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Parcurgând strazile capitalei, dela un cap la 
celalt, pretutindeni chiar în provincie, vezi rasă
rind aproape una lângă alta, clădiri noui, dupa 
croiala stilului ,,modern". 

Se pare ca aceasta "moda'' în arhitectura ca 

şi în toate manifestaţiunile de artă, a cucerit în
treaga lume constructoare şi mai ales marele public, 
care cere arhitecţilor sa-i facă clădirea în "stil 

modern". 
Ce,·a mai mult: chiar autorităţile de stat, clădesc 

în stil modern, diferite edificii inerente desvoltarii 
instituţiilor pendinte. 

Rar de tot se întâmpla ca un "fanatic naţio
nalist" sa doreasca a-şi face casa în stil naţional; 
• • tnc'l.t aceste sporadice realizari de arta românească, 
se pierd aproape in noianul cladirilor moderniste, 

rel'i şi rigide, ca nişte producţiuni industriale 
scoase în serie, .1lt111danli:ak, din stanţele unei 

• • • uzm t unaşe. 
Trebue sa recunoaştem însa, ca g-raţie betonului 

a�mat, acest admirabil cong-lomerat de fier şi beton, 
sa put

.
ut �a cladirilor moderne, dimensiuni uriaşe, 
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11 rapt e, Şl aprel'tabtle randamente eco-
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�.:u mare 111lesmre, pe loc, cu 

de prof. Ioan D. TRAJANESCU 

ajutorul· utilaj ului mecanic de şantier, prezentând 
marele avantaj technic, ca cu minimum de dimen
siuni să se obţină maximum de rezistenţa. Deci, 
un material care permite grosimi minime de ziduri, 
în folosul utilizarii cât mai judicioase şi economice 
a spaţiilor libere unei clădiri. 

Principiul constructiv al betonului armat, este 
însă vechiu de când lumea: căci se ştie că procedeul 
său este acela al caselor în "paiantă", întrebuinţat 
"la ţară" la cea mai umilă casă. 

Casa ţăranească se face din paiante de lemn, 
se înveleşte, apoi, ţaranul îşi închide pereţii in
teriori şi exteriori, prin materiale fixate pe cadrele 
paiantei aşa cum se procedează şi cu clădirile de 

beton annat. 
Dar, mai este o consideraţie de ordin artistic: 

se �tie, ca materialul imprimă artei, caracterul sau 
propriu; deci, după cum în artele clasice s'a produs 

·diferite stiluri, dupa materialele de cari au dispus 
popoarele, s'a creiat stilul granitului în Egipt,·al 
manuorei în Grecia, al pietrei şi carămidei, la 

Romani, al pietrei, fierului şi lemnului în arta 
Gotică, etc.; tot aşa acum s'ar putea spune într-o 
masura oarecare, ca betonul armat a crt.>iat un 
stil propriu, zis în comun ,,stilul modern". 

Caracteristica aparenta a acestui stil este ,.linia 
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dreapta"; deci, s'ar cn:de, ca in compoziţiunile 
arhitecturale moderne, nu se poate folosi decât 
linia dreapta în toate direcţi unile; · · ·· adica, arhi
tectura moderna nu poate fi decât liniara, care ar 
convine în mod

. 
firesc betonului armat, şi de aci 

infinitatea de variaţiuni pe aceasta tema şi a volu
melor quasi cubice nascute de acest principiu 
rectangular. 

Ori,.s'a dovedit prin exemple reale, ca betonul 
armat, graţie fierului component, se preteaza la 
tot felul de forme, aplicate la o infinitate de 
obiecte şi lucrări practice, ca: lampadere, banci, 
refervarii, arcade, bolţi, stâlpi de telegraf, poduri ar
cuite, bazine circulare, etc.; cleei, teoria arhitecturii 
rectiline a betonului armat, nu se poate susţine, 
�i caracteristica, stilului modern nu trebue dintata 
decât în capriciu] unei mode trecatoare, cum a 
fost aceia a modei "Seccesion" care a trecut şi 

pe la noi, şi care aproape s'a uitat cu desăvârşire. 
Aşa dar, cade şi afirmaţia că rigiditatea be

tonului armat, nu cadrează cu linia mladioasa a 

stil ului românesc. 

Dar stilul aşa :�.is modern în sensul ca este 

de actualitate, aşa cum se aplica la noi, prezinta 

un mare desavantaj faţa de stilul românesc întru 
cât suprima cu totul învelitorile aparente, înlo
cuindu-le cu terase, cari, în ciuda climei noastre, 
cu variaţii de temperattira extreme, s-au doyedit 
improprii cu toate materialele de i;.:olare ce inunda 
piaţa. 

Apoi, acest stil, daca inseamna oarecum o 

evoluţie în technica artei de a cladi, în evoluţia 
sa arhitecturala, ca creaţiune artistica, prin abu

zarea pâna la exces a liniei drepte, pre;.:inta 
cttrio;.:itaţi de o bizarerie evidentă, dând cladirilor, 
aparenţe de cutii perforate, (vile) sau vagoane, 
(case de raport), sau transatlantice pe uscat, com

binate cu silozuri şi elevatoare inciustriale (Palatul 
Telefoanelor, Palatul Soc. Asig. Rom., etc.), cu 
bowindowuri greoae lipite de faţade de carton 
gaurite l'U ferestre inestetice, aşezate pc t•olţurile 

caselor, sau aşe1.ate culcat la un nivel de-asupra 
ochiului, dând impresia de închisori. 

o o 

Terasele adut· atâtea neaJunsun, ca spre a se 

<.'\-ita infiltrarea apelor la ziduri �?i tavane, s-a 
recurs la învelitori de tabla peste izolatoarele lor. 

Daca stilul modern aduce o nota noua origi
ginala, in arhitectura, apoi, in goana lui dupa 
nou, cade în exccntricitaţi, excluzând cu totul 
consideraţi uni de ordin local climateric; caci tipul 
casei moderne este unic, universal, pentru toate 
ţarile din toate climatele. 

Aşa buna oara, sunt marile cladiri ce se vad 
ridicându-se în fiecare an pc bulevardc\e noastre, 

cu ferestre de vapoare, cu turnuri de silozuri, 

greoae, aşezate în poziţii arbitrare., cu tot felul 
de eşituri suprapuse, materialul constructiv fiind 
framântat şi chinuit pâna la refuz. 

Evident ca criticul imparţial privind aceste ciu
daţenii arhitecturale, se întreaba cu drept cuvânt 
unde este impresia de linişte şi siguranţa ce trebue 
sa produca linia dreapta a noului stil? Caci pri
vindu-le, el nu incearca sensaţia estetica ce trebue 
sa produca .o opera de arta, ci din contra, o sen
zaţie de teama, ca nu cumva edificiul sa nu se 
narue, dat fiind îndrâsneala dusa pâna la desfi
derea legilor de ţquilibrare a maselor aparente. 

Evident, ca stilul modern, internaţional, cu 
linia lui rece, rigida, temerara, industriala nu 
poate re;.:ista sub raportul estetic, stilului nostru 

• • ' o 

naţional, cu linia lui aşezata, comumcatlva, şt 
o . 

p ttoreasca. 

Ne intrebam nedumeriţi, cum de autoritatea 

comunal a
-

prin comisia de estetica. a capitalei, nu 

exercita un control mai riguros asupra proectelor 

ce i se prezinta spre aprobare, impunând autorilor 

lor sa respecte legile frumosului clasic, care design: 
se pot realir.a şi prin technica moderna a betonulut 

armat. 
·� . . . 

Ca arhitecţi români, grupaţi în jurul Soctetăţn 

noastre, suntem datori sa cultivam fara de încet�re 

frumosul stil naţional, caruia i se poate aphc<� 

cu succes progresele technice şi utilitarismulut 
o 

modern: vom creia astfel opere de can sa ne 
• • • o 

mândrim �?i ca artişti şi ca români. Stretnn can 

ne viziteaza ţara, îşi vor oglindi privirile pe casele 

• t , 
noastre româneşti cu satisfacţia ca se gasesc

. 
111 � 0 

ţara, a carei arta se reazima pe trecutul său tstonl'-

Din fericire, capitala se poate mândri cu m�l�� 
edificii publice şi particulnre, l.:oncepute în hnt� 

româneşti, datorita curentului facut de �-o�la lut 

h.t turii .,,.ttOnah:. 
Mincu, pentru renaşterea ar 1 ee • ..,. 
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Aceasta şcoala şi-a dat roadele şi continuă a 
strabate cu încredere prin curentele la n1odă, sta

tornicind principiul vechei zicatori: apa curge 

pietrele rătnân. 

Tinerile generaţii de arhitecţi, crescuţi la vatra 

rotuânească, care este acadetuia de arhitectură, vor ' 

îtnp]eti tnai departe firul unei arte 111oştenita din 

strămoşi, nascută din geniul creator al poporului 

rotnân. La falanga lor eroică, se adaogă an de an, 

)lânăstirea .Aninoasa 
Turnul dela intrare 

Yedere din curte 

tinerii arhitecţi cu studii în streinătate, cari Yenind 
în ţară, atraşi de fartnecul artei naţionale caută 

sa şi-o însuşiască şi s-o aplice în tnăsura cerinţelor 

tnoderne. 

Incheien1 cu o propunere : sa se creeze un 

cenaclu artistic, cu nuntirea de a111icil: stilului ro

Jittîuest cu gazda la sediul sociebiţii arhitecţilor 
" . 

ro1nan1. 

Jluscel 

Ioan D. Trajanescu 
arh. prof, 
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