
Resta urarea şi-a propus ca ln afara lucră
rilor curente, obişnuite lntr-o intervenţie, să 
se revi nă la forma iniţ.ială a rnonumentului. 

În acest scop s-a u demolat t url e le greoaie 
cc au produs crăpături ş i fisuri ln zidăria 
biseri cii , pe riclillnd întregul ed ifi c iu. S-a co n
solidat zidăria cu centuri de be ton armat ş i 

s-a ridicat o şarpa ntă deosebită avîncl la bază 
imaginea tabloului votiv. 

A fost decapat terenul în jur, pînă la nive
lul de că lcare, redi ndu-se as tre i silue ta origi
nară a monumentului , patrimoniul cullura l 
fiind lnzcstrat cu o nouă piesă de mare preţ 

(arh . Niculae Dlnconu). 
MĂNĂSTIREA RÂSCA - CHIL II 

NORD 
La sfl rşitul anului 197G a u fost recepţio

nate lucră ril e de restaurare la corpul de chilii 
a fl a te pc laturn de nord a incintei mănăstirii. 

Restaurarea acestei c l ăd iri (dallnd din 
secolul al XIX-iea) lnccpută tn 1974 de Mi
tropolia Moldovei ci nel s-a executat jumătatea 
dinspre vest a c lild ir ii , scurta t ă cu două tra vc i 
de chilii , conform avizului aprobat, a rost 
pre luată tn planul DPCN ln 1975 . 

S-a co ntinuat acoperişul cu lnvclitoarea 
de şiţă pe jumă tatea dinspre est a clădirii ame
najate ln paraclis. 

A fost re făcu t cerdacu I exte rior pc fund a ţii 

noi , inc lusiv stl lpii , balustrada ş i duşumelele . 

S-a u executat toate fini saj e le inter ioa re 
şi exterioare , tencuie li , p1,1rdoseli , zu grăve li 
etc„ precum şi insta J aţ. iil c inte rioare aferente 
(ar·h. Şt. llnl ş). 

CASELE INC INTE[ BISERICII 
RĂZBOIENI 

Pentru definitivarea tntregului ansamblu 
a l bise ric ii Rilzbo ieni a u fost resta urate şi clă
dirile clin incintă - casa pentru custode ş i 

mu ze u, precum ş i cas'.I paznicului. 
Casa- muzeu , situat:\ tn spatele biserici i , 

es te o c l ă clirc-parler, mă rgi nită pe do uă la turi 
cu prid voa re ele lemn caracteristice regiunii. 

Construc~ ia , păs trlncl tntocmai formele exis
tente, a fost tn întregime refăc ută pc fundaţ ii 
noi , cu zidă ri e de că rămidă ş i tnvc li toa re de 
tablă ga l vaniza tă vopsită. 

Inte riorul , în a fară de J ocuinţ:ă, cuprinde 
o sa l ă marc de muzeu pentru expunerea obiec
telor legate ele is toricu l bisericii. 

Casa paznicului , aflată pe latura nord-esl 
a inc intei a fost şi ea refăcută tn ace l eaşi con
diţ. ii de păstrare a formelor ex istente , inc lusiv 
a interesantului tavan de lemn clin sclnduri 
ln capla ma folosit ln vechile case ţ.ărăncşti 
clin regiune (arh . ŞI. fini~). 

ANSAMBLUL BISERICI! VORONEŢ 
Pentl'll protejarea ansamblului de pictură 

al bisericii Voronct. importa ntă ctitorie a lui 
Ştefa n ce l Marc (1488), tn urma unui studiu 

aprofundat (autor, inginer D. Pârscoveanu), 
a l dinamicii curenţil o r de aer, a l umidităţii şi 
termicii interioare, a u fost luate m1ls t11·i de 
reface re a zidului de incintă pentru ecra narea 
monumentului . 

Concomitent , s-a u executat lu c ră ri de lăr
gire a şarpa ntei bisericii la s treaşi nă (cca 
il,25 m); acope ri ş ul avlnd sarcina principa lă 
de a proteja picturile murale exte rioa re, tnve
litoa rea de ş iţ. ă a rost JnJccuită Cil tablă de 
zinc ' aşeza tă tn so lzi. 

Oda tă cu J ucrările principale de prolecţ ic 
s-a u executa t amenajări ex terioa re ca pla ntaţii , 
a lei, tmprejnrniri noi la cele două case vechi 
din imediata vecinătate a monum entului , rc
cleschi zlnclu-se vechiul acces, originar, pe sub 
lurnirl -clopotni ţ ă . 

Lucrările vor continua cu refacerea chiliilor 
de la sudul bisericii pen tru in cheierea comp letă 
a valc ro3uJui a nsa mblu (arh . Gh . Slon). 

* 
Pentru a nul 1977 ln pl a nul de lu c răr i de 

resta urare şi recepţionare a l Direcţiei Patrimo
niului Cultural Naţ iona l slnl prevăzute alle 
20 de obiective, dintre ca re amintim : monu 
mente le de arhitectură de lemn, bisericil e 
Zagra, Aghireş ş i Văleni, Casa Jon Zidaru din 
Bistriţa-Năsăud , Biserica domnească clin Cara
ca l , Casa Esz tc rhazy din Şa rd , Chiliile de nord 
din Mănăstirea Putna etc . G.S. 

TEHNICI DE CONSERVARE ŞI RESTAURARE A MONUMENTELOR 
(TERENURI ŞI FUNDAŢII) 

Despre monumen te le istorice , a le căro r 
probleme privind conservarea şi durata ln timp 
preocupă de rm:lt pe specialişti , s-a u e la bora t 
documenta ţiile rneni te să contribuie la desco
perirea cauzelor ce produc distrugerile acestora 
precum şi la sugerarea modului cum trebuie 
să se clesfilşoarc cercetările pentru remcdierealor, 

O serie de sfa turi ş i soluţii practice ln ceea 
ce priveşte tratamentul monumente lor istorice 
clin punctul de vedere a l funda ţiilor lor slnt 
expuse, cu acurateţă şi ţinută ş tiin ţ ifi că , ln 
volumul T ehnici de conservare ş i re~taurare a 
m omunentelor (Terenuri ş i funda/ii) de Edgur 
Schullze, ed itat la Roma sub egida Facultăţii 
de Arhitectură a U ni versităţii şi a Centrului 
Inte rnaţiona l de Studii pentru conservarea 
şi res taurarea bunurilor cultura le. 

Ce le două părţi distincte a le lu c rării, fami
liariztndu-nc cu prob lemele subsolului şi cu
prinztnd a naliza cauzelor stri cilciunilor - de
terminate p e baza obţinerii datelor exac te - şi 

sol uţiile cc trebuie adopta te pentru asanarea 
monumentelor istori ce , se fragmentează ln 
şase cap itole. 

Prin prezentarea fenomene lor ivite ln 
de teriora rea clădirilor ce s-au datorat ele nrnlte 
ori fi e unor fundaţii cu structuri ne reuşite fi e, 
ln une le cazuri, suprasolicitării vechil or fun
daţii ce trebuiau să supor te o tncărcătură mai 
importantă din cauza amenaj ă rilor noi pentru 
moderniza rea monumentelor, p1·in sugestive le 
desene şi pl a nuri , nenumărate exemple de 
monumente cerce late ilustrează şi clasifici!, 
tn capitolul 1 (Ex cm p I c), diferite tipuri 
d e fund a ţii. 

La monumente le istorice se lntllnesc numai 
două sau tre i tipuri, tehnica de a ltădată nefiind 
destul de avansată pentru a reda diversitatea 
formelor de astăzi: 
l. funda/ii pu/in profunde 

- funda/ii izola te 
- funda /ii fi/ant e 

2. funda/ii pe slîlpi 
în ceea ce priveşte {uncla/ii/e pufin profunde 

şi cele pe s/îlpi , e le „sini foarte vechi şi la 
originea principale/or tipuri de {uncia /ii în 
istoria om enirii", lnlllnindu-sc uneori caz uri tn 
care era u puse pc un spalie r de traverse din 
lemn , trunchiuri de a rbori dispuse orizon ta l 
sau lemne eca risate pentru a augmenta 
suprafaţa rezistentă , a vinci corespondenţe azi 
fundaţiile radiale clin beton armat. 

Clădiril e cu funda/ii pu/in profunde se 
odihnesc, in majoritatea cazurilor, pe un 
sol relativ bun ln timp cc ce le pe funda/ii 
pe s/îlpi se sprijină pe un subsol moale sa u cu 
apă . 

Fi ecărui tip de fundaţ.ie i s-a u afectat , Jn 
cadrul acestui capitol , subcapitole grupate, 
ln cazul primului tip, după profilul solului 
(puţin rezistent, rezistent) variaţiile artifi -

cia le a le lncă rcăturii ş i clupă influcnţ.a exploa
tării miniere !n zona monumentului respectiv, 
iur Jn ce l de-al doilea tip , după starea de rezis
t en ţ.ă a sti lpil cr de lemn la suhso lul necorcs
punziltor sau la va ria \:iile apei frea tice ş i, 

după gradu l de lncărcare a piloţilor . 

Deosebit ele convingător este exemplul 
enstelulul l.orsfcld clin Germa nia , construit 
Jn sec. X V, transformat şi m ărit ln sec. X V 111. 
Aşezat pc un so l lejer coerent , care a fost mai 
llrziu usca l prin coborl rea plnzei apei freatice. 
Acest fenomen an trena o cădere a pereţilor 
ex te riori , provoclncl fi suri , de la acoperiş ditre 
bază. Tasările datorate variaţiilor apei frea
tice nu sl nt numai cauze le stri căciu nilor , e le 
a u produs a ici un verita bil fenomen de retra
gere a stratului supe rficial care se compune ln 
special din nisip sili cios şi ca re este de o gro
sime va riabilă. Coborîrea plnzei freatice este 
un fenomen des lntllnit ln cazul monumente lor 
istorice, ln ţ:ările umede, apa frea ti că fiind 
infJuenţ.au\ de lucră ri de urba nizare , de măsurile 
tehnice ca amenajarea rlurilor e tc. 

Cauza Inc li nă rii turnului din J'Jsn ( 1174 -
1370) se datoreazil terenuhri moa le , Jn profun
zime pc o g1·.:isime ele cca 40 m , ş i presiunilor 
pe ca re Ic exe rcită talpa fundaţ i e i. Procese le 
meca nice ale c reşte rii continu e a lnc lina ţici 
turnului stnt datorate echilibrului instabil 
ln care c i se af l ă . Turnul es te atras foa rte len t 
către bază prin Inclinaţia Jui ln creşte re: miş

carea ele rotaţie datorată greutăţii , care acţ io

nează de la t n ă l~imc spre ce ntrul de gravitate, 
creşte cu deviaţia şi as tre i Inclinaţia sporeş te 

co ntinuu . 
în ca zul funda/ii/or pu/in profunde, c l ă

dirile pe piloţi slnt adesea expuse pe ricole lor 
prin putrezirea stl lpilor de lemn , sub funda
ţiile izola te, ce apar atunci ci nci apa frea tică 
coboară sub muchi a supe rioa ră a stllpilor. 
Pc l i n gă acest proces, o profunzime ins uficientă 
a sttlpilor ca şi o supralncă rca rc a piloţilor, 
ca urmare a numărului insuficient de stllpi, 
pot să ca uzeze unor aslfel de funda ţii. 

Capi to lul a l doilea (Ca 11 z e I e p ag 11 -

b e I or) rezu mă ca uze le ce produc stric1ici uni 
edificii lor : 

l . Supratncărcarea printr-o transformare 
ultc rioar<i a c l ăd iril or vechi sa u prin fisuri şi 

o transpoziţie a for\.e lor ; 
2. Cobori rea nivelu lui apei freatice, seca-

rea ridica tă a acestui nive l ; 
:-i. Putrezirea stl lpilor ele lemn; 
4. Influenţa exploa tăril or miniere; 
5. Zdruncim\rilc produse de traficul rutier, 

lucră ril e de şa ntier, ele maşi nil e clin vecin ă
tate şi cutremure le de pămlnt. 

După cc arată rolul pe ca re li au foraje le 
şi sondajele , pc baza date lor pe diferite s tra

turi de subso l in stabi lirea măsurilor de asa
na re , şi după ce face o c lasificare a sondaj e lor, 
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a utoru l prezintă tn capitolul a l treilea (Cer
e e l ă r i p e ş a n t i e r) a lt aspect, acela al 
pu ţ urilor indispensabile funda/ii/or p11fin pro
funde servi nd la obţinerea indica ţiilor asupra 
profunzimii şi genului (unda ţ: iilor acolo unde 
aceasta es te posibil ca şi la stabilirea nive lului 
apei frea tice de a cărei situare depinde oarecum 
aprecierea stă rii fundaţiilor. Pc de a ltă par te , 
nu'\surilc ta sări l o r au şi e le o oa recare impor
tanţ:ă ln acesl sens, ln condiţiil e ln ca re s-au 
putut obţine dale asupra istoricului tasării 

unui elifici u, ca ş i observarea lărgimii fisurilor 
cu a jutorul benzilor de gips pentru obţinerea 
de informaţii asupra dezagregării unui edi
ficiu e tc. 

Capito lul a l patrulea , intitulat Prob e 
ci c I a b o r a tor, se ocupă de stabilirea 
tipuril or de sol pe baza a na lizei gra nulometrice 
de laborator , a densităţii, a conţ. inulului tn 
a pă, a rez iste nţ ei, precum şi a a ltor proprie
tăţ i a le solului. Ca urmare a rezultate lor aces
tor probe, cunoscute şi verificate pe teren, sînt 
furni za te bazele pentru cercetarea concl i\.iilor 
de statică a solurilor de sub c lăd ire. 

Aces te ce rce tă ri de statică, a căror perti
nentă a na liză face obicclul capildului următor 
P r o b 1 c m e ci e s ta t i că a s o I u r i I o r, 
indică mijloacele cc vor fi utiliza te p entru 
asana rea operei a rhitectura le ş i cum se vor 
dimensiona noile părţ i a le funda ţiilor necesare . 

În posesia datelor sufi ciente, rezulta te clin 
ce rcetăril e de laborator , clin sondaje le efec
tua te pc şa ntier - ca re dau posibilita tea tra
versării tuturor straturilor solului - sa u clin 
s tabilirea re laţiilor tn lre proprie tăţ il e contu
rate ln laborato r pe ca le directă şi ace lea r eie
şite clin sondaj e, se poa te recurge la observa rea, 
inte rpretarea şi es tima rea tasărilor globale, 
importante pentru depis ta rea ca uze lor pagu
belor şi planificarea asană ril o r necesare . 

în cadrul aceluiaş i capitol autorul , pe baza 
exemple lor trase din prac ti că, estimează tasă rile 
pornindu-se de la lnceputul lucrărilor ele con
struc ţi e, pc baza modelului u rmă tor : 

1. Compararea cu edificiile vecine ca re n-a u 
fost influenţate. 

2. Nivelul pînzei freatice . 
3. Deformări a le stra turilor. 
4. Starea scă rilor sa u a i eşi rilor căt re su

prafaţ:a solului. 
în continuare, aces t cuprinzător capi tol 

analizează calculele privind cauzele pagubelor, 
precum ş i asana rea edificiilor deteriorate, au
torul făclncl considera ţii asupra lncărcării 
admise a solului fundaţiei, asupra tasărilor 
observate la clădiri analoage ş i situa te pe 
acelaşi teren, asupra deformărilor clastice a le 
edifici ilor ş i rupturii so lului prin alunecări, 
asupra ca lculului lmpingerii solului prin in
fluenţ a escavaţii lor ce produc deplasări peri
culoase la baza tălpii fundaţie i etc. 
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Prin obt.increa acestor date se pot dete r
mina , destul de exact, cauzele s tricăciunilor 

edificiilor şi elabora proiectele de asanare, 
scopul final al complicatelor lu crări lehniee cc 
Ie ridică conservarea tn timp şi res taurarea 
monum entelor istorice. 

Măsurile de asa nare (cap. VI) 
pl'evăcl : lărgirea şi ap roftmdarea fund aţiilor; 

„ l'ăm.în/11/ romtl nesc di 11 vestul Apu senilor. 
de la poalele mun/ilor lui Jc111c11 , Crişana vene
rabilului Josi f' \1 11/ca n, /ara Cri ş uri/or şi Uar
căului , cu cîmpia , culmea şi mereu codrul sci1.1, 
este presărai cu mari şi trainice monumente. 
Pămînlul cu oamenii sli i , cei ca re i -au păs/ral 

{rumu se /il e, prin vif'orni/ ele istoriei , prin lumina 
b/îndă a dimine/ilor f'erici/e, mer eu op/imisle, 
ale .mf'le/u/ui lor. Şi p e.~ l e lot monumente: monu
mente traco-dace, dacice de epocă romană, romti
neşli , ale 111/uror celor ce au /răii, /rudii ş i 
/uplal p enlrn binel e şi omenia acestui picior 
de plai romtlnesc". 

Ne-a m îngăduit să începem succintu 
noa stră 1>rezcntare a albumului J\llonumen/e 
r eslaurale în Bihor, cu reda rea acestui citat 
din studiul cc deschide respectiva lu crare. 
Si aceasta, nu nurrwi pentru ::tlescle gt nduri -
~uvintc tipt'\ritc, ci , !ndcoscbi , p entru semnil'ica
ţia lor , bogăţia ele ide i care subliniază pregna nt 
valoarea docum • nta r- istorică a monumente lor 
fi e ele construite - cu veacuri ş i veacuri ln 
lirmă - clin p [unlnt , lemn , lut a rs, că ră111id t'\ , 
piatră , fie cele ale an ilor noştri - înăJ!.a tc 

din oţel, a luminiu , beton, s ticlă - monum ente 
care a fl a te pc acest scump pămint al Homânil'i 
atcsb'\ milenara ex istenţă a poporului , 
„ . .. co nf'er<I cunoaşterii i.~lorice, con.iliin/ ei de 

- Străvechiul oraş Suzclal , a111inlit lnlr-un 
l etopiseţ clin 1074 , a fost res taurat prin mun cn 
arhitecţilor, inginerilor ş i artiştilor plastici. 
EI este unic ln fe lul lui , allt 1n arhitectura ru si\ , 
cit şi ln cca mondia l ă . Inte resa nt es te fapl11I 
că s tri'\zilc S11zdal11l11i poa rt>'i aceleaşi clcn11111iri 
cu străzile Moscove i. Care este ex plicaţi a '/ 
Juri Dolgoruki , cneaz ul SuzdaluJ11i şi fonda 
torul Moscovei a adus meş teri clin Suzdal ca 
să ridice primele construc\ii moscovite !n 
1147. Aceşlia au dat străzilor Moscovei ace l eaş i 
denumiri cu cele ale stn'izilor clin S11zclal 
(Aurora, 6, 1976). 

- Hestauratorii polonezi au tncepul Ju cri't
ril e ele resta urare a castelului Bruhl Jln gft 
Bonn. Slnt tratale ln prifnul riucl picturile, 
apoi se consol iclcază acoperi-~ul, kmnul fiind 
atacat ele ciuperci. Următoa re le obiective nlc 
experţilor din atelierele na ţi·pnale ale mc;,n u
mentclor istorice din Poloniit (care a u expe
rienţa a pche 20 ele ani ele re~taura re a vechilor 
oraşe poloneze) au fost importa nta fresc·ă a 
lui Carlo Carlonc atacata el e umici'itate şi 
plafonul (Kullurbricf, 12, 1975). _ 

- în pusliul Kiztlkum di'n Uniunea Sovie
tică într-o oază se găsesc peste GO ele gorga ne, 
ruin e ale unor aşezi'\ri şi castele străvechi 
îngropat e sub nisjp şi lut. Ce l 111 a i marc acoperă 
vechÎlll ora ş Otrar ca.re arc cam aceeaş i virstă 
cu Vcne\ia , Ma rsilia ş i Bngcladul (prima sn 
atestare docume nta ră datează clin seco lul 
al IX-iea) . De c!'\iva ani o echipă a Academici 
ele Ştiinţ. c a R. S. S. Kazahe e fec tuează săpă
turi in oaza Olrar. Au fost dezgropa te ruinele 
a peste 800 de construc\ii ale vechiului oraş 

(Aurora, 6, 1976). 
- Templul roman Sarclus Pster situat în 

Sardinin, la circa 50 km ele Cagliari , a fos t 
recent restaurat prin grija Ministcru J ui pen lru 
bunurile cultura lc şi antbicnlalc . Templul 
reconstruit ele către Caracalla ln secolul a l 
11[-lea, pc ruinele templului punic îni\Iţal ele 
cartagi.nezi ln secolul al V 1-Iea l.c.n. rcprcz int{t 
unul clin cele mai minunate monumente ale 
antichităţii (Bolletino ila liano, 17, 1976). 

- Pentrn protecţia monumentelor, ln v:ii
torii tre i ani, ln H. F. Ge rma nfâ se va aloca 
su ma ele 1 300 OOO mărci. P rogrn m u I de cc r
cctare prevede ln primul rinei inventarierea 
monumenlclor care neces ită o intc rvcn \ic 
urgentă (Prisma, 7, 1976). 

- La Universiblea clin Cairo, !n caclrnl 
h1cullăţii ele arheologic, va lua in curincl fiin\.i\ 
un inslilut de restaurnre a c{u·ui ncccsilale a 

am eliorarea şi drenajul solului ftttitla·ţiei; anca
dra mentul printr-o perdea ci~. p-a lpl anşe ; .:.spri 
jinirile provizorii; instalarea a ncorărilor ln 
oţ.e l , procedeu vechi p entru sprijinirea fQ)'ţe)or 

transversale Jn părţile nevăzubc a le 'bolţ'ilor ii'Lc . 
În concluzie, cartea de'.' fa\ă , clcosebii:"'c1c 

inte resa ntă pentru specialişti, invită Ia găsi
rea un ei anumite soluţii a proble1:1.c lor in dis-

cu ţi e a căror rezolvare se cerc a fi opera coope
r ă rii mai multor specialişti, elabora rea ele grup, 
care s:i stea Ia baza lnsă11ătoşirii edificiilor 
vechi deteriorate , „operă de mar e ln/indere c11 
cîl edif'ici11/ r espectiv va fi mai considerabil şi 
cu rl/ rondi /iile solului 11or fi mai complicate". 

E LISABETA ANCUTA-HUŞINARU 

„MONUMENTE DIN BIHOR" 
sine a poporului 11oslr11, o dimensi1111c aparte, 
a pernwn cn/ ei şi victori ei sale 111 timp". 

Albumul pcrmilc o „ trecere în revislă" 

a 111onu111enlelor bihorene lnceplncl cu cetăţile 
el e pămlnt ridicate de trac ii de pc Barcău şi 
Cr i ş uri; cu construcţiile geto-dacilor clin pri111a 
vlrstt'\ a epocii fierului; cu forlificaţ iilc !năl
ţate ele da cii conduşi ele ves tiţii regi Dromi
ha ites- Burcbista-Dcccbal; cu cel.ă\: il e romane 
de pc Crişul Hcpcclc; cu . .. şi exemple le ar 
putea co ntinua pc firul neîntrerupt al forn1ării 
poporului romi\n pe aceste străvechi meleaguri 
străbune. Pentru că „ . .. celă/i/or dacice de 
piatră le-au urmai ce lă/ile ş i oraşele romane 
de piatră, constrnc/iile romtl neşli din piatră .. . 
Şi acestora , mereu, casele /ărăneşti, ale meşle
şugarilor şi orăş enilor , de piatră, de l emn , din 
a/le materiale, mereu înnobilate şi înnobilînd 
cu ele /raiul oame11ilor din m1111/i , din podgorii , 
din cimpie". 

Studiul care deschide pa ginil e nlbumului 
:lini n Li l (au tor : Sever Uumllrnşcu, clirccto ru I 
Oficiului jude ţ.ea n Bihor al Patrimoniului 
Culturnl Naţional) prezintă cu rigurozitate şi 

prcs lan\.ă ştiin\. ifi că monumente le ex is tente 
tn Bihor, rclcvtncl a 111 ă nuntc privind epoca ele 
datare , materialele utilizate în construirea 
lor, măi es tria meşte rilor cc Ic-a u ridi ca t , des-
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fost subll•nială ele nume l'O Ş i oamc11~ <.l e şliin\ă 
(I<unsthanclwcrk, :l, 1976). 

- Cons liiu I rno1111111 entelor istorice clin Ba
varia a hot il{î t : centrul istoric cel mai bin e 
pi\slral se a fll'i în Hcgcnsbul'g. Ce l putin 1000 
imo bile Jac parte clin cc nt1 ul i ~ l c 1 ic in pcri
mc ll'lll căruia nu se vor 11Hti adnHLc nllc con
struc\ii clcctt cu aprobarcn cos il 'i11Jui mai sus
aminlit (Chroniquc culturcllc, :J, 1976). 

- Culrcnrnrul clin anul 79 c. n. a clist l'us o 
civi liza ţi e !nflo1 iltare ş i a lng1cpat sub l avă 

circa 25 OOO oa men i - locuito1 ii veslitullui 
Pompei. În 1748 sc fa c pl'imele săpăt uri iar 
1763, data clcscope1irii inscrip\ici lui Suecl io 
Clcmcnle , cs le anul !n cnl'c se ide ntifică Pom 
pdul ele ca l'c vorbea Plinius. Si'1pălu1il e ş i 
rcsla 11ri\1ilc , cc rcc tă1ilc ştiin\ificc , care clin 
Hll l devin clin ce ln cc mai perfec\ionatc, au 
creat posJ'.iiilita lcn rccc nstituirii planult!i ori
ginal' al oraşului ş i a numercase locuin ţe ş i 

ed ificii publice. De Ia case , la lemplc, ele Ia for, 
la amfiteatru, Pcmpci pre7inlă o scenă un~că 
ln lume: aceea a unui oraş lnf101 ilol', I:ijutc1ic 
a antichilă\ii , care pc n eaş t eptate n fost !ngrn
pal de la n\. P ic tura murală, ormtmcnta \ia 
g1 ti c! inilor, moza ic 111 ilc p olic re mc clin epoca 
clcnist'i'ci\, slnluilc sc1 iilo1 ilol' şi J'ilozofilol' 
greci , motilier ul , uncllcl c, arginl:'\1in , sti
clă1îa , vasele, 1JijuLc1iilc, lot cc poate fi 
găsil ln casa unui om, dau o ima gine unidt ln 
lume, asupra vic\ii cl in acea epocă. Conserva
rea acestui imens patrimoniu cultural cerc 
m11Ilă griji\ şi mai a les mijloace mater ial e. 
Guvemul italian a votat o lege prin care se 
alocă suma ele 3 miliarele Jim pentru cele mai 
lll'gentc lucră ri ele Ia Pompei (Bollctino 
italiano, 9, 1976) . 

- Ln Rimini s-au clcscope1;irt două mozaicuri 
romane clin secolul al 11 - lea c.n., care î111pl'cună 
cu un all moza ic dcscopc1il cu un a n mai 
Jnninlc, fornmu pavimcnlul um1i edificiu si
tu at în centrul oraşului (Bolletino ilalia no, 8, 
1976). 

- Din „Gazzct ln a nliquaria " (1 - 2, 1976) 
mcn\ionăm articolul A rheologia intră in şcoa lă. 

Accsla cv iclcn\ia ză ini\iativa şcolilor clin Flo
renţ·a care nu căutat să familiarizeze copiii cu 
inte resa ntel e şi incslimabHclc valo1i arheolo
g ice aflate pc tc1itoriul losca n. 

- Vojislav Duric publică o intc rcs:rnl lt 
lu crare intitula t ă F' resce bizantine în Iugoslavia, 
l n care se refe ră şi Ia perioada poslbizanlină , 

prea pu\ în reprezentată ln muzee le clin Bal
cani. Pe1ioacla studiată es te 1014 - 1159. Pc 
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tinaţia lor ele folosinţă ln timp, neo miţlnd să 
e videnţieze eforturil e specialiştilor ln cerce
ta rea şi restaurarea respectivelor monumente 
istori ce ş i el e a rhitectură, faptul că „ Această 
zes tre - o veritabilă istori e cl ă lluită ln pi a tră 
ş i ln lemn , !n beton , o\:e l şi sliclă - a fost şi 
cs lc ocrotită ele statul noslru ca o comoar{t 
ele nep re ţuit" . 

llustra\.ia , bogată şi semnificativ sel ec ta tă , 
prczinlă printre altele: o cană aparţinlncl cul 
Lurii traco-dacice clin epoca bronzului; o 
J'ibulă dacică ele argint; ce lăţi de pămlnl; vechi 
urml~ ale unor monumen te istorice şi ele arhi
lec lură co n ş trnite Intre secolele X 11 - X IX, 
unele numai re leva te prin săpă turi a rheologice, 
allclc pc deplin res taurate şi lnfă\işlncl ln ade
vărata lor splendoare arhilcclura populară 
românească; obi ective social-culturale, 111on11-
menlc ele arhitectură conlernporană , construite 
!n a nii socialismului. 

încheiem rlnclurilc noast re clcclicalc aceslci 
valoroase lucrări bihorene (Lcxl ş i cxlica\.ii 
Ia ilustrn\:ii. !n limba română şi limba fra nceză), 
aminlincl strădania autorilor: l'lorlca Golna , 
l'lorlan Coslln ; J~ran~•ols l'amW , Florina Dudaş ; 
fotogra fiile au l'osl rea lizate de Ladlslnu Ilereez
ky şi Emerlc l'o11per; trndncerea tcxtultH e 
semnată de flinta Uo1·lnu . DECEBAL TM:'A ' . 

lîngă Iucrii1 J de grnp sau reprezentative pentru 
clifc1 itc şcoli, autorul distinge şi lucrările unor 
mcş t e 1 i, care fără a se !nclcpiirta de limbajul 
tradi\iona l, caut:\ o ex prc~ivitatc ş i o compo
z iţi e mai individuală . S lăpînilă ele Homa ş i 

Bizanţ, la inte rfe renţa civiliza \·iil or greacă ş i 

romană , a rnligiilor crcşl in ă, ca Lolici\ sa u or lo
cloxă , Iu goslavia a avut lotuşi o artă care p:is
lrcază puternice caractare autonome. 

- Săp:Hurile efec tuate ln valea si1 iani\ n 
E ufralului clamons lrează . faptul că accasl.l1 
a jucat un importa nt rol economic, polili c, 
cultural în istoria Orientului Aprq:ial. Cu 
ocazia ~ăpăturil o r s-a dccoper it un oraş, clin cca 
ele-a doua jumătate a mileniului al patrulea, 
care se parc că est e cel ma; vechi oraş fortificat 
clin lume . Reţeaua rulie 1ă , carl,icrele l'edclen
\ia le , tc111plcle, dăcl h ilc aclmir.islia'livc şi 
gr ăcl i1~i l e publice, stau mărtudc a ci\iliza\ici 
avansate cc a ex istat ln acest oraş a l cărui 
nume a rămas deocamdată necunoscut. Ora
şul a avut o fo a rte scurtă cxisten\ă: 150 de 
ani. Abandonat brusc nu a mai fost locuit 
nicio da tă el e a lunei (Kulturbrief, 4, 1976). 

- Grot e le ele Ia Altamira s-a u închis clin 
nou pentru public. O comi~ic de fizicieni , chi
mişli , , li'i(Jlc gi, oa men i ele artă examinează 
allt picturile cit şi mediul înconjurător ln 
vederea executării unei cop ii fid e le a pcşte1 ii. 
După cum se şlic o parte clin plafonul să l'ii 
picturilor este reprodusă la Berlin şi Madrid. 
Copia peş terii va fi exec utată alătm i ele cea 
originală urmărind să se păstreze atlt aspectul 
inte1ior cil şi cel cxtc1ior (Espagne culturclle, 
65, 1976). 

- Fundaţia F. V. Hamburg a atribuit 
premiul monumentelor istorice Com itetului 
na \ional scoţian , care !şi vede astfel răsplă
tite eforturil e depuse in domeniul conservării 

şi restaurării micilor oraşe şi aglomerărilor 

rurale . Cite o meda lie ele aur a fost dece rnată 
oraşului Dubrovnik clin Iugoslavia şi oraşului 
belgian Bruges, pentru salvarea patrimoniului 
arhitectural (Chroniquc culturelle, 9, 1976). 

- Comisia naţională a monumentelor clin 
Co nsiliul Culturii clin Cuba a anunţat termina
rea dificilelor lucrări ele resta urare a cate
dralei clin Havana, minunat exempl ar a l arhi
tecturii baroce. Terminată în 1788, catedrala, 
1n decursul a nilor s-a ruinat şi a fost salvatt'\ 
numai datorită iniţia tive i guvernului rcvolu-
1 iona r (Avanti, 15 august, 1976). 
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