate ilegal

sau imoral , în sine, dar se pune problema

modului în care aceste bunuri ajung pe pia a „neagr ” a antichit ilor. Se încearc astfel
impunerea unei presiuni morale asupra muzeelor, astfel încât acestea s nu fie implicate
în astfel de activit i prin achizi ionarea de elemente de patrimoniu arheologic suspecte
de a proveni din s p turi ilegale.
În sfâr it, articolul 11 stabile te importan a i modalit ile de control ale aplic rii
Conven iei.
2.5. Concluzii
În mod evident, Conven ia este cel mai important text legislativ european
referitor la protec ia patrimoniului arheologic. Cu toate acestea, Conven ia La Valetta nu
este doar o manifestare a interesului forurilor europene pentru protec ia patrimoniului
arheologic ci este, în aceea i m sur , o reglementare care statueaz principiul cunoscut
“le casseur doit payer” sau “the polluter must pay”. În acest mod se reglementeaz de
fapt principiul compromisului, care guverneaz orice s p tur arheologic preventiv .
G sirea celor mai bune solu ii pentru a satisface necesit ile ambelor p r i
(investitorul

i arheologul) a generat astfel un continuu proces de c utare a

compromisului, în spiritul articolului 5 al Conven iei de la La Valetta care vorbe te
despre nevoia de a “concilia i combina nevoile arheologiei i cele ale proiectelor de
dezvoltare”.
Problema patrimoniului arheologic este deci v zut dintr-un unghi diferit decât cel
al cercet rii tiin ifice fundamentale. Este luat
care are prioritate fa

de cea tiin ific

în considerare i problema dezvolt rii

(datorit

motiva iilor sociale i economice).

Conven ia nu vorbe te despre interesele investitorilor (fie ei publici sau priva i), ci de
cele ale proiectelor de dezvoltare economic . La fel, introducerea

i în aceast

Conven ie a principiului conserv rii integrate7, nu face decât s sublinieze importan a pe

7

Conceptul de conservare integrat apare pentru prima dat în textul Conven iei Granada pentru
protec ia patrimoniului arhitectural al Europei din 1985 (vezi Anexa 3).

13

care trebuie s

o capete protejarea patrimoniului arheologic, la nivelul politicilor

guvernamentale în domeniul protec iei mediului i al dezvolt rii economice.
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