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LA MORMĂNTUL MAESTRULUI IOAN MINCU

hitect St. Baloşin- ele\l oi moesam an an şi onal o trului
ior execuţia din stejor
cesta de ziua Flori cioplit, d-lui Babic, sculptor.
ilor, din i niţiotlllo
l\ceastă troiţă este o lucrare de
cercalai aloan Min
stil, inspirată de nenumăratele troiţc
ca,
elelli i, colegii împrăştiate din belşug pc tot pă
şi admiratorii orhi m11ntul românesc, prin credinţo şi
tectalai· profesor Ion simţul artistic oi ţăranului.
Din acest simţ pentru frumos, o
Minca într'un pios
pere l in ogia lo dmiti i s\lor6t comorile de artă ţărănească
păstrate de \leacuri ·-moi o les prin
·aJ Bella soa strl\ns in jarul mormlln
satele de la munte -şi neştiute de
alai «Ocelaio core o reîn\liot orhitec
aro strămoşeoscil» şi ca drept pi nimeni pâ nă mai deună-zi, ctmd
>osă ş i neştearsă om intire, i-oa rid i J'\aestrnl Mincu cercet11ndu-le şi
�ot ca această ocaziane, o t roiţă pe tresărind de fromaseteo şi origina
litatea lor, le-a rechemat iarăşi In
normllnt.
o
vfoţă nouă.
Proectal a ces tei lucrări de artă
i iot ă cam destinul i-a Mrllzit
om6neoscă se datore te d-lul or-

•

parteo, co lui - care a plăsmuit
ot6teo monumente in piatră, mar
moră şi bronz - să-i fie dat să
aibă lo căpătâi de 9eghe o troiţă
de lemn croită după datina stră
moşească.
Pe o faţă o ocestei troiţe se ci
teşte in litere săpate, credinţa lai,
mărturisită cu puţin inainte de o
se stinge: << . . Ea m'am crezut tot
deauno singur şi mi-om zis: fie şi
«Singur, dacă soarta llrea oşa. l\zi
«\'ăd că nu am fost singor şi lli!
«mulţumesc...
Şcoală românească In m cscrio
mea eu n'am înllăţat Pupnal,
«fo o rte puţinul ce şlia, l'am Îll\'ă\at
•prin lume, departe .
.
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"Cilnd m'am reintors în ţorll nu
<oilm lacrm pentru parale. Şi, singur

••cum mă simţiom, om răscolit
şi
•Om ccrcctot: o hiscric uţll, o cosil
"\lcch e, şi alte \lechit uri fleacuri de
«astea» şf

om crezut că se poate
CC\'0- nu parale - cu ele.
·
Ele în ochii mei erau ca nişte

"face
•
v

rădăcini sănătoase ale unui arbore

"rupt de furtună şi om încercat să
opun alloiul meu pc
•·

ele. /\zi, spre

bătrâneţe. \lăd că alloiul s'a prins,

"că o dat lăslare şi \lăd că ele \lOr

• ajunge departe... »

pe zi ce

Cu\lintele lui profelicc,

căci din ce în ce

trece iau fiinţă,

se lămureşte mai mult tendinţa pu
un

spre

blică şi artistică

Sfinţirea Troitci in asislcn(d cercului "Ioan t"lincu"

stil ro

mânesc, spre o renastere a \lechei
al

arte strămoşeşti,

cărei

semnal

«Din elementele sting here ale \le chei

lată de ce în

ziua

Floriilor -

l'a dat 1"\aesttul prin opera lui de

arhitect" uri pământene, 1"\incu a cre

arhitect şi profesor.

lat în în\lăţământul său, o doctrimi.

mântuitorului in cetatea sfântă pro

adânc,

pO\lăduind adc\lărul - ziua, când

D-1 1\. Pangrali, directorul şcoa

căci ele\lii lui şi tradiţia creiatc în

natura

1"\aestrului

şcoală prin im,ăţătarc lui, \lOr lărgi

1:1iaţă, cle\lii,

prin

lucrări in

mereu ogorul fertil în care 1'\aestrul

1'\aestrului, ao pornit în pios pelc

cât mai ales

a as\lârlil primul pumn de sămânţă...

rinagiu la mormiintul lui, ca o măr-

\lat

deosebi

concretizată

fiinţă sau

se ani\lerscază intrarea

opera

lei naţionale de arhitectură a rele
în

•Şi doctrina lui a prins

ziua când

atât

proectate;
artistic

în C1'ezul

lui

înălţimea

catedrei,

ca

spus

de la

profesor:

< •••

1\nalisa operei artistice

se

redeşteaptă la
colegii şi

o

nouă

admiratorii

a lui

1'\incu, se \la face mai târziu, când
timpul \la ·fi aşternut \lălul alinărei
asupra du

şi

şi asupra patimilor

atanci \la fi pen

rerei noastre şi

tru opera lui dreptate deplillă».

D-1 Ştefan Ciocârlan - c11 coleg

şi admirator,

relc\lă

capo d'opera

1'\aestrului; -- "Plamel Primâriei
Ca p ita lPi-care printr'o sLrigătoarc

nt:dreptate stă lncă în
lierului

care

său dar

trebui să \ladă

umbra

ate

într'o zi \la

lamina zilei, rcali

zându-se •.
- 1'\incu, este

pentru

renaşte

noastre
rea anisticll a 1:1remurilor
pentru
fost
a
gelo
el-f\n
ceace 1'\ich

1\rhilectul
u.

Jlndu.

�!.

Cioc�rlon
i discursul

ne...
renaşterea artei italie
trăi, şi 1:1a da
"... Şi opera lui Wl
roade!»

TrOi\6 desen

de

CotCII

Bogdon

turle cii orero lui trllcş
te, lnllore�te
şi rod e te . ...

CII

ş

el,

moe ·trul

şt

CII

bclş ugorc

din oceo tii orer6, lumi
ncozll lliu colco noostr� ortistl
cl\ ....

CII glosul profetic oi oc�stcl orte
ne indeomnll si\ ccrcctllm moi
ue
portc . . . tot moi dcporte . . . castelul
jermecal. unde sUl oscunslî himem,
idca/ui inlrupm ci a!lu'leclttrci ro.
mâucşli,

<lupă

core

16ntt ..

!nil< tlllorul,

putereo operei sotc. .. .
lumino ce se rcllorsă cu im

trlleştt prin

r6nll (e o cazut In OlC>t lo•·

el o

ŞI \'Om

I'Ontinun

s16nt

�6

mcrnem in

pclerinooiu tn rnurm6ntul lm
in fie-enre 011 de ZIUO rloriilor

c6nu

noturo

nonll lliotă,

�e
cn

lo u

redcştrnptă
un

simrol

oi

noşterci orhitcrture1 româneşti

ION

alcrgot

rc

Arhitect
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CATEDRALA
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concnrsnl intcrnil

o

tion t ţinut la
in

BrM1

Sept. 1 'J20, prr.

cctul d-lui arhitect
Ion

D. Trojoncscu

cu motto

Traditia

0 fost closiiicot in·

U)iut

fiind inspira:

din monumentele

s'o

păstrat

calizată in ţoră, in \lCocurile
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noastre istorice in cori

buna tradiţie o artei bizantine, lo
de strâlacirc

�

pământeo ă.

artistică

Este o lucrare sintetică, capnn·
zând elemente din monumcntele co
_
rocteristicc ale ţărci,

ormomzatc,

spre 0 do o corn poziţie amtoră, de
sunt din
·
·
şi sursele de

i�sp�roţJc

locuri şi epoci d 11cntc.
In opera
generaţie
naşterea

s

de

actaala

intreprinsă de
orhitecţi ,

pentru

_

cea tă lacrorc poate

fi

�

consider a

ca 0 tronzitie Intre orhitccwr
f'orlrot do Pictorul Coslin Potr<"Scu

re

orhitccturei rom6ncştJ, a

� noa_:

trd \leche şi intre cea nooă'l
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