
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-

MERIDIANE ARTISTICE 
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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