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STILUL ROMANESC 
rea artistică din 

timpul de faţă şi 

buna \JOinţă ca care 

a fost îmbrăţişată 

arta romaneasca 
-deci şi arhitec
tura naţională

a a\lut darul de a 

suflll prafol ce se 

depusese de \leacuri peste monu

mentele trecutului şi de a scoate 

Ja i\lealll comorile de frumuseţi ce 

ne-au lăsat străfTloşii noştri. 

1\ccastă bogată şi aleasă moşte

nire, ne-a răscolit gtlndol anei Re-

11aşteri şi ne-il dat credinţa că 
omblând pc urmele trecutului, \JOO: 
ajunge intr'o zi Ja închegarea unm 

stil 1taţiouaf. 
Dor - cu ri\lirc: la arhitectar.J 

-se pa ne intrebarea: Cum patern 
da caselor moderne, proporţiunco 

şi caracterul caselor llechi, când 
azi sunt alţi determinanţi la alcii
tairea unai program de clădire? 

Casele \lechi a\1eaa on caracter 
cu totul iuti111, pe când cele de 
azi - mai ales la ora�e - au G!ll 
caracter public, comercial: maga
zine, teatre, gări, administraţii, etc. 

1\r fi, ca prefacerile cerute de 
ci\lilizaţia modernă să se mlădie. 
după normele stabilite in \'remori 

îndepărtate când se trăia o altlr 
\lieaţă, cu totul in alte condiţiuni 

sociale. 
Bătrânii noştri nu a\leao Căn', 

Teatre, Fabrici, Băuct, Palate ad
miuish·ative etc .. , deci, corn \lom 

Clopotni\a 1'\-rei Negro-Vodll din Cllmpu· patcil da acestor clădiri moderne, 
Jung ,'\uş<el.- Deien de orh. Berechet 
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arhitectura noostrll 11cchc, pllstralll 
prin otc i mânllstiri? 

Vom imbrăcn trupul unei nrhi
teclurci streiuc cu podoabele arhi
teclarei romdneşti, sau \>Om iuter
prrta \ echile moti11c, odaptându-tc 
destinatiunci noilor cli!diri, astfel 
c-a acestea să rcspire aerul arhi
tcclurci jJăiiUÎntenc ? 

In mişcarea arhiteclonicll de azi, 
se întâmplă şi ono şi alta dor, din 
păcate, mai puţine interpretări şi 
follrtc multe imprumuturi de mo
the luate aidoma de la \>re an 
monument istoric şi lipite pe tru
pul anei arhitecturi streine. 

O lucrare de stil credem, este 
1111111ni aceia a edrei întreagă jap
tură trăeşte viata propne a sti
lului, in opozipe de acelea cllri 
printr'o lza111ă de imprumut, coală 
să inşele aparentele. 

Dar, llceste fatale confuziuni 
-prin ctlri Ilo trecut totlle stilurile 
moderne,-sont cu atât mai expli
cabile astăzi cu cât ccrcăm să re
luăm mlli mult firul artei noastre 
z•eclzi, tăiol aproape brusc ta lncc
potal 11eacalui 18, odolă cu stin
gerea domniilor pămânlene,-dapă 
core o 11icţuit in stare !atentă a
proape 150, llni pc timpul donmil-
101' fanariote şi a om pa fiumlor 
străine. 

In acest Ump parte din monu
mente s'au r111nat, parte s'oo tra11-

sformat şi doar pufinc din cete 
rămase s'a1e pâstrat 11eschimbate. 

Paralel cu arta monulnentală,
cu!tivatâ cu strălucire de către 
Voivo:::ii 11oştrii, - şi oflată din 
belşug prin Mănăstzri şi Palate 
donmeşti, continuă să trăitlscll, as
cunsă prin \lfllcelele munţilor, arta 
tără11ească, pllstrând ueati11s sdm
bttrele anei arte sănlllose şi proprii 
care mai târziu trebuia să inco!
teascri. 

In tlfară de aceste dooll iz11oare, 
mai sant casele boiereşti şl w!e!e 
o cllror arhitectură inflaenţotll de 

Copit(l delo Pridvorul bisericii din 
Brezollr, DAmbo�llo. 



ccn or ienta ta, (lne 1111}/utla Intr 
arta rellnloos şl en t rt\neo c�. 

Urmlind !Irul l�tori t, l'e<kn1 t·, de lo i H!l<> - odo ttl u Unirrn l'rin
clpl\lctor- 'a Inceput o noua \'intii soei l Şi o noua crtl pentru r
tclc rom�ncşll. 

Dup ra t>olul Independentei, 'ou dcscl1i lorg portile Cilllllzntlel oc� 
nilmtale şi In ocest răstimp s'o 
fn!iiplull acel noiau de prcloccri, 
core o pricinuit socriilcorco mut� 
tora din \lCChilc noastre monumente 
pc a ltarul României moderne. 

l\tunci, s'a ridicOl prima pleiadă 
de adu"tecfi români, veniţi din strd� 
iuătatc-unde, pc lllng11 cunoşt.in� 
tele profesionale, inll11\ar11 şi wttuL 
ce-l O\lCOu strcinii pentru monu� 

mcntele lor notionole - şi ou dat 

semnalul unei Renaşteri intemciotă 
pc arto trecutului nostru şi lupUînd 

1 

•Ctuo Costoche Dorojlnlh 1"\ohnlann T3.t�ro,, ta,l. 
Desen de 1\. Clt�vel. 

pentru restaurarea şi couservarea 
lor. 

In paginile .,Auatelor arhitec� 
turci" se incinse 17ii discupuni a
supra lipsei de pietate cu core se 

dărtiuw, snn se restaura, parte din 
monumentele \1\rcl-tuptă de pn·n
cipii-dusă cu oti\to insu!le\irc de 
promotorii mişcărci, arhitectii Ste
rirw, Ciocârla11, Cal>rielesctt, o
colescrt, ifia ud rea. 

Geniul lui Miucu rupse cel din

t8i zăgazul lclor 150 oni ce nc

dcspărteo de opaca strălocilll a 
IJCocurilor f 1 :>-i7, crcind � ca:a:. 
TăiWVary, şcoala Ceulralri de fete, 
BufetuL de la Şosea, Cavourile de 
la Belu, biserica diu Valea Că
Lu."ărească, Palatul admiuislrafiV' 
di11 Calat1 Bauca Cra10vel, cam• 
şi Proe�tu

.
l �enlru Primăt·ia Capi

falei, opere puternice şi originale

in cari arta uoastră veclre eril' 
c!temattl la o ltouă viaţă, fiindl 

iulerpretattl cu un mspus farmec 

şi adevăr. . 
In jurul MaestruLui se strilnsc 

•Biscrlco Ruteni•- rloholouo ntaroşi, Inşi. 

primul grup de tineri cari crescurăi 
la lumina inl7�\�turii lui, apoi ar

mar� altii, continuond mai departe· 

firul orhilccturei româneşti, ·rcin�· 
viate. Şi aşa, s'a pus temelia stilu

Lui 1-0111âuesc de ozi. t\ulte din; 
nouilc cl�diri concepu te in acest 

stil, sub imboldul amorului artei. 
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Hotel in Boş eni 

<10 izbutit sii păstreze aerul artei 
vechi, iar mo:t � din ele fii cote din 
:spiri� comercial saa de imitaţie, 
:sant inci! departe de hoturelc: lai. 

In veşnica goanii dopii uou saa 
<lupii câştig era şi firesc sll se 
întâmple unele: greşeli, saa rlltllciri. 
cari să moti11eze oarecari reflex
juni pesimiste asupra stilului ro

mâtiess. 

Acestora, noi le oponem 1/eciin

lila credinţă ce avem că stilul ro
mânesc, fiind inci! la inceputa! al
<:dtoirci lai, va trece ca paşi repezi 
prin fazele des\1vltllrci !oi treptate 
pentru a ajunge culmett demni! de 
bogata şi vig1woasa lui obârşie. 

Cll, prin asemenea faze aa trecut 
toate stilurile uin lame, trebuind 
ca pânii la c:-omplecta lor desvoltarc 
sii trcacii veacuri şi să lacrcze 
malle generaţii de ortişti. 

ca: şcoli, primarii, COIIGCu ri, <'Ile 

etc, corn şi clădiri urbane, ca: ad

ministra/ii, brinci, teatre, hoteluri, 

ma�:a:iur, gan rtr. , flC••�r1 
cu trtll.ll/11 impo cu 0, 
climci d6nd t'D ci<Jr asf,ctt 1 t.. 
luPII' dintre cele moi jnftn·t'./1• CI 
in line eo buni români- 0, 
datori să locuim in t'il c r�ri 
omintcasl"il cât pc departe ro 
core oo trillt str�moşii nr,�tri 

Co modul occsto, \'Om da or _ 

şclor un caracter propriu tia/io11a[ 
iar strcinol ce ne va 1.1izita, "� >Itll!; 
cii se află intr'o ţară con�tiicn 
de trecutol ci, orzindu-şi lliitorat 
prin propriile e1 /orfe. 

De ce 5d no trăim ca speranţa, 
eli ca elementele: artei noastre ·�ehi 
\'Om \,edea ridicilnda- c clădirile 
şi monumentele României .'\a i de 
azi? 

IO:'> D. TRAJA�ERCt: 

ARHITECT 

Că, formele mlădioase ale stilo

loi românesc ao îmbrăcat de o po

trivă de bine atât clădirile rurale 
Biserica 1'\ihoi Vodii, Bacareşti. - D.sen de arhite<:t Co[ilide 



1\RTELE FR<li'\01\SE 

Biserica din Curteo de 1\rgeş - de orhitect 1. Valcnn. 


