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CRONICA, RECENZII 

A XII-A SESIUNE ANUALĂ DE RAPOARTE PRIVIND REZULTATELE 
CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DIN 1977 

----------------- ALEXANDRU NEMOIANU 
în zilele de 9- 11ma rti e1 078 s-au des făşurat 

!n Bu cureşti lu cră ril e celei de a X ll-a sesiuni 
a nuale de rapoarte privind rezultate le ce rcetă

rilor arheologice din anul 1077. 
Sesiunea a fost organizată de către Cons iliul 

Culturii şi Educaţiei Socialiste, Academ ia de 
Ştiinţe Sociale şi Politice a R. S. Româ nia şi 
Comisia Centra l ă de Stat a Patrimoniului Cu l
tural Naţional, ln sălile primiloare ale Muzeului 
de istorie al R. S. Român ia, cea mai mare 
unitate muzeistică a ţă rii. Acest eve niment a 
avut loc în condiţiile ln ca re cercetarea istorică 
şi arheologică !şi capătă un tot mai important 
şi meritat loc ln procesul complex a l educa
ţi ei patriotice a maselor de oameni a i muncii, 
ln general, şi a tinerei generaţii ln specia l şi în 
perspectiva apropiatei aniversări a 2050 de 
ani de la crearea primului stat dac, centra li zat 
şi independent condus de Burebista. 
Lucrăril e sesiunii s-au d es făşurat în cadru l 

a cinci secţiuni : 
- Arhe gia comunei primitive, evoluţia 

culturii tracice timpurii. 
- Civilizaţia geto-dacă. 
- Arheologia greco-romană. Procesul roma-

nizării. 
- F ormarea poporului român şi a s la telor 

medi evale româneşt i. 
- Civ ili zaţia m edi evală românească. 
în cadrul secţiuni l or nu fos t prezentate 179 

de rapoarte. 
Ca o conslalare generală trebuie reţinut Jap

tul că cercetările a rh eo logice s-au îndreptat 
spre rezolvarea unor probl eme majore, funda
mentale, ale istoriei pntri ei. 

O serie de comunicări nu nvut ca teme proble
me a le orlnduirii comu1wi primitive. E le au 
dovedit odată ln plus că teritoriul patriei 
noaslre a fost intens locuit încă clin cele mai 
vechi limpuri. Descoperirea la Ciuperceni 
(Teleorman) in condi\.ii stra tigral'ice clnre, a 
unor unelte aparţinlnd cu lturii de prund pro
bează convingător acest lu cru. 

Cercetarea arheologică a epocii ge to-dacice 
a realizat surprinderea unor importante urme 

privind civiliza ţ ia materială şi spirituală a 
aces lor strămoşi ai noş tri reli efindu -sc carac
terul ci pro[und origina l ş i plămădirea pe teri
toriul ţări i noastre ca o concluzie a întreg ii 
dezvoltări anterioare, tocmai acest lucru expli
cl nd impresionanta ei unitate. 

Descoperirea de la Lozna (Botoşani) impre
sionează prin modul excepţional ln ca re s-a 
păstrat conţinutul ci. Depozitul conţinlncl ş i 

numeroase unelte agricole oferă o imagine clară 
a modului ln care geto-clncii î ş i confecţionau 
aceste unelte (coasele era u bătute , iar secerile 
avea u zimţ i I) şi a nivelului ridicat al cunoştin

ţelor meşteşu găreşti pc care li atinseseră . 
Cunoaşterea procesu lui de romanizare al 

geto-dacilor, etapă decisivă ln formarea popo
rului român, ş i a limbii române, a r ealizat şi 

ea progi·ese datorate cercetărilor din cursul 
anu lui 1977. Astrei au fost dezvelite ş i consoli
date noi edificii în metropola Daciei, Ulpia 
Traiana Sarmizegelusa, ce vin să întregească 
imaginea acestui mare oraş ln epoca romană. 

La Tibiscum-Jupa, în aşezarea de lîngă cas
trul roman, a fost descoperit un atelier-depozit 
de mărgel e, unic pînă în prezent. Acest atelier 
est e important şi pentru faptu l că pune intr-o 
nouă lumină problema raporturilor dintre 
provincia romană Dacia şi popu laţiile din 
afara ei. Săpăturile arheologice practicate în 
castrele romane au dovedit clin nou că Intre 
ostaş ii romani ş i populapa localnică a n exista t 
strlnsc l egături. Piesele descoperile ln castre 
au dovedit în acelaşi timp că nivelul de dezvol
tare ni Dncici era acel aşi cu cel clin provinciile 
din restul Imperiului roman. Extrem de utile 
au fost ş i cerce lă ril e intreprinse in aşeză ri rn
rale di11 epoca roma nă . Prezenţa mat crinlelor 
roma ne a lăt uri de mat eriale clncice in[ăţ i şea
ză, în chipul cel mai conving~1tor, felul in ca re 
s-au lmpletit cele două civilizaţii. 

O seric de rapoarte au prezenta t noi mărturii 
relevlnd revenirea stăplnirii romane la nord de 
Dunăre ln vcncu l nl I V-i ea nl e. n. , fapt de 
exccp~ională va loa re penlru consolidarea roma
nităţ ii norcl - d1111ăre11c . Slnt de amintit desco-

pcriril c de la 1-Iinova-Mcheclinţ i , Suciclava
Ce lei ş i Pietroase l e-B uză u . 

Alte descoperiri ca cele de la Micia a tes lă con
tinuitatea de vieţuire ln aşeză ri romane, într-o 
formă mai modes tă, ş i clupă anul 271. 

Un mare număr de rapoarte au prezentat 
noi mărturii despre continuitatea ş i vieţuirea 
n el ntreruptă a populaţi e i daco-romane şi apoi 
rom ân eş ti în vatra străbună a spaţiului car
pato-clanubiano-pontic. Se pot menţiona săpă
turil e de la Sighişoara - Cătunu l Vii lor, uncie 
s-a surprins o vieţ.uirc nelntreruptă Intre seco lele 
IV - XII. Importante sl nt şi atestăril e a rheo
logice a le procesului de organizare soc i a l-politică 
a românilor la sf!rş i tul mileniului I ş i !nceputul 
celui de-al II-iea al e. n. 

Bogat e în rezultate a u fost săpă turil e ele 
la Voivozi-Bihor, care au surprins o î ntinsă 

aşezare fortificată (cuprinzînd şi un l ăcaş de 
cult), centru al nnei formaţiuni politice româ
neşti din veacuri le X II - X ICT. 

Numeroase rapoarte a u prezentat aspecte 
ale dezvoltării societăţii în evul mediu in dome
nii diferite (fortifica ţii. oraş e, monum ente ele 
artă). Interesa nte ipoteze privind lnceputuril e 
constru cţiilor din piatră în mediul românesc 
transilvănean a u furnizat săpăturil e de la 
Gurasada-Hun edoa ra. 

Un important clş tig adus de această sesiune 
li r eprezintă imprejmarca că clacă pi esele des
coperite contribuie la rezolvar en unor p robleme 
istorice ele rcprezintă, ln acelaşi timp, vnloroasc 
exponate muzea le. 

Un cuvlnt de l audă trebui e achis modului ln 
care au fost prczenta le rapoartele, grijii pentru 
lnso'ţirea lor cu imagini convingătoare (p lanuri , 
fotografii, diapozitive), ţinntci discuţii lor ş i 

as i sten"ţc i tehnice a personalului Muzenlni de 
istorie al R. S. România. 

F aptul că maleri a lclc prezentate vor fi curlnd 
publi cate, prin grija organiznlorilor ş i cu gene
rosul concurs a l Muzeului de istori c a l R. S. Ho
mânia, va face ca, lncă o dată, aprecierea sesiunii 
ca un succes să [i e 1ndreptăţită. 

,,P ĂCUIUL LUI SOARE", BUCUREŞTI, 1977 

PĂCUIUL LU I SOARE(!!). Aşeza rea medie
vală , Editura Academiei Rep ublicii Socia llste 
România, Bucureşti, 1977. 202 p . + XXVII pi. 

Staţiunea arheologică Pi'icuiul lui Soarn, 
aflat,ă pe insula cu acelaşi nume din apropierea 
locului de desprindere a bra ţului Borcea din 
albia Dunării, stăruie în atenţia istoricilor de 
cîteva decenii. Importantele descoperiri făcute 
de colectivul de spec ialişti condus de dr. Petre 
Diaconu a u fost prezentate prin numeroase 
studii, comunică ri şi au îmbogăţit patrimoniul 
expoziţi onal al muzeelor din Călăraşi, Co ns t a nţ. a, 
al Muzeului de istorie a l R. S. România ş.n. 
în 1972 a văzut lumina tipan1lui primul volum 
al monografiei acestei importante aşeză ri dună
rene, autorii prezenUnd monumentele arheolo
gice din sec. X - X 11. Cel de-a l doilea volum, 
apărut tot în seria pres tigioasei Biblioteci de 
a rheologie, se ocupă cu locuirea medievală din 
sec. XIII-XV. Sînt grupate în paginile acestei 
lucrări zece capitole, inegale ca intindere, sem
nate de Petre Diaconu (I, II, IV, V II), Silvia 
Baraschl (III , V, V I, V III), Octavian Iliescu 
(IX) şi M. Mihalcu (X). Ultima parte a cărţii. 
este rezervată rezumatului în limba france ză , 
explicaţiilor figurilor şi planşe lor, indicelui gene
ral şi celor 27 de planşe cu desene ş i fotografii. 
Din punct de vedere tematic, volumul recenzat 
!şi propune redarea tipului de locuinţă, a activi
tăţilor economice, autorii oprindu-se, cu pre
dilecţie, asupra principalelor categorii de obiecte 

PANAIT I. PANAIT 

ce a lcătuiesc bogatul inventar arheologic. 
Ponderea revine celor douti capitole consacrate 
ceramicii medievale. Cu deplină competenţă 

sint prezenta te, de asemenea. obiectele de po
doa bă şi el e cult, armele ş i piesele de echipament. 
O contribui.ie remarca bilă aduce numisma tul 
O. lliescu în studiu l ce premerge catalogul celor 
200 mon ede descoperite pe santier la care se 
adaugă 39 piese găsi te în t împlătoi· ln raza acele
i a şi staţiuni. Ultimul cap itol semnat de dr . 
M. Mihalcu întregeşte t ema tica bine stru cturată 
a volumului, punînd la dispoziţia cititoru lui 
rezulta tele unor analize chimice şi la mic t·osco
pul metalografic, efectua te asupra cîtorva 
obiecle clin fi er. E forlul rema rcabil al autor.ilor 
s-a soldat cu a lcătuirea acestei luc ră ri de !nalt 
pres tigiu ş liinţifi c. 

Aşezarea Piicuiu l lui Soare prin multitudinea 
· izvoarelor puse la dispoziţia cercetătorului pre
zintă un interes n aţ.ional cu amp le implicaţii în 
e vol1rţia soci e tă ţ.ii medievale balcanice. Refă
cută, după acţiuni prăd alnice , datora te, clupă 

părerea autorilor, prezenţei triburilor cnmane, 
locuirea de pe insula dunăreană îşi reia staclit<l 
dezvoltării urbane atins 'in că din cel ele-al Xf-lea 
veac. Deş i o bună narte a vetrei a fost spă lată 
de ap ele fluviului. înainte ca şpaclul arheologu
lui să intervină , totuşi sint unele indicii care 
detaşează cu claritate lo cuirea autohtonă de 
aici, conferindu-i rolu l ele centru de schimb ş i 

ele producţie a unor ca tegorii de mărfuri. Argu-
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mcnlele aduse de aulori prin atra ger ea aten'ţiei 
as upra numărului insemnat ş i varia t de mo
nede ş i podoa be prin surprinderea diferitelor 
arti co le de imp ort şi prin cantitatea mare ele 
cerami că la cn re se adau gă obse rvaţiile judici
oase as upra unor constru c!:ii de locuit sînt 
suficient de concluden te în acest sens. Fosta 
cetate ridicată de bizantini în sec X pentru a 
co ntrola navi gaţia pc Dunăre in apropierea 
capita lei themei Paristrion stabilită la Durosto
rum, s-a menţinut ~ i în cea de-a doua e tapă a 
ex i s tenţei ei ca important centru ele producţie 
ş i ele schimb. Aşa cum remarcau în cîteva rin
duri şi a utorii mono gra fiei. eenlrul nces ta urban 
medieval nu putea să-~i exercite a tributele 
decît in strlnsă ş i directă legătură cu aşezările 
dunăren e , precum ş i eu cele a fl a te pe malul 
Borcei. P rin mă rturiile sale inco nles tabile sla
ţiunea Păcuiul lui Soare dezvă lui e compo
nente esenţiale ale locuirii autohtone la Dună
rea de Jos în sec. XIII-XV, elapă cu profunde 
semnl[icaţii în dezvoltarea economi că ş i în 
organizarea politi că a românilor. Ga ma ocu
paţiilor acestor locuitori es te cea cunoscută 'in 
secolele anterioare ş i ca re ele fapt vor co nstitui 
structura de bază a eco nomi ei medievale. De 
r ema rcal csle însă fa ptul că locul principa l a 
r evenit meşteşu gurilor şi p escuitului în timp 
ce ngricu ltura, deş i prezen.tă , rămîne pe plan 
secundar. Descoperirea unor eşantioane ci in 
fontă, a măt· tnriilor procesului ele redncere şi 
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lnrnarc a fi erului , sau a dovezilor de co nfecţio
nare a podoabelor d in argint sau bronz co nfirmă 
concluziile colcctivnlui de arh eologi asupra 
caracterului aşezării. Nu mai pu\:in impoi·tantă 
este produc\ia de obiecte ceramice, fapt ce a 
determinat pe a utori să-i rezerve o t reime din 
economia volumului. într-adevăr ceramica de la 
Păcuiul lui Soare prezintă o importanţă deose
bill'i pentru stud ierea producţie i feudale d in 
sec. xru - xv. Ea SC impune prin varietatea 
fo rmelor, prin motivul decorativ şi cromatica 
specifică acestei categorii ele produse pentru 
spaţ.ii geografice întinse, precum şi prin asocierea 
cu a lte izvoare de datare ce rtă. Nimeni nu va 
putea studia ceramica de la Dună rea de Jos 
fă ră a cerce ta materia lele descoperite la Păcuiu l 
lui Soare. Deşi a utorii nu-ş i expun hotă rit punc
tul ele vedere, cera mica clin fosta cetate bizan
tină este de tra diţie bizantină şi în sec . XII I 
XV. Ceramica smă l\.uită prin form ele, decoru l 
ş i cromatica ei se însc rie în marea producţie a 
centrelor de ola ri a utohtoni puternic influen
ţaţi ele uzufructul acti vităţii ceramiş tilor Impe
riului bizantin. Multe clin aceste vase găs ite 
la Păcuiul lui Soa re sînt identice cu obiecte de 
acel aşi gen descoperite pe vechiul Hipodrom din 

Co nsla ntinopol, la Kalamis I\. ilises i ş i in alte 
părţi a le marelui oraş bosforan. Motive ca cele 
inseria te 'in volumul recenzat la fi g. 59/8, 
60/5, 61 /10, 12 ş.a. îşi gi'\sesc nseml nil ri pină la 
identitate cu piese simila re păstra te in colec
ţiile Muzeu lui el e a rheologie din I.stan lrn l. Deş i 

inclu s ln nria produ c ~ie i cerami ce ele tradiţi e 
bizantină cen trul dunărean ele la Păcuin i lui 
Soare îş i dezvăluie c 11 u ş urinţă trăsă turil e sale 
p roprii. U nele motive s int ma i frecvenl folosite 
aic i ş i ele se vor menţine în ceramica româ 
nească cu intensitate, p lnă în sec. X V- X V L 
Este vorba ele o persistenţă dovedită prin vase le 
smăl\uite el e la Tinganu , ctitoria lu i Radu cel 
Frnmos, cele descoperite la Bucureşti , Tirgo
v i şţe e tc . 

ln lumina aces tei realită~i apare interesa:1t 
t abelul compa rativ privind limitele cronologice 
propu se pentru unele sta'ţiuni arheologice, el 
treb uind ex tins ş i as upra secolului a l XV I-iea. 
Răminînd to t în domeniul comentariului cera
micii a utohtone se impune sublinierea aportului 
incontestabil p e care capitolele Silviei Baraschi 
ii aduc la aprofundarea c unoaşterii aces tei cate
gorii de produse meşteşu gă r~ş ti cu largă ci rcu
laţ.ie pe a mbele maluri a le Dună rii. Este, ele 

asemenea, cie reţinut strădania a utorilor de a 
pune la cli s poziţ.ia sp ~cia li ş tilo1· o ilu straţie 
bogată , bine selec tată dar ca re, clin neferic ire 
cuprind ~ şi unele fotografii mai pu ţ in re11şite 
tehnic. ' e impunea, ele asemenea, completa rea 
hărţii de la fi g. 91 cu mai mu'.te d in obiectivele 
a rheo logice la care tex tul fac e rcferinţ.ă, printre 
acestea pulincl fi men ţionate : Bucureş ti , Du l
ceanca, Stră ul eş ti - Mi'iică neşti. Orb easca ş . a. 

N 11 s-a respectat, el e asemenea, t ra nscrierea fi 
delii a insc ri pţ. iilor sgraîitate pe vasele smă l ţ11ite, 

iar cor~ctnrn 11nor nume proprii a scăpat din 
atenţia celor in d rept. Puţin, chia1· foart e puţin 
rezumatul num '.l i în li·nba f ranceză. 

Volumul II a l rnonog•a fi ci P:1cuiul lui Soare 
are meri tu l ele a inscrie v es tigiile medieva le ce 
a u apar\.innt unei co l ec tivit 1ţ i stab ile a utohtone 
în a rie largă , a feuclalit ă \. ii S'.L :l-es tului eu ropean. 
Este o carte d e rcferin ţ1, s :r isă cu compete nţ.ă 

de că tre speci a lişti r ecuno3c Jţi p e plan naţional 
ş i internaţ i onal. 

1 Petre D iaconu si D.1m il t'.J Vilceann , Păcu iu l 
lui Soare, Cetatea b i zantină , l , Bucureşti, 1972 , 
p. 278. 

„ARHITECTURA RURALĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI"~· 

La 26 - 29 octombrie 1977, Co nsiliul Europei 
a orga nizat la Granada (Spania) un Seminar 
car e a pus în discuţi e o gamă var iată de pro
bleme cu privire la arhi teclura rurală ş i a mena
jarea teritoriului. In vitată să particip e la aceas tă 
întilnire, Uniu nea Internaţională a Arhitecţilor 

a aprobat intenţia organizatorilor Seminarului, 
preocnpaţ. i de salvarea patrimoniul11i rural , ş i a 
insistat asupra noilor orientări a le lu mii r urale 
clin ce în ce mai puţin slriiină de modul de v i aţii 
urbană. 

P rin aceas tă mică prezentare privind unele 
clinlre ideile ce s-au despr ins în special din 
expu nerile d e l egaţilor U IA, invităm citi torii 
no ş lri să reflec teze asupra lor. 

Din obiectivele şi strategiile conservă rii ş i 

reutilizării arhitecturii rn ra le e · istente, fixate, 
pe plan cultural , de că lre reprezentantul 
Spaniei : 

• În apropiere de Linz, arheologii a ustrieci 
au descoperit pe un olan al unui acoper iş ele 
locuin\.ă, cu dimensiunea 60 x 40 cm, planul 
genera l a l oraşu l ui întocmit în secolul a l I lI- lea 
a l c.n. P lanul permite descifrarea unui a trium , 
unui teat ru , a termelor, a unor construcţii cu 
carac ter administrativ, militar, civic. (Linz 
Ja lubu ch , 1977) 

• în statul W ashington a fost recent desco
pe1·it un sat indian acoperit de noroi în secolul 
a l XVII- iea în perimetrul căruia, unelte, urme 
a le locuinţelor, arme şi numeroase alte vestigii 
slau mărturie a vieţii care exista în acea per i
oadă. (Americana, 5, 1977) 

• Pen tru întreţinerea şi restaurarea impor
ta ntelor monumente din Apoll inia şi Butrinti, 
a însemnatelor centre arheologice de pe terito
r iul Albaniei au fost a locate fonduri, ca de a ltfe l 
şi pentru o serie de aşezări ţări'ineşti care pre
zintă un interes deosebit. (I-Io r izont, 11, 1977) 

• Camunl1.1m , aşeza re a legiunilor romane 
de p e teritoriul Austriei de as tăz i , era a lim en
tată de o s ursă de apă care trecea printr -o co n
ductă, descoperită recent , datîncl din secolul a l 
Ill-lea al e.n. Se presupune că cond ucta resp ec
tivă alimenta circa 30 OOO de oameni . (Linz 
Jahrbuch, 1977) 

• Sta tuia lui Petru cel Mare clin Leningrad 
a fost supusă recent unor op e ra ţ.ii de contr.:i l 
pentru stabilirea cauzelor fisurilor apă rute în 
platoşa ele cupru. Cu acest prilej s-a s tab ili t 
că fisurile respective provin din erori de t urnare 
ş i în consecinţă nu pot avea nici o rap ~ 1·cursiun e 

asupra statuii. (Aurora, 17, 1977) 
• Vestigiile unui templu construit 'in timpul 

fa raonului Amenophis a l IV-iea (1369-1352 
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- conservarea cî torva elemente, d in tre cele 
mai reprezentative, a le unei epoci ş i unui moci 
de viaţ.ă (eco- muzeul , de exemplu) ; 

- efectuarea recensăm întului constru c ţiilor 

ex istente p entrn constituirea a rhi velor docu
menta re utile p c pla n soc io-economic; 

- stabilirea construc \.ii101· care pot să fie 
transforma te în vederea a lto r funcţiuni (spaţ ii 
p entru locuit, p entru dis t racţii şi muncă) in 
consens cu ex igen\.ele socio -eco nomice. 

Obieclivelc propuse el e r eprezentantul .Fran\.ei 
privesc adoptarea unei arhitec turi rurale noi ca ~i 
co ncli'ţiile calită ţii şi punerii ci ln lu crn în ter i
toriu arnenajat. Du pă domnia sa, a rhi tectura 
rura l ă nu poa le să se res tringă la luarea in co nsi
derare exclusiv a treculului său . Se e f ecluează 
mutaţia pop ula \:iilor în med iul rnral acesta clin 
urmă putinei constitu i s11porlul ele mîin e a l 
dezvoltă rii viitor ulni. Dar ca această al ragere 

MERIDIANE ARTISTICE 
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i.e.n.), soţul celebrei Nefcrliti şi predecesorul 
n u mai puţin celebrului T 11tankhamon, renumit 
prin faptul că a suprimat politeismul ş i a pro
movat c redinţa monoteistă , in zeu l Soarelui
Aton, au fost descoperite recent, stlrnincl un 
interes deoseb it. Aceasta da tori tă faptului că 
urmaşii să i au cău lat să distrugă toate templele 
ri dicate de el. Au fost locali zate ci rca 40 OOO 
de pietre a le acestor temp le care au fost folosite 
la construirea celebrelor t emple de la Ka rnak 
şi Luxor, pietre ce conţin inscripţii sau deco ra
ţiuni. (Le Monde, 11 ian. 1978) 

• Datorită scăderii nivelului apelor subte
rane, numeroase edificii din Cop enhaga sint 
ameninţ.ate cu dispariţia, ca urmare a faptului 
că excavaţiile necesita te de co nstruirea funda\.iei 
unor edificii ş i şoselelor împ ied ică filtrn rea nor
mală a apelor provenite di n precipita ţ. ii şi p er 
mit pătrunde rea aerului care u sucă pilonii 
ele lemn ce s u s ţin majorita tea c lădi rilo r vec hi. 
Se recomandă in terven ţ i a urgentă a a utorită ţilor 
p entru remedierea acestei sit u aţ. ii. (Da nische 
Rundschau, 92, 1977) 

• Sub conducerea lui Oreste Ferrari, in 
Italia es te în curs de des făşurare o vastă ac~i une 
de inventa riere ş i ca talogare a p a trimoniului 
a rhitectonic naţ ional. Se urmăresc inregislra1·ea 
ş i descrierea t11turor obiec telor de artă cultă 
sau popu lară , a le întregii creaţii picturale ş i 
sculpturale, a le centrelor şi comp lexelor urba ne 
făurite în trecut. Odată cu catalogarea se 11nnă
reşte şi buna între ţine1·e ş i res taurarea obiecti
v elor respective. (Bo lle tino italia no, 4, 1978) 

• „Les Nouvcaux jou1·s de Pompei", lucra re 
semnată de Michael Gra nd, cu ilu straţii in 
a lb-n egru şi color de Wer ner Forma11, apă rută 
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să nu ameninţe calita tea vi eţ ii slnt necesare 
incurajarea unei a rh itectu ri rura le de sp ecific na
\:ional ş i ragional, in op oz iţ ie cu dezvoltarea 
anum itor a rhitecturi prafabricate care nu ţin 

co nt de dive rsitate, m ed ii, indivizi ; punerea în 
lucru , la nivelul instituţiilor naţiona le, a posib i
l ită\. ii p e care o a u arhitectul şi habitatul r ura l 
în s tab ilirea li niilor indisp ensabile p entru ca, 
consumator ul s"t d ispună de o arhitectură el e 
cali tate; promova rea rnic ii Intrepr inder i loca le 
pentrn evilarea sc himbării res urselor ş i poten
ţi a lulu i uman, p recum şi cor ijarea acu lturii 
arhi tecturale clifuzale de o publi citate abu1.ivă , 
oferind ce tă ţe nilor o info rmare arhitect urală 
co mpatibilă cu această politică; asigurnrca 
independen ţ.e i a rh ileclur ii rura le, utili zînd mate
ria le locale, energiile nat11rnle nepolu ante e tc . 

* Arhileclurt! rural e el amena.gemenl dtt /erri
loire, „ U IA" - fnformation s, 2, 1971:1. 

în renumita editură Hachet te, constituie pentru 
specialiş ti un preţios ins trument de lucru , care 
permite reco nstituirea isto riei oraşelor Pompei 
şi Herculanum lăsînd să se î ntrevadă fap tul că 
istoria picturii universale a r fi avut u11 cu totul 
a lt cui·s dacă nu ar fi fost ca tas trofa care a 
curmat dezvoltarea unei civiliza\.ii atit ele 
înfloritoare. (Bolletino italiano, 3, 1978) 

• Cei doi celeb ri colos i a i fa raonului Ameno
phis al Ul-lea de la Lux.or, ameni nţaţi d e infil 
trarea apelor de irigaţie, t r eb uie s tră mutaţi ele 
urgenţ.ă . Colosul din no1·ct care- l înfăţ i şează pe 
Memnon, regale leganclar a l et iopien ilor , fiul 
zeiţ. e i Eos (Aurora), ucis de Ach ile în războiu I 
troian, ce emite în fi eca re climineaţl un sunet 
straniu , sunet ce reprezintă, clup ă unii vocea lui 
Memnon ca re se adresează mamei sale Aurora. 
iar după a l\ ii un imn d edicat Soar ~lul. es te 
cea mai importantă dintra aces te stat•J i (Le 
Moncle, 12 feb„ 1978). 

e Vestita catedrală clin Florenţ.a construită de 
Brn neleschi în prima jumă ta te a secolului a l 
X V-lea, es te in per icol din ca ~1za uno1· fisuri 
care devin clin ce in cc mai profunde. Din această 
cauză municipalitatea a hotărlt res tric ţii el e 
ci rc ul aţie în preajma ca tedralei ş i a luat mlsurl 
în vedcr<'!a restaură rii acesteia. (Bo lletino 
italiano, 4, 1978) 

e 12 fresce mu ra le descoperite recent la Pom
pei au fost furate impreună cu a lte numeroase 
ornamente a rhi tec tonice. Şansele de recup erare a 
aces tora slnt des tul de reduse datori tă faptu lui 
că, fiind descop erite de puţină vreme n ·1 era u 
nici fotografiate, nici catalogate. (L' Unita , 
12 martie 1978) 
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