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n Rezumat: Reconstrucţia (de fapt „reconstruirea” este termenul adecvat 
pentru patrimoniul imobil) este prevăzută implicit în legislaţia din Româ-
nia ca „readucere la starea iniţială” la care este obligat făptuitorul distruge-
rii sau degradării unui monument istoric. În situaţia – rămasă până acum 
ipotetică – în care această prevedere legală s-ar pune în aplicare, statutul 
imobilului rezultat devine incert, iar menţinerea sa în Lista monumentelor 
istorice nu mai este susţinută de îndeplinirea criteriilor de clasare.

Cu atât mai problematică devine reconstruirea în cazul imobilelor (de 
ordinul sutelor) care fac parte dintr-un sit rural istoric şi care concertea-
ză pentru a susţine atributele de coerenţă şi autenticitate pe baza cărora, 
de exemplu, cele grupate în situl UNESCO „Sate cu biserici fortificate din 
Transilvania”, au fost incluse în Lista Patrimoniului Mondial.

Lucrarea de faţă expune situaţii, cazuri şi dezbateri declanşate de re-
cursul la reconstruire ca măsură legitimă de protejare a unui sit UNESCO.

n Cuvinte cheie: reconstrucţie, patrimoniu mondial, sit rural, vernacular, 
monitorizare, legislaţie

n Situl cu poziţia serială 596bis din Lista Patrimoniului Mondial UNESCO 
(LPM) – Sate cu biserici fortificate din Transilvania este compus din ºapte 
localităţi rurale: Câlnic (jud. Alba), Valea Viilor şi Biertan (jud. Sibiu), Sas-
chiz (jud. Mureº), Dârjiu (jud. Harghita), Viscri ºi Prejmer (jud. Braºov).

Împreună cu zona de protecţie, situl totalizează o suprafaţă de 3728 ha 
(Villages with Fortified Churches...) şi este investit, prin legislaţia naţiona-
lă şi internaţională2 cu un grad de protecţie maxim.

Reconstrucţia nu face parte dintre măsurile prevăzute în legislaţia din 
România privitoare la protejarea monumentelor istorice. Ea este însă pre-
supusă în prevederea de revenire la starea iniţială (Legea nr. 422 2001, 
art. 24/2) pe care personalul de inspecţie abilitat trebuie să o dispună în 
cazul distrugerii sau degradării unui monument istoric şi în prevederea 
de reconstituire a monumentului sau a părţilor de monument lezat, la care 
este obligat făptuitorul (Legea nr. 422 2001, art. 55/2).

Reconstrucţia este prevăzută cu multă rezervă în Ghidul Operaţional 
UNESCO (Operational Guidelines for the Implementation of the World 

1 Istoric de artă, cercetător ºtiinţific la Institutul Naţional al Patrimoniului din Bucureºti, 
România.

2 În legislaţia din România sunt denumite Monumente istorice înscrise în Lista Patrimo-
niului Mondial UNESCO.

n Abstract: Reconstruction (in fact “rebuild-
ing” would be the appropriate term for built 
heritage) is implicitly provided in Romanian 
legislation as “restoration to the initial condi-
tion” to which the perpetrator of the destruc-
tion or degradation of a historical building 
is bound. In the – until now hypothetical – 
situation in which this legal provision would 
apply, the status of the resulted building be-
comes uncertain, and its place on the Histor-
ic Buildings List is no longer supported by its 
fulfilment of the classification criteria.

Reconstruction is even more problemat-
ic in the case of buildings (numbering in the 
hundreds) that are part of a historical rural 
site, concerting to support the coherence and 
authenticity attributes based on which, for ex-
ample, the ones grouped in the UNESCO site 
“Villages with Fortified Churches in Transylva-
nia” were included on the World Heritage List.

This article presents situations, cases, 
and debates triggered by appeals to recon-
struction as a legitimate measure for the 
protection of a UNESCO site.

n Keywords: reconstruction, world heritage, 
rural site, vernacular, monitoring, legislation

n The site with reference number 596bis on 
the UNESCO World Heritage List (WHL) – 
Villages with Fortified Churches in Transylva-
nia is composed of seven rural localities: Câl-
nic (Alba Co.), Valea Viilor and Biertan (Sibiu 
Co.), Saschiz (Mureº Co.), Dârjiu (Harghita 
Co.), Viscri and Prejmer (Braºov Co.).

Along with its protection area, the site 
has a total surface of 3728 ha (Villages with 
Fortified Churches...) and has been granted 
the highest protection level, through na-
tional and international laws.2

Reconstruction is not one of the meas-
ures provided by Romanian legislation 
regarding historic building protection. 
However, it is included in the provision re-
ferring to restoration to the initial condition 

1 Art historian, scientific researcher at the Nation-
al Institute of Heritage, Bucharest, Romania.

2 In Romanian legislation called Historic Build-
ings on the UNESCO World Heritage List.
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Heritage Convention)3 la articolul 86, în relaţie cu autenticitatea – indi-
cator fundamental pentru acceptarea în LPM: „Reconstrucţia vestigiilor 
arheologice sau a clădirilor şi zonelor istorice este justificabilă doar în cir-
cumstanţe excepţionale. Reconstrucţia este acceptabilă doar pe baza unei 
documentaţii complete ºi detaliate care exclude ipoteza”.4

Cu atât mai problematic devine recursul la reconstrucţie în cazul imo-
bilelor (de ordinul sutelor) care fac parte din cele ºapte situri rurale, ale 
căror valori individuale concertează pentru a susţine valoarea universală 
excepţională a sitului (Outstanding Universal Value), îndeplinind Crite-
riul IV de clasare în Lista Patrimoniului Mondial: „reprezintă un exemplu 
excepţional al unui tip de construcţie, al unui ansamblu arhitectural sau 
tehnologic ori al unuia natural, care ilustrează o etapă semnificativă din 
istoria umanităţii”.

Mai mult, reconstrucţia are poziţii antagonice faţă de cei doi indicatori 
fundamentali ai valorii universale excepţionale: dacă un imobil reconstruit 
poate contribui la menţinerea integrităţii sitului, cu siguranţă acesta nu 
trece testul autenticităţii.

Satele săseºti sunt un microcosmos al Europei pre-industriale – o con-
topire armonioasă revolută a peisajului ºi a construcţiilor. Fondatorii lor 
le-au abandonat aproape în totalitate însă, în exodul febril din perioa-
da post-Ceauºescu în 1990, când li s-a oferit cetăţenia în Germania. De-a 
lungul a aproape trei decenii de neglijare, clădirile ce nu şi-au găsit noi 
stăpâni sau rosturi s-au măcinat în iernile geroase şi verile toride ale Tran-
silvaniei lăsând, în fronturile compacte de gospodării, ruine sau lacune 
desfigurante.5

Este comparabilă distrugerea cauzată de criza culturală şi economică 
declanşată de plecarea saşilor din Transilvania cu distrugerea cauzată de 
război, în urma căreia au fost reconstruite în Europa oraşe medievale? Este 
permisă aceeaşi derogare de la autenticitate?

Conform documentului de la Nara privind autenticitatea în legătură cu 
Convenţia patrimoniului mondial (1999), responsabilitatea pentru asis-
tenţa şi gestionarea patrimoniului aparţine în primul rând culturii care 
a produs-o. În cazul patrimoniului săsesc (cel vernacular, îndeosebi) din 

3 Forma revizuită în 8 iulie 2015.
4 Acelaşi document propune o bibliografie pe tema discuţiilor despre reconstrucţie în 

contextul Convenţiei Patrimoniului Mondial (Operational Guidelines..., art. 83).
5 Subiectul arhitecturii vernaculare în regiuni multiculturale a fost abordat pe larg la în-

tâlnirea anuală a CIAV (Comitetul Internaţional de Arhitectură Vernaculară), organizată 
la invitaţia Comitetului Naţional Român al ICOMOS, la Rimetea, în cadrul Seriei Sim-
pozioanelor de Teoria ºi Practica Reabilitării Patrimoniului Construit – Tusnad, 2009.

(Legea nr. 422 2001, art. 24/2), which the 
authorised inspection staff must require in 
case a historic building was destroyed or 
damaged, and in the provision for the re-
building of a damaged historic building or 
its parts, to which the perpetrator is obliged 
(Legea nr. 422 2001, art. 55/2).

Reconstruction is provided with much 
reserve within the UNESCO Operation-
al Guidelines (Operational Guidelines for 
the Implementation of the World Heritage 
Convention)3 in article 86, in relation to au-
thenticity – a fundamental indicator for the 
inclusion on the WHL: “The reconstruction 
of archaeological remains or historic build-
ings or districts is justifiable only in excep-
tional circumstances. Reconstruction is ac-
ceptable only on the basis of complete and 
detailed documentation and to no extent on 
conjecture.”4

The use of reconstruction becomes even 
more problematic in the case of buildings 
(numbering in the hundreds) that are part 
of the seven rural sites, with individual val-
ues concerting to support the outstanding 
universal value of the site, fulfilling crite-
rion IV for inclusion in the World Heritage 
List: “an outstanding example of a type of 
building, architectural or technological en-
semble or landscape which illustrates (a) 
significant stage(s) in human history”.

Moreover, reconstruction has opposite 
positions from the two fundamental indica-
tors of outstanding universal value: if a re-
constructed building may contribute to the 
preservation of the site’s integrity, surely it 
will not pass the test of authenticity.

Transylvanian Saxon villages are a mi-
crocosm of pre-industrial Europe – a har-
monious fusion of landscape and buildings. 
However, their makers abandoned them al-
most completely, in the fevered exodus in 

3 Version revised on July 8, 2015.
4 The same document proposes a bibliography 

on discussions about reconstruction in the 
context of the World Heritage Convention 
(Operational Guidelines..., 83).

n  Foto 1. Saschiz, nr. 30. Fotografie de monitorizare © Institutul Național 
al Patrimoniului (INP), 2011

n  Photo 1. House No. 30, Saschiz. Monitoring photograph © National 
Institute of Heritage (INP), 2011

n  Foto 2. Saschiz, nr. 30. Fotografie de inventariere, 1993
n  Photo 2. House No. 30, Saschiz. Inventory photograph, 1993
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Transilvania, responsabilitatea trebuie transferată noilor deţinători, îm-
preună cu atitudinea de a considera valorile culturale şi sociale ca apar-
ţinând tuturor societăţilor şi de a-şi însuşi responsabilităţile impuse de 
cartele internaţionale (The Nara Document..., 1994).

Cele ºase localităţi săseşti din situl Sate cu biserici fortificate din Tran-
silvania au fost selectate pe baza rezultatelor Proiectului interguverna-
mental româno-german de inventariere a bunurilor culturale din locali-
tăţile de colonizare săsească din Transilvania (1991-1998)6 şi, împreună 
cu Dârjiu, care ilustrează transferul modelelor de fortificare între saşi şi 
secui, au fost documentate în Dosarul de nominalizare în Lista Patrimo-
niului Mondial (1997-1998)7. 

Includerea în LPM în 1998 a fost urmată de adoptarea unei legislaţii 
speciale menite să protejeze valoarea universală excepţională şi indicato-
rii săi, proces supus monitorizării (HG nr. 493/2004), una dintre atribuţiile 
Institutului Naţional al Patrimoniului.

Este documentaţia acumulată de-a lungul acestor etape – fişa de in-
ventariere, dosarul UNESCO, fotografiile de monitorizare, studiile de fun-
damentare PUG şi PUZ8 – o bază, în spiritul Cartei de la Veneţia, pentru 
legitimarea recurgerii la reconstrucţie în cazul în care elementele distruse 
sunt de o valoare semnificativă şi/sau când lipsuri majore afectează coe-
renţa sitului şi diminuează atributul integritate ce a contat la includerea 
în Lista Patrimoniului Mondial?

Lucrarea de faţă expune situaţii, cazuri şi dezbateri declanşate de re-
cursul la reconstrucţie ca măsură legitimă de protejare a sitului UNESCO.

Situaţia I. Colaps şi reconstruire.  
Recuperarea integrităţii şi derogare de la autenticitate

 Cazul 1. Valoare excepţională, incendiu, abandon şi colaps (Saschiz, nr. 30)
Din ampla gospodărie cu casă şi anexe pe patru laturi, se mai păstrea-

ză, în urma unui incendiu urmat de abandon, doar faţada ruinată a casei, 
până la nivelul cornişei (foto 1), o grindă din beci, cu inscripţie „Leonhard 
1809” – prăbuºită, ruinele şopronului, bucătăriei de vară, şurii şi ale fân-
tânii. Însă, cunoaştem anvergura ansamblului şi mai ales a casei, ce era 

6 Îndrumarea ştiinţifică a proiectului a fost asigurată de către Comitetul German ICOMOS, 
printr-un protocol cu CNMASI (Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor ºi 
Siturilor Istorice).

7 Dosarul de nominalizare în LPM a fost elaborat de un colectiv al Centrului de Proiectare 
pentru Patrimoniul Cultural Naţional, din care am făcut parte (1997-1998).

8 Reglementate prin HG nr. 738/2008.

the post-Ceauºescu period in 1990, when 
they were offered German citizenship. Dur-
ing almost three decades of neglect, the 
buildings that did not find new owners or 
purpose were ground in the cold winters 
and hot summers of Transylvania, leaving 
disfiguring ruins or gaps in the compact 
fronts of households.5

Is the destruction caused by the depar-
ture of the Saxons from Transylvania com-
parable with the one caused by war, after 
which mediaeval towns were reconstructed 
in Europe? Is the same derogation from au-
thenticity allowed?

According to the document of the Nara 
Conference regarding authenticity related 
to the World Heritage Convention (1999), 
the responsibility for the assistance and 
management of heritage belongs primarily 
to the culture that produced it. In the case 
of Transylvanian Saxon heritage (especial-
ly the vernacular one), the responsibility 
must be transferred to the new owners, 
along with the attitude of considering cul-
tural and social values as belonging to all 
societies and to take on the responsibilities 
imposed by the international charters (The 
Nara Document..., 1994).

The six settlements in the Villages with 
Fortified Churches in Transylvania site have 
been selected based on the results of the 
Romanian-German Intergovernmental Pro-
ject for the Inventory of Cultural Goods 
from Saxon Settlements in Transylvania 
(1991-1998)6 and, along with Dârjiu, which 

5 The subject of vernacular architecture in mul-
ticultural regions was extensively addressed 
at the annual meeting of CIAV (International 
Committee for Vernacular Architecture), or-
ganised at the invitation of the Romanian 
National Committee of ICOMOS, in Rimetea, 
during the Conference Series on Theoretical 
and Practical Issues on Built Heritage Conser-
vation – Tusnad, 2009.

6 The scientific guidance of the project was 
provided by the German ICOMOS Committee, 
through a protocol with CNMASI (National 
Commission of Historic Buildings, Ensembles 
and Sites).

n  Foto 3. Saschiz, nr. 30. Fotografie de monitorizare © INP, 2004
n  Photo 3. House No. 30, Saschiz. Monitoring photograph © INP, 2004

n  Foto 4. Saschiz, nr. 30. Fotografie de monitorizare. Detaliu nişă de pinion 
cu inscripţie © INP, 2004

n  Photo 4. House No. 30, Saschiz. Monitoring photograph. Detail of pinion 
niche with inscription © INP, 2004
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încununată de unul dintre cele mai ample şi complexe pinioane cu nişă 
în formă de peniţă – marca inconfundabilă a Saschizului şi expresivitatea 
fără egal a celor trei nişe cu inscripţii pictate, prin intermediul fişei de in-
ventariere şi fotografiilor din 1993 (foto 2), al fotografiilor de monitorizare 
(foto 3-4) şi al articolului lui Gerhard SCHUSTER conţinând fotografia, re-
leveul faţadei şi analiza tipologică a pinionului (1992, 83-85).9 Există deci 
surse pentru a reconstrui elementele definitorii ale acestei capodopere de 
arhitectură vernaculară, cu condiţia unei intervenţii de înaltă specializare 
care să recompună, într-un ansamblu cu gabaritul şi amprenta la sol origi-
nare, tehnica, materialele şi remarcabilul aparat decorativ.

Cazul 2. Colaps ca fond pentru o falsă reconstrucţie (Saschiz, nr. 480)
Un proiect ce propunea o pastişă a unei „case săseşti” pe locul acestei 

căsuţe retrase din aliniament, ale cărei ruine au dispărut fără explicaţie, 
a fost respins de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice în 2016 şi este 
trimis, cu contestaţie la Comisia Naţională a Monumentelor Istorice. În 
PUZ este prevăzută reconstruirea clădirii în forma iniţială.10

 Cazul 3. Colaps şi reconstrucţia prevăzută prin reglementări urbanisti-
ce (Saschiz nr. 450 şi nr. 451)
Fronturile compacte formate din faţade alipite, având înglobate porţile 

într-una dintre travee, sunt specifice zonei centrale (Markt) a satului Sas-
chiz (foto 5). Lacunele sunt, în această configuraţie continuă, cu atât mai 
greu de acceptat. Proiectanţii PUZ au propus completarea lacunelor (foto 
6) prin reconstituire fidelă, iar documentaţia fotografică de la inventariere 
şi monitorizare susţin soluţia (foto 7).

Cazul 4. Colaps şi reconstrucţie-comandă socială (Viscri, nr. 163)
În anul 2000, o fisură gravă în zidăria casei mici de la nr. 163, locuită 

de Sara FERNOLEND (80 de ani) a determinat prima incursiune a Funda-

9 Conform autorului, nişele pinioanelor din Saschiz ar reproduce silueta acoperişului 
turnului bisericii fortificate, la rândul său, replică a acoperişului Turnului „cu Ceas” din 
Sighişoara.

10 Cristina NEAGU ºi Vladimir GRIGOROV ca şefi de proiect (Plan Urbanistic Zonal...); 
vezi ºi HG nr. 738/2008.

illustrates the transfer of fortification mod-
els between Saxons and Szeklers, were 
documented in the Nomination file for the 
World Heritage List (1997-1998)7.

The inclusion in the WHL in 1998 was 
followed by the adoption of special legisla-
tion meant to protect the exceptional uni-
versal value and its indicators, a process 
subject to monitoring (HG nr. 493/2004), 
one of the tasks of the Institute of National 
Heritage.

Is the documentation accumulated 
during these stages – the inventory sheet, 
the UNESCO file, the monitoring photos, 
the grounding studies for the General and 
Zonal Urban Plans8 – a basis, in the spirit of 
the Venice Charter, for legitimising the use 
of reconstruction in case the destroyed ele-
ments have a significant value and/or when 
major gaps affect the site’s coherence and 
diminish the integrity attribute that mat-
tered for the inclusion on the World Her-
itage List?

This paper presents situations, cases 
and debates triggered by the use of recon-
struction as a legitimate measure for the 
protection of the UNESCO site.

7 The WHL nomination file was developed by a 
team of the National Cultural Heritage Design 
Center, of which I was a member (1997-1998).

8 Regulated by a Government Decision (HG nr. 
738/2008).

n  Foto 5. Saschiz. Strada Principală (Markt). Front estic
n  Photo 5. Saschiz. Main Street (Markt). Eastern front
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ţiei Mihai Eminescu Trust în Viscri,11 sat ce fusese inclus, înainte cu doi 
ani, în 1998, în Lista Patrimoniului Mondial. Au fost implicaţi specialişti 
britanici renumiţi, care au intuit o bună ocazie de a promova principiile 
restaurării ştiinţifice şi de a insufla optimism în privinţa salvării patri-
moniului construit într-un sat devastat de emigrarea saşilor şi de lipsa 
perspectivelor de redresare economică. Însă, înainte ca lucrările de resta-
urare să înceapă, în iarna 2000-2001, jumătate din casă s-a prăbuşit sub 
greutatea zăpezii.

Acesta a fost momentul în care reconstrucţia s-a impus ca obligatorie.
Mai mult decât refacerea integrităţii sitului UNESCO, angajamentul 

faţă de o venerabilă reprezentantă a civilizaţiei fondatoare, rămasă singu-
ră şi fără ajutor, a fost argumentul pentru care s-a recurs la reconstituirea 
minuţioasă a părţii prăbuşite şi la restaurarea întregii gospodării, pentru a 
fi redată stăpânei ei aşa cum era înainte (foto 8).

11 Vezi şi pagina de web a fundaţiei (Viscri...).

Situation I. Collapse and 
rebuilding. Recovery of integrity 
and derogation from authenticity
 
 Case 1. Exceptional value, fire, aban-
donment, and collapse (House No. 30, 
Saschiz)
Of the large household with a house 

and outbuildings on four sides, after a fire 
followed by abandonment, there remained 
only the ruined elevation of the house, up 
to the level of the cornice (Photo 1), a beam 
from the basement with the inscription “Le-
onhard – 1809” – collapsed, the ruins of the 
shed, of the summer kitchen, of the barn, 
and of the well. However, we know the di-
mensions of the ensemble and especially 
those of the house, crowned by one of the 
largest and most complex pinions with pen-
shaped niche – the unmistakable mark of 
Saschiz, and the unparalleled expressive-
ness of the three niches with painted in-
scriptions, through the inventory sheet and 
the photos from 1993 (Photo 2), the mon-
itoring photos (Photos 3-4), and through 
Gerhard SCHUSTER’s article containing 
the photo, elevations survey, and the ty-
pology study of the pinion (1992, 83-85).9 
There are thus sources for reconstructing 
the defining elements of this masterpiece of 
vernacular architecture, provided a highly 
specialised intervention that restores the 
technique, materials, and the remarkable 
decorative apparatus, in an ensemble with 
the original dimensions and layout.

 Case 2. Collapse as a basis for a false 
reconstruction (House No. 480, Saschiz)
A project proposing a pastiche of a 

“Saxon house” on the site of this small 
house, detached  from the street alignment, 
the ruins of which disappeared without ex-
planation, was rejected by the Zonal Com-
mission for Historic Buildings and is sent, 
with an appeal to the National Commission 
for Historic Buildings. The Zonal Urban 
Plan provides for the reconstruction of the 
building in its original form.10

 Case 3. Collapse and reconstruction 
provided by urban regulations (Houses 
No. 450 and 451, Saschiz)
The compact fronts created by connect-

ed elevations, with the gates embedded in 
one of the bays, are specific to the central 
area (Markt) of Saschiz Village (Photo 5). 
The gaps are much harder to be accepted in 
this continuous configuration. The devel-
opers of the Zonal Urban Plan proposed the 
completion of the gaps (Photo 6) through 
faithful reconstruction and the inventory 
and monitoring photographic documenta-
tion supports this solution (Photo 7).

 Case 4. Collapse and reconstruction / so-
cial intervention (House No. 163, Viscri)
In 2000, a serious crack in the mason-

ry of the small house at no. 163, inhabited 

9 According to the author, the niches of the pin-
ions in Saschiz would reproduce the silhou-
ette of the tower roof of the fortified church, 
in its turn a replica of the roof of the “Clock 
Tower” in Sighişoara.

10 Cristina NEAGU and Vladimir GRIGOROV as 
heads of design (Plan Urbanistic Zonal...); see 
also HG nr. 738/2008.

n  Foto 6. Saschiz, nr. 450. Lacună în casa cu spaţiu comercial. Fotografie monitorizare © INP, 2011
n  Photo 6. House No. 450, Saschiz. Gap in the house with commercial space. Monitoring photograph 

© INP, 2011

n  Foto 7. Saschiz, nr. 450. Fotografie de inventariere, 1993
n  Photo 7. House No. 450, Saschiz. Inventory photograph, 1993

n CONSERVATION 
n RESTAURARE 
n HELYREÁLLÍTÁS 



22 2017/2

Transsylvania  Nostra

Mai mult decât restaurarea unei gospodării locuite, proiectul a condus 
la resuscitarea tehnicilor tradiţionale de construcţie, conservate latent în 
zonă, dar neutilizate în perioada comunistă. Constructori şi meşteri locali 
au amendat soluţiile specialiştilor în restaurare, implicându-se şi antre-
nând în proiect zestrea de competenţe moştenite din vechime12. Formula de 
restaurare a casei Fernolend s-a cristalizat, prin urmare, lent. Este posibil ca 
tocmai componenta de reconstrucţie a imobilului să fi impus reconstituirea 
minuţioasă a sistemului tehnologic tradiţional, obligându-l pe restaurator 
să se identifice cu constructorul originar. De aceea, proiectul s-a prelungit 
de-a lungul a trei ani, însă a deschis calea altor zeci de intervenţii salvatoare 
în satele săseşti (înscrise sau nu în Lista Patrimoniului Mondial).

Situaţia II. Strămutare şi reconstruire în muzee în aer liber  
(Saschiz, nr. 208)

n „Casa Băcişor, situată în faţa bisericii ortodoxe Sf. Nicolae, a fost donată 
Muzeului Naţional al Satului din Bucureşti de Dumitru BĂCIŞOR – casă bă-
trânească de bârne cu colţuri în cruce. Gospodăria a fost cumpărată de Floarea 
BĂJAN, nepoata de frate a donatorului; aceasta a demolat ruinele şi a construit 
o casă nouă, zisă «Casa Florii», cu banii câştigaţi în Italia.” (BĂJAN 2012, 3)

Casa de lemn datând din secolul al XVIII-lea, exemplar unic al unui tip 
arhaic de construcţie şi element definitoriu pentru zona românească a lo-
calităţii, alături de ansamblul bisericii ortodoxe (foto 9), era parte a sitului 
UNESCO Saschiz. Strămutarea în Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie 
Gusti“ a scos-o din contextul gospodăriei cu şoproane şi şură dispuse pe 
trei laturi şi din cel al frontului compact de gospodării ce ilustrează adop-
tarea modelului urbanistic săsesc.

12 A fost respectată recomandarea nr. 3 de bune practici din Cartei privind patrimoniul con-
struit vernacular (1999): „Continuitatea tehnicilor tradiţionale de construcţie şi a meseri-
ilor asociate cu vernacularul este fundamentală pentru expresia acestuia şi fundamentală 
pentru repararea şi restaurarea acestor structuri.” (Charter on the Built Vernacular…).

by Sara FERNOLEND (80 years old), de-
termined the first incursion of the Mihai 
Eminescu Trust in Viscri,11 a village that 
had been included two years before, in 
1998, in the World Heritage List. Renowned 
British specialists were involved, seeing a 
good opportunity to promote the principles 
of scientific conservation and to inspire 
optimism about saving built heritage in a 
village devastated by Transylvanian Saxon 
emigration and the lack of prospects for 
economic recovery. However, before the 
conservation works began, in the winter of 
2000-2001, half of the house collapsed un-
der the weight of snow.

This was the time when reconstruction 
became mandatory.

More than restoring the integrity of the 
UNESCO site, the commitment to a vener-
able representative of the founding civilisa-
tion, left alone and without help, was the 
argument for the thorough reconstitution of 
the collapsed part and the conservation of 
the entire household, to be returned it to its 
owner as it was before (Photo 8).

More than the conservation of an in-
habited household, the project led to the 
resuscitation of latent traditional construc-
tion techniques, preserved in the area but 
not used during the communist period. 
Local builders and craftsmen have fine-
tuned the solutions of the conservation 
specialists, involving and enlisting in the 
project the dowry of their inherited skills12. 

11 See also the website of the foundation 
(Viscri...).

12 Practice Guideline no 3. of the Charter on the 
Built Vernacular Heritage (1999) was also re-

n  Foto 8. Viscri, nr. 163. Gospodăria după reabilitare, cu casa din dreapta reconstruită
n  Photo 8. House No. 163, Viscri. Household after conservation, with the house on the right reconstructed
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Reconstrucţia casei în Muzeul Satului dovedeşte un grad de fidelitate 
remarcabil şi putem aprecia că din substanţa originară s-au conservat cel 
puţin preţioasele bârne de lemn şi sistemul lor de îmbinare (foto 10).

Comparând-o cu soarta caselor abandonate ruinei sau denaturate din 
Saschiz, măsura strămutării în muzeu poate apărea drept salvatoare şi 
cerută, în termenii Cartei de la Veneţia (art. 7) de necesitatea salvgardării 
monumentului.13 Însă, citând acelaşi articol, „monumentul este insepara-
bil de istoria căreia îi este mărturie şi de amplasamentul în care se află”, 
iar măsura strămutării sale, în parte sau în întregime, nu este compatibilă 
cu apărarea autenticităţii şi integrităţii pe care gestionarea unui sit UNESCO 
le impune şi care au fost, astfel, grav afectate.14

Un exemplu de succes de restaurare in situ este de aşteptat pentru gos-
podăria nr. 438 din Saschiz, donată Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie 
Gusti“ de către Consiliul Fundaţiei Saşilor Transilvăneni din Germania.

Situaţia III. Reconstrucţia, subiect de dezbatere publică 
(Cetatea Saschiz)

n Vineri 11 martie 2016, la Saschiz (jud. Mureş) a avut loc dezbaterea pu-
blică pe tema proiectului Restaurarea Cetăţii de refugiu Saschiz, sec. XIV 
şi modernizarea drumului de acces, care urma să fie depus de către Consi-
liul local, în vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional, Axa 
5, Prioritatea de intervenţie 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Cu toate că apartenenţa la 
un sit înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO şi existenţa unui 
proiect deja elaborat şi avizat dădeau mari şanse cererii de finanţare, Pri-
măria Saschiz, exersată în ultimii ani în gestionarea unui patrimoniu de 
valoare excepţională, a hotărât redeschiderea discuţiei asupra oportuni-
tăţii depunerii proiectului, într-o dezbatere publică, organizată împreună 
cu localnici, ONG-uri ºi Instituţia Arhitectului ºef din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureº. Elaborat în faza DALI, în anul 2011, proiectul propune 
soluţii cu un impact major asupra monumentului şi a peisajului cultural 
al localităţii, între care şi reconstruirea elementelor dispărute (ziduri, aco-
perişuri, galerii şi drum de strajă).

13 „Strămutarea în întregime sau în parte a unui monument poate fi acceptată numai în 
cazul în care salvgardarea monumentului o cere sau când este justificată de un interes 
naţional sau internaţional de o importanţă covârşitoare.” (International Charter...).

14 Analiza şi comentariul situaţiei au fost prilejuite de consultanţa la elaborararea Studiu-
lui istoric de fundamentare pentru PUG Saschiz, 2015.

The Fernolend house conservation formu-
la has therefore crystallised slowly. It is 
possible that precisely the reconstruction 
of the building imposed a thorough recon-
stitution of the traditional technological 
system, forcing the ones carrying out the 
conservation to identify themselves with 
the original constructor. That is why the 
project was extended during three years, 
but it has opened the way for other dozens 
of relief interventions in the Transylvanian 
Saxon villages (listed or not on the World 
Heritage List).

Situation II. Removal and 
reconstruction in open-air 
museums (House No. 208, 
Saschiz)

n “Casa Băcişor (Băcişor House – ed. note), 
located in front of the St. Nicholas Ortho-
dox Church, was donated to the National 
Village Museum in Bucharest by Dumitru 
BĂCIŞOR – a traditional house built of 
timber beams, with crossed corners. The 
household was bought by Floarea BĂJAN, 
the donor’s niece; she demolished the ruins 
and built a new house, called ‘Casa Florii’ 
(Flower’s House – ed. note), with the money 
she earned in Italy.” (BĂJAN 2012, 3)

The wooden house dating from the 18th 
century, a unique example of an archaic 
type of construction and a defining element 
for the Romanian area of the locality, along 
with the ensemble of the Orthodox church 
(Photo 9), was part of the UNESCO site in 
Saschiz. The relocation to the “Dimitrie 
Gusti” National Village Museum removed 
it from the context of the household with 
sheds and barn arranged on three sides, as 
well as from the compact front of house-

spected: “The continuity of traditional build-
ing systems and craft skills associated with 
the vernacular is fundamental for vernacular 
expression, and essential for the repair and 
conservation of these structures.” (Charter on 
the Built Vernacular…).

n  Foto 9. Saschiz, nr. 208. Fotografie de inventariere, 1993
n  Photo 9. House No. 208, Saschiz. Inventory photograph, 1993

n  Foto 10. Saschiz, Mureş. Casă, 1762 (Casa nr. 208, transferată în Muzeul 
Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“), 2012

n  Photo 10. Saschiz, Mureş. House, 1762 (House no. 208, transferred to the 
“Dimitrie Gusti“ National Village Museum), 2012
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Sub impresia denaturării ireversibile prin reconstruire a monumente-
lor înrudite şi învecinate, Cetatea Rupea şi Cetatea Râşnov, produse prin 
intermediul aceluiaşi exerciţiu financiar, concluzia cvasiunanimă a dez-
baterii a fost că proiectul nu va fi depus în forma existentă.

În decursul lunii iulie 2016, Primăria Saschiz a postat un chestionar 
online cu privire la oportunitatea proiectului de restaurare a cetăţii de 
refugiu, cu întrebări printre care unele privitoare la propuneri de funcţi-
uni pentru turnurile cetăţii (ceea ce presupune reconstruirea planşeelor, 
acoperişurilor, galeriilor şi a drumului de strajă). 

Imaginea Cetăţii de refugiu din Saschiz (locuită de un paznic până 
prin anii 1960), cu acoperişuri pe turnuri, galerii şi drum de strajă, pare 
accesibilă datorită documentarului grafic şi fotografic relativ bogat, de la 
releveul studenţilor Şcolii Regale Superioare de Construcţii din Budapes-
ta din 1912 (FOERK 2002, 1-21), până la cele ale studenţilor Universităţii 
de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti din anii 1960 (Releveu nr. Rv. 
519, 1963) (fig. 1) sau de la fotografia publicată de Emil SIGERUS în 1900 
până la cele ale unor vizitatori din anii 1960 (foto 11). În acelaşi timp, ea 
persistă în memoria locului, care poate fi valorificată pentru proiectarea 
reconstrucţiei.

Însă, simpla alăturare a variantelor de desen şi a fotografiilor demon-
strează diferenţe de viziune şi de interpretare ce lasă loc acelei „ipoteze” 
pentru reconstrucţie interzisă de principiul Cartei de la Veneţia.

Ratarea, de exemplu, a unghiului pantei acoperişului sau a pornirii 
curbării sale spre bază ar putea fi dezastruoasă pentru credibilitatea resta-
urării şi traumatizantă pentru memoria individuală şi colectivă.

De remarcat este faptul că exerciţiul căpătat în timpul gestionării si-
tului UNESCO a modificat viziunea administraţiei locale şi a determinat 

holds illustrating the adoption of the Saxon 
urban model.

The reconstruction of the house in the 
Village Museum proves a remarkable de-
gree of fidelity and we can appreciate that 
at least the precious timber beams and their 
joining system (Photo 10) have been pre-
served from the original substance.

Compared to the fate of other houses in 
Saschiz, abandoned to ruin or distorted, the 
measure of the transfer to the museum can 
appear as a saving and demanded, in terms 
of the Venice Charter (art. 7), by the need 
to safeguard the historic building.13 Howev-
er, quoting the same article, “a monument 
is inseparable from the history to which it 
bears witness and from the setting in which 
it occurs”. The measure of its displacement, 
in part or in full, is incompatible with the 
protection of the authenticity and integri-
ty that the management of a UNESCO site 
requires and that have been thus severely 
affected.14

13 „The moving of all or part of a monument can-
not be allowed except where the safeguarding 
of that monument demands it or where it is 
justified by national or international inter-
est of paramount importance.” (International 
Charter...).

14 The analysis and the comment of the situation 
were occasioned by consulting on the devel-
opment of the Historical Study for the Saschiz 
General Urban Plan, 2015.

n  Fig. 1. Cetatea Saschiz. Turnul Şcolii şi Turnul Pulberăriei. Releveu, 1963
n  Figure 1. Saschiz Castle. School Tower and Gunpowder Tower. 1963 survey
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o atitudine prudentă şi transparentă a deciziilor, manifestată, între alte-
le, şi prin consultarea publică. În timp ce casele din situl UNESCO sunt 
valoroase prin număr şi frecvenţă, Cetatea Saschiz este unicat şi ultima 
rămasă neatinsă de intervenţii în ultimele patru secole. În cazul ei, auten-
ticitatea trebuie să primeze integrităţii (foto 12).

Concluzii

n Se poate aprecia că, în cazul arhitecturii vernaculare, etosul locului, tra-
diţiile constructive vii sau latente pot echivala, pentru reconstrucţie, cu o 
documentaţie completă ºi detaliată care exclude ipoteza, cerută de Carta de 
la Veneţia.

Având în vedere că problema cea mai sensibilă a sitului Sate cu biserici 
fortificate din Transilvania este că fondatorii săi nu se mai află în Transil-
vania, putem considera reconstrucţia de către noii deţinători ai patrimo-
niului construit săsesc o ocazie de înţelegere, însuşire şi perpetuare prin 
practică nemijlocită15 a geniului şi spiritului civilizaţiei creatoare.

15 În sensul Cartei privind patrimoniul construit vernacular (1999).

A successful example of an on-site con-
servation is expected for household no. 438 
in Saschiz, donated to the “Dimitrie Gusti” 
National Village Museum by the Council of 
the German Transylvanian Saxon Founda-
tion.

Situation III. Reconstruction,  
subject for public debate  
(Saschiz Castle)

n On March 11, 2016, in Saschiz, Mureº 
County, a public debate took place on the 
design Conservation of Saschiz Refuge 
Castle, 14th century, and the modernisation 
of the access road, to be submitted by the 
Local Council for financing through the 
Regional Operational Programme, Axis 5, 
Intervention Priority 5.1. Conservation, pro-
tection, promotion and development of nat-
ural and cultural heritage. Although its be-
longing to a UNESCO World Heritage Site 
and the existence of an already developed 
and approved design gave high chances for 
financing, the Saschiz Town Hall, trained 
in the previous years in the management 
of exceptional value heritage, decided to 
reopen the discussion on the opportunity 
of submitting the design in a public debate, 
organised with locals, NGOs, and the Insti-
tution of the Chief Architect of the Mureş 
County Council. Developed in 2011, the 
design proposes solutions with a major im-
pact on the historic building and the cul-
tural landscape of the locality, including 
the reconstruction of the missing elements 
(walls, roofs, galleries, and wall walk).

Under the impression of the irrevers-
ible distortion by reconstruction of the 
related and neighbouring historic build-
ings, Rupea and Râşnov castles, produced 
through the same financial exercise, the 
quasi-unanimous conclusion of the debate 
was that the design would not be submitted 
in the existing form.

n  Foto 11. Cetatea Saschiz. Turnul Şcolii şi Turnul 
Pulberăriei. Fotografie cca. 1960, arhiva Primăriei 
Saschiz

n   Photo 11. Saschiz Castle. School Tower and 
Gunpowder Tower. Photograph around 1960, 
Saschiz Town Hall Archives

n  Foto 12. Cetatea Saschiz. Turnul Şcolii şi  
Turnul Pulberăriei. Fotografie de monitorizare  
© INP, 2016

n   Photo 12. Saschiz Castle. School Tower and 
Gunpowder Tower. Monitoring photograph   
© INP, 2016

11.

12.
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In July 2016, Saschiz Town Hall posted 
an online questionnaire on the opportunity 
of the refuge castle’s conservation design, 
including several questions regarding pro-
posals for the functions of the castle towers 
(which implies rebuilding the floors, roofs, 
galleries and the wall walk).

The image of the Saschiz Refuge Castle 
(inhabited by a watchman until the 1960s), 
with roofs on towers, galleries, and on the 
wall walk, seems accessible due to the rel-
atively rich graphic and photographic doc-
umentation, from the survey developed by 
the students of the Budapest Royal Superi-
or School of Construction in 1912 (FOERK 
2002, 1-21) to those developed by the stu-
dents of the “Ion Mincu” University of Ar-
chitecture and Urban Planning in Bucharest 
from the 1960s (Releveu nr. Rv. 519, 1963) 
(Figure 1), or from the photo published by 
Emil SIGERIUS in 1900 to those of visitors 
in the 1960s (Photo 11). At the same time, it 
persists in the memory of the place, which 
can be used for the reconstruction design.

However, the simple juxtaposition of 
drawings and photos demonstrates the dif-
ferences in vision and interpretation that 
leave room for that “conjecture” for recon-
struction forbidden by the principle of the 
Venice Charter.

Missing, for example, the angle of the 
roof slope or the start of its curvature to-
wards the base could be disastrous for the 
conservation work’s credibility and trau-
matising for the individual and collective 
memory.

It is worth noting that the exercise 
gained during the management of the UN-
ESCO site has altered the local adminis-
tration’s vision and has led to a prudent 
and transparent attitude regarding deci-
sions, manifested, among other things, also 
through public consultation. While the 
houses in the UNESCO site are valuable 
through number and frequency, the Saschiz 
Castle is unique and the last one untouched 
by interventions in the last four centuries. 
In its case, authenticity must prevail over 
integrity (Photo 12).

Conclusions

n It can be appreciated that, in the case of 
vernacular architecture, the ethos of the 
place, the living or dormant constructive 
traditions can equate, for reconstruction, 
with the complete and detailed documen-
tation that excludes conjecture required by 
the Venice Charter.

Considering that the most sensitive is-
sue of the Villages with Fortified Churches 
in Transylvania site is that its founders are 
no longer in Transylvania, we can consid-
er the reconstruction by the new owners of 
the Saxon built heritage an opportunity for 
understanding, appropriation, and perpetu-
ation through direct practice15 of the genius 
and spirit of the creative civilisation.

15 In the sense of the Charter on the Built Ver-
nacular Heritage (1999).
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