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Piramidele dela Giseh-Egypt, (după P. Cornu) 

INTRODUCERE 

Architectura a fost cea dintâi artă pe care şi-a 
apropiat-o omul din trebuinţa de a-şi înfrumuseţa 
locuinţa sa. 

Mai târziu, şi treptat cu progresele civilizaţiei, 
architectura a fost complectată cu cele alte două 
arte plastice, sculptura şi pictura, ajungând tus
trele, la perfecţiunea de care se bucură monu
mentele clasice din vremurile cele mai depărtate 
până în zilele noastre. · 

Acolo, unde popoarele au dus o viaţă continuă 
şi unde un neam s'a menţinut şi a progresat din 
generaţie în generaţie, s'a putut statornici o tra-
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dit,ie în desvoltarea artelor si asa s'a format un 
' ' 

stil caracterizând un popor şi o epqcă şi aşa s'au 
creiat stilurile în artă, aparţinând diferitelor ţări 
şi timpuri. 

Astfel, în antichitate întâlnim Egiptul cu gi
ganticele lui monumente religioase şi funerare ; 
Asiria, Persia şi Fenicia, cu întinse cetăţi păzite 
ele ziduri şi turnuri ; Grecia, cu neasemănatele ei 
temple şi statui ; arta romană, cu· impunătoare 
construcţii de temple, circuri, terme, apeduce ; 
arta arabă, cu fantastice moschee şi decoraţiuni 
interioare ; China, Japonia, India, cu misticele lor 
pagocle şi ornamente caracteristice ; arta byzan
tină cu grandioasele ei cupole, înpodobite cu 
splendide frescuri şi mozaicuri. 

Evul mediu, ne oferă strălucirea renaşterei ita
liene, care s'a resfrâns şi asupra artelor din res
tul Europei, cum şi asupra artei din ţara noastră 
ca un reflex îndepărtat. 

In acest timp crescu şi înflori arta ogivală, 
atingând apogeul ei, în monumentele Italiei, Fran
ţei, Angliei şi Germaniei, elin veacurile I 5, 16 şi 17. 

Dar cu timpul, din cauza înlesnirei comunica
ţiunilor şi publicaţiunilor, s'a răspândit cunoştin
ţele despre artele trecutului şi s'a reprodus în 
monumentele moderne, cu modificări ce a grăbit 
decadenţa vechilor stiluri. 

In timpurile mai noui, viaţa economidt a unor 
popoare luând o desvoltare uriaşe, a creiat ins
tituţiuni industriale şi comerciale, adoptând forme 
archi tectonice particulare. 

Architectura clasică a suferit mult în nobleţa 
ei de odinioară, căci a trebuit să se mlădie după 
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îndemnul trebuinţelor moderne, mal cu seamă în 
America, Anglia şi Germania, ţări eminamente 
industriale. 

De aci s'au pornit curentele noui în artă şi 
prin forţa lucrurilor au pătruns şi la noi. Fiind 
o ţară nouă şi în plină prefacere, le-am primit, 
fără să ţinem seamă de arta trecutului nostru, 
în cât oraşele n.oastre mai cu seamă au primit 
un caracter cosmopolit destul de pronunţat. 

Ici ŞI colo, dacă a mai rămas în picioare, vre-o 
casă bătrânească, ca o mărturie a vremurilor. când 
în ţările noastre trăia şi înflorea o artă pământeană. 

lntr''adevăr, timp de cinci veacuri cât s'a scurs 
între domniile Voivozilor Nicolae Basarab şi Const. 
Brâncoveanu, am avut o artă a noastră însemnată 
prin numeroase mănăstiri, biserici, palate şi case, 
multe din ele păstrate atât de bine prin adăpos
turile munţilor. 

In acest răstimp, cu toată urgia răsboaielor şi 
a prădăciunilor ce a bântuit ţara, a trăit şi a 
înflorit o artă ţărănească, care din fericire dăi
nueşte până în zilele noastre. 

Că arta trecutului nostru a suferit influenţe din 
afară, aceasta nu e un păcat ; căci, aşa s'au în
rudit toate artele din toate timpurile. Noi însă 
putem avea mângâerea, că monumentele noastre, 
desi multe lucrate de mesteri streini, au un ca-

' ' 

racter propriu, fiind croite după trebuinţele, gus-
tul şi îndemnul Voivozilor şi boerilor noştri, o
glindind astfel viaţa trăită în acele vremuri, şi 
}mprimând un stil al epocei, prin monumente ori
ginale, ce nu se mai văd nicăeri în alte părţi. 

Şi, dacă arta aflată prin mănăstiri ori palate, 
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a fost influenţată din afară, apoi, arta ţărănească 
şi-a păstrat întreg caracterul ei, întru cât ţăra
nul mai ales cel de la munte a păstrat cu sfin
tenie clatina str{tmosească chiar în mestesuguri. 
' C{tci, în timpuri 'de războac î�i m�1t� �asa la 
munte si bisericuta de lemn o desfăcea din în-, , 

cheeturile ei �i o refăcea la locul de refugiu, unde 
se ascundea cu familia si avutul său. 

) 

Iată de ce, acum, când în arhitectura noastră 
este atâta rătăcire şi desorientare, s'a putut relua 
firul artei pământene, întrerupt mai hine de un 
secol de domniile fanariote şi diferite ocupaţiuni 
streine în ţările noastre, pentru-că s'a descoperit 
si cercetat comorile de artă românească, ascunse 
prin mănăstirile şi satele noastre, şi se scot mereu 
la lumină spre văzul şi ştirea tuturor. Astfel, s'a 
putut naşte un curent favorabil pentru un stil 
românesc, preconizat de o pleiadă de architecţi, 
din care, răsare viguroasă figura maestrului Mincu. 

In scopul de a lămuri rostul ce-l are architec
tura· noastră fată de acea clasică si modernă de 

) ) 

prin alte părţi, mi-am propus a trece în revist{t, 
ilustrând şi cu exemple, arta veche, meLlie �i 
modernă, considerând lucrarea de faţă ca o schiţ{t 
generală, pe înţelesul tuturor, pe care avftncl-o fie
care la îndemână să-şi poată a·poi complecta mai cu 

înlesnire cunoştinţele, cercetând opere mai desă
vârşite. 

Eu însumi am fost călăuzit în cercetările mele 
de autorii : G. Tubeuf «Trai te cl'architccturc·•. 
Ch. Blanc «Gramaire des arts du dessin>>, I. 
Cloquet«Theorie d'architecture>>, C. Choisy <<L'his
toire d'architecture», Andre Lererre «Les merveil-
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Ies de l'architecture», «Arhitecture» par P. Cornu. 
L..Libonis «Les styles enseignes par !'exemple», 
Ch. Narmancl «Cours cl'histoire», Gli ordini eli 
Arhitettura eli Giacomo Barozzi ela Vignola, cum şi 
diferite reviste şi publicaţiuni pentru arta modernă. 

In cea ce priveşte architectura românească am 
vizitat şi cercetat localităţi istorice, mănăstiri, sate, 
despre cari în lucrarea ele faţă voi da câteva 
principii generale şi exemple, urmând ca într'un 
studiu aparte să mă ocup mai în deaproape de ele. 

--- ---- - ---------·--··-- ----------------- -------------------------------

Casă egipteană. Publicată în I'histoire de I'habitation humaine 
(Hachette ed.) după P. Cornu. 
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Piloni la intrarea templului din Edfu (Egipt). 
(După P. Cornu). 

NOŢIU NI PRELIMIN ARII 

Lucrările de architectură se fac pe baza proectelor 
întocmite de arhitect. Aceste proiecte sau «planuri>> 
sunt desene cari represintă c lădirea în Întindere, Înăl
ţime şi interior, purtând numele de plan, vedere şi 
secţie, fiind desenate într-o anumită scară, de care 
ţinând seamă, se poate determina cu uşurinţă dimen
siunile reale ale clădi rei. 

Planul este desenul architectural ce cuprinde lungi
mea şi lărgimea edifici ului. 
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In plan se arată împărţirea camerelor, �i destinaţia 
lor ; grosimea zidurilor ; poziţia uşilor, ferestrelor, a 
scărilor, sobelor, etc. 

In plan se studiază confortu l  unei case, observân
du-se ca funcţionarea diferite lor piese să se facă cu 
înlesnire, dând în acelaş timp interiorului un aspec.t 
plăcut. Astfel ,  se studiază vestibulul  în raport cu scara 
ce duce la etaje - şi cu piesele rlestinate primirilor, 
ca, salonul, sufrageria, biroul etc. 

Dormitoareie se plasează în locul cel mai l uminos 
al casei având o bună expoziţie solară ; cele alte piese 
«intime'' băi, toa lete, camere de lucru, mosafiri, trebue 
să aibă ac�es uşor la scara de serviciu şi dependinţele. 

In plan se studiază mai cu seamă luminatul şi în
călzitul, evitându-se pe cât posibil luminatul indirect 
sau prin tavane, prin cari se strecoară în casă o lu
mină rece, dând interiorelor un  aer de tristeţă. 

Aşa dar planul se ocupă cu utilu l  unei clădiri ţinând 
seamă şi de  un aranjament estetic care să permită in
teriorului o înfăţişare plăcută . 

Vederea sau jaţada este desenul  architectural care 
reprezintă înfăţişarea unei clădiri pe din afară. Faţada. 
dă clădirei caracterul ce convine destinaţiunei sale : 
teatru, tribunal, în ehi soare, cazarmă, şcoală, fabrică, 
hotel, locuinţă particulară. 

Mijloacele prin care architectul îşi exprimă ideile şi 

sentimentele lui sunt : linia, suprafeţele şi golurile. 
Prin jocul cumpănit al acestora el dă faţadei carac
terul voit astfel în cât cel ce priveşt e clădirea să în
cerce acel eaşi impresiuni de întristare, veselie, resem
nare, severitate ,  după cum priveşte un  cavou, un  
cazino, un templu, un tribunal etc. , după cum  l inile 
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ce compun faţada sunt horizontale, convergente în • 

sus, în jos, curbe, continui sau întrerupte. 
intr'adevăr, privind l inia întinsă a horizontului mărei 

sau câmpului, încercăm un sentiment de linişte pro
fundă; văzând culmile munţilor incercam un sentiment 
de înălţare, de bucurie, iar profunziunea văilor, un sen
timent de groază, de  întristare. 

Linia curbă în sus, ne înalţă, ne inveseleşte, ridică 
privirea spre cer; l inia curbă în jos, coboară privirea 
spre pământ, ne întristează. 

Suprafeţele mari cu goluri m ici, ne dă o impresie 
de temeritate, resemnare : ne resping ; din contră, go
lurile mari, uşi, ferestre, arcade, ne impresionează 
plăcut, familiar : ne atrag. 

Expresia figurei omeneşti e supusă şi ea aceloraşi 
principii, căci ea exprimă bucuria, liniştea, întristarea, 
după cum l iniile ei sunt curbate în sus; horizontale, 
sau contractate în jos. 

Interiorul sau secţia este desenul arhitectu ral în care 
se arată interiorul unei clădiri, ca şi cum aceasta ar 
fi tăiată în lung sau în lat . 
. In secţie se arată construcţia clădirei, adică, înălţi

mile odăilor, grosimi le zidurilor, grinzile, temelia şi 
în fine tot ce priveşte construcţia şi stabilitatea clă
direi. Peste acest schelet bine alcătuit, se aplică haina 
decoraţiunilor interioare, care poate fi dela cea mai 
simplă şi de bun gust, până la cea mai bogată şi stră
lucitoare de un gust superior, nobil. 

In interior mai mult ca în faţadă, architectura chiamă 
în asamblul ei ,  pe cele alte 2 arte surori : pictura şi 
sculptura, şi tustre le, compun armonia ce ne desfă
tează privirea. 

Oricare clădire, cât de mică fie, trebue făcută cu 
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multă îngrijire artistică, pentrucă fatal e expusă pri
v i re i  trecători lor, căci, după cum se exprimă fi losoful 
american Emerson,  ,,Q lucrare de archi tectură, făcută 
fără n ici o artă, este o insultă pentru publ i cul pri
vitor, care se vede astfel desconsiderat de egoismul 
celui ce a făcut-o fără să se gândească la cei cari 
vrând-nevrând îi vor vedea lucrarea" . 

Coloşii dela templul lu i  Ramses 111 din Karnak (Egipt). 
(Du�Jă P. Cornu). 
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Capitel în formă de mugur de lotus (Egipt). 
(După P. Cornu) .  

F R U M O S U L  

In architectură, ca şi în toate p roducţiunile minţei 
omeneşti, Natura, este singura călăuză, care arată cer
cetătorilor drumul ce trebue să urmeze fie-care, în sta
bilirea l egilor pe care îşi reazimă arta sau ştiinţa sa. 
Dacă examinăm cu atenţiune corpul omenesc, con
siderat ca cea mai perfectă operă a creaţiunei, vedem 
că e l  este conceput în cea mai perfectă ordine : Este 
simetric, fără ca să fie uniform,  căci are organe simple 
şi organe duble aşezate în cea mai perfectă ordine 
faţă de axul său vertical. In sensul înălţimei, corpul 
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omenesc, presintă o varietate în subdiviziunea părţilor 
lui principale, aşa în cât lungimea picioarelor, a bra
ţelor, a torsului, şi a capului diferă între e le dând prin 
această varietate un ansamblu bine armonizat. După 
îndemnul acestor principii de  proporţie şi simetrie, 
arhitectul pune în composiţiile lui, aceleaşi părţi ase
menea deoparte şi de alta a axei clădirei sale, sta
bilind prin aceasta un equili bru, în impresia ce trebue 
să producă asupra spectatorului ; iar în sensul înălţimei, 
face sub împărţiri variate, ferindu-se cu tot dinadinsul 
de acele diviziuni egale cari aduc cu ele monotonia. 

In composiţiile muzicale, încă se observă repetirea 
unor părţi caracteristice, tocmai pentru stabilirea acestei 
s imetrii care face tot atât de bine urechei ca şi ochiului, 
în arhitectu ră. 

Un edificiu făcut fără de  ordine, simetrie ori pro
porţie pare a fi o creaţiune a întâmplărei şi nu  poate 
mulţumi complect o minte dreaptă şi aleasă. 

Cu toată observarea strictă a acestor legi, dacă e
dificiul este lipsit de caracteristică, face impresia unui 
corp neînsufleţit, o îngrămădire de materiale, fără ca 
să redeştepte nici o idee. Prin ce mij loace se poate în
sufleţi materia brută, aşa în cât să ne spue ceeace a 
gândit artistul ? 

Ne aflăm, de pildă, în faţa unei  case comune, simplă, 
bine proporţionată şi ordonată, fără însă să aibă nimic 
caracteristic decât numai modestia ei. Ne place, şi 
trecem mai departe închipuindu-ne că desigur este lo
cuinţa unei persoane oare-care, fără de nici o pretenţie. 

Iată, că ne aflăm acuma în faţa unei case mai deo
sebite : La intrare vedem o scară de onoare cu felinare 
şi marchiză bogată. . . restul faţadei are proporţiuni 
grandioase, ferestrele sunt mari iar cele din mijlocul 
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clădirei au o formă deosebită . . .  acoperişul e bogat, 
brâele şi ele sunt bogate şi peste tot respiră un aer 
de  nobleţă . . . .  de sigur ne  aflăm în faţa unui palat 
princiar. 

Trecem mai departe . . . .  iată-ne în faţa unui edificiu 
public : corpul central mai răsărit decât cele două 
aripe şi pătruns la partea de jos d e  uşi multe şi mari 
iar la partea Superioară de  ferestre largi . . .  o cornişe 
puternică limitează partea de sus, susţinută de pi lastri 
puternici... acoperişul este în formă de piramidă. . .  pe 
frontispiciu tronează o statue ce ţine în mân<1 dreapta 
balanţa dreptăţei. 

Rigiditatea linii lor, l iniştea suprafeţelor, scările cele 
mari de acces la sala paşilor pierduţi ce se ghiceşte din 
afară, dau totului un caracter de linişte şi siguranţă . . .  
care n e  conduce fără hezitare la ide ia de «Palat al 
justiţie i». 

Mai departe ne opreşte în loc un edificiu pe faţada 
căruia se văd işituri puternice cari fac asupra ochiului 
un efect de asprime.  

Ferestrele sunt mici şi  multe iar în frontispiciu se 
văd motive militare : de sigur că ne aflăm în faţa 
unei cazărmi. Acuma, ne aflăm dinaintea unui teatru 
căci aceasta ne-o spune faţada, prin ferestre le  elegante 
ale foaerului, prin măşti le şi lirel e  cari decorează friza . . .  
prin porticul său ospitali er, prin corpul ridicat a l  scenei. 
Dar această casă având deasupra uşei de intrare o fe
reastră mare, dec:orată cu motive ce aminteşte pale ta ? . .  
Nu cumva e casa vre-unui pictor ? Dar casa ceala ltă 
având deasupra ferestre lor şi uşei, motive decorative 
cu hărţi şi arme, aşezate pe linii ce se frâng în formă 
de creneluri? Nu cumva o fi casa vre-unui militar ? 

lată încă o casă mod�stă . . .  albă, cu streaşina mare, 



ION O. TRAJANESCU 17 

cu cerdac, la care duce o scară de lemn. Acoperişul e i  
de şindrilă peste care s 'a  pri ns muschiul verde, este 
înalt şi îi dă o înfăţişare impunătoare. Sub cerdacul 
din mij loc, se vede uşa cu zăbrele de  lemn a beciu lui ,  
ferestrele sunt m icuţe, l in iştite. 

Peste tot respiră sănătate ş i  mulţumire iar înăuntru 
pare că se trăeşte o v iaţă patriarchală .. . - nu cumva 
o fi casa vre-unui boer bătrân care trage la  casa lui 
când vine de  afară dela moşie ? 

lată cum o lucrare arhitectonică cu caracter, trăeşte 
parcă viaţa celor cari o locuesc şi ne împărtăşeşte şi 
nouă ceva d in traiul e i ! Pe lângă proporţie şi caracter, 
o lucrare mai trebue să aibă şi uni tate în :composiţia 
ei , fără de care nu poate să fie armonie între d iferitele 
e i  părţi. 

Cât de neplăcut este ochiulu i  acel amestec de stiluri 
ce se întâlneşte de  multe ori în acelas edificiu ! Ca si 

' ' 
cum lucrarea ar fi fost concepută de două persoane cari 
nu s'au putut înţelege, sau făcute în d iferite epoci, încât 
lucrarea numai prezintă acea uni tate într'adevăr estetică. 

Templu asirian (restaurare de Perrot şi Chipiez). 
(Dupa P. Cornu). 

2 
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Casă asi riană (restaurare pub.Iicată in l'histoire de l'habitation 
humaine) după P. Cornu. 

S U BLIMU L 

Ne aflăm în faţa unui. monument de  arhitectură a 
cărui dimensiuni sunt cu mult mai mari de  cât cele 
ce suntem obicinuiţi a vedea la lucrări de  asemenea 
natură ; suprafeţele îi sunt mari, liniile îi sunt continui, 
iar tot ansamblul ne  lasă în suflet o impresie puter-
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nică, de o forţă extra-ordinară, neprevăzută, măreaţă. 
In faţa lui ni se pare că suntem n işte pit ici şi îi pri
v im masele lui colosale cuprinşi de admiraţie şi de mi
rare; încercăm atunci un sentiment neobicinuit , la fel 
cu acela ce-l simţim în faţa marilor fenomene ale na
ture i ,  ca mugetul mărei, sau al tunetului ,  sau al furtu
ni lor: sentimentul sublim ului .  

Cei ce au  văzut p i ramidele d in Egipt ne spun că 
în faţa lor au s imţit puternica impresiune a subl imului . 

In afară de însemnătatea lor istorică ori simbol ică, 
piramidele au un caracter de subl im, prin înălţimea lor 
colosală, prin mărimea lor, cari, în pustietatea deşertulu i  
Saharian se înalţă ca nişte munţ i  ridicaţi parcă de 
n işte mâin i  uriaşe. I n  statornic ia lor trufaşe peste care 
a trecut atâtea zeci de veacuri fără să le cl intească din 
loc,  piramidele n i  se prezintă ca nişte gândiri arhitecto
nice de o grozavă măreţie, mărturia unor puteri minu
nate, puterea credinţei într'o v iaţă v iitoare, în aşteptarea 
căreia stau de pază ca nişte santinele seculare ! 

Dar misterioasele temple Asiriene şi Babiloniene ? 
Dar minunatele moschee arabe ? Dar acropola Atenei 
şi templele Romei ? Dar catedralele gotice şi cupolele 
byzantine nu  produc ele asupra privitorulu i  sensaţiu
nea sublimului prin cutezanta şi măreţia lor? 

Cercetătorii întru descoperirea v ieţei antice de odi
n ioară, ne spun că văzând operile predecesori lor noştri, 
au avut această puternică sensaţiune, pricinu ită în 
majoritatea cazurilor de simpl icitatea monumentelor 
v izitate. 

· 

In athitectură, ca şi în. l iteratură ori muzică, subli
mul  este în tot-d'auna simplu şi este cu atât mai pu
ternic cu cât este mai neaşteptat. A prepara spiritul 

_ cu impresiuni treptate printr'o gradaţiune calculată1 
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este a-1 conduce spre sensaţiunea frumosului ,  pe când 
subl imul  este adese-ori brusc, impresionând de-odată· 
şi cu putere spiritul observator. 

Acest efect se poate obţine prin simpl icitatea şi în
t inderea suprafeţelor. In Teba, găsim temple de granit 
ridi cate de faimoasele d inast i i  cari domniră Egiptul
sunt de atunci peste trei mii de ani-aceste temple au 
suprafeţe de 25-30 metri înălţime pe lungimi consi
derabile, nediv izate prin nici un  motiv arhitectonic şi 
tocmai prin această masivitate continuă şi impunătoare 
produc asupra spectatorului impresia subl imului .  

Dacă aceste mar i  suprafeţe ar f i  fost d ivizate în 
diferite panouri cu rel iefuri variate, prin efectul de  
lumină, s'ar fi, produs frumoase jocuri de c lar-obscur, 
cari ar fi distrat ast-fel ochiu l  în cât ar fi făcut să-i 
scape impresia de  unitate care singură numai,  conduce 
la subl im şi ar fi produs numai o impresie de frumos 
prin acea variaţie introdusă în unitatea suprafeţei .  

Aşa dar cu cât suprafeţele sunt mai mari şi se 
continuă în l in ie dreaptă, cu atât impresia ce ne pro
duce se apropie de subl im. 

lntr'adevăr, dacă observăm mari le spectacole ale 
naturei : razele soarelui ,  majestatea întinderei oceanelor 
sau a deşerturilor cu l in ia dreaptă a orizonturilor l0r, 
vârfu ri le stâncilor şi profunzimea văilor, vedem că 
peste tot l in ia dreaptă este aceea ce ne impresionează , 
producând efectul subl imului .  Linia dreaptă ne dă im
presia de îndrăsneală, de  francheţă, de  mândrie, pe 
când cea curbă ne  lasă o impresie de fami l iaritate, de 
delicateţă. 

Un monument croit în l in i i  drepte de şi mai mic, 
va produce întot-d'auna un efect superior altuia croit 
în l in i i  curbe de ş i  în dimensiuni  cu mult mai mari. 
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Ast-fe l templele din Paestum (Italia) deşi mic i  faţă de 
colosalele construcţiun i  din Sici l ia sau Egipt, au totuşi 
o măreţie impunătoare atât prin proporţia lor masivă 
şi prin ridic�rea lor într'o întinsă câmpie, cât şi prin 

Templu caldean (restaurare de Perrot şi Chipicz) 
după P. Cornu. 

continuitatea l in i i lor drepte şi a suprafeţe lor. 
Este posibil ca un monument conceput în l in i i  curbe 

cum e de exemplu Panteonul din Roma să îndepli-
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nească condiţiunile frumosulni ,  dar e l  nu va avea acel 
caracter de  severitate şi tărie ce ne face de-odată atenţi 
şi pr i ntr'o aparenţă neaşteptată să ne  producă impre
sia d e  subl im. 

Nici cupola Sf. Pe tre şi Pavel din Roma, nici domul 
Sf. Sofia d in Constantinopol, n ici Panteonul din Paris, 
nici Sf. Paul din Londra ,  nu produc efectul subl imului  
ce n i-l dă l in i i le  drepte, mari şi continui ale unui  templu 
Egiptean sau Grec, sau interioarele catedralelor gotice 
a căror rânduri de stâlp i  aşezaţi în l inie dreaptă se 
înalţă majestoşi spre cer, sprij inind arcuri l e  şi bolţi le  
ogive. 

In cugetări le sale, Jubert zice : «Operile -în care se 
găseşte un repaos ce ne  mişcă, sunt mult mai frumoase 
de cât acelea în care se află prea multă mişcare. Miş-,. 
carea dată prin <<imobil» este cea mai perfectă şi cea: 
mai del icioasă, ea se aseamănă cu aceia pe care O-zeu 
a dat-o creaţiunei lui >> . 



ION D. TRAJANESCU 

Capitel fenician (insula Cipru) după Libonis. 
----� ·�---- ----------------------- - -

S TILURILE ANTICE 

- - - - - ----

23 

Scriitorul Buffon când a zis : «Le style est l 'homme 
meme•> , a dat una din cele mai drepte şi generale 
definiţ iuni ,  c 'e s'a dat st i lului .  Nu numai în l iteratură, 
dar şi în cele alte arte şi deci şi în ahi tectu ră, a
ceastă defin iţiune se prinde de o potrivă, căci admite 
faptul că artistul imprimă operei sale propriul său ca
racter, bine înţeles că numai atunci când lucrarea este 
originală, chiar sub influenţa împrejurări lor în care ea 
s'a produs.- Dacă considerăm că un popor are însuşiri 
individuale, adică un caracter bine defin i t, determinat 
de circumstanţe bine hotarâte, apoi toate productiuni le 
lu i  intelectuale vor avea acelaş caracter, potrivit firei 
lu i ,  o notă part iculară ce-i va trăda personalitatea la 
cea dintâi priv ire. 
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Arch itectura, ca una din cele mai vechi manifestări 
intelectuale, corespunzând primelor trebuinţe ale omului 
de a avea un adăpost, a dat dela început prilej minţei 
omeneşti , de a produce opere de artă de o expresiune 
atât de adevărată , încât s 'a putut restabi l i  v iaţa de 
odinioară, cu mii de ani în u rmă, pre�um şi credinţe le  

Templul  Elora India după A. Lefevre. 

ce au stăpânit spiritele şi mai cu seamă firea popoa
relor şi istoria lor. 

Artişt i i  vremurilor de demult, a căror opere de artă 
ne  stârneşte nouă azi , cea mai entusiastă admiraţie ,  
nefi ind turburaţi în preocupări le  lor artistice de o cul
tură complicată şi pl ină de teorii contradictori i  ca aceia 
a moderni lor, în simplicitatea lor, spuneau lucruri le cu 
francheţă, fără mult înconjur, fără grija de a produce 
v re-un efect momentan, şi de aceia lucrările lor sunt 
l ipsite de făţărnicia multor lucrări moderne, concepute 
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în spiritul decadent de a ,,înşela ochiul» . Din potrivă 
lucrări le clasicilor sunt pornite dintr'o conşti inţă curată, 
clară şi neturburată de nici o preocupare viţ ioasă, ci 
numai de aceea de a spune adevărul aşa cum este , 
l impede ca isvorul ce ţâşneşte d in stâncă şi de aceea 
spusa lor era dreaptă şi ascultată cu sfinţenie şi acuma 
de către cercetătorii întru desvelirea vremurilor apuse. 

Oiganticele monumente egiptene nu ne spun ele oare 

Casă chinezească (după Libonis). 

despre un popor brav care a stăpânit malurile Ni lu lu i  
mai multe mi i  de ani ,  în care t imp generaţie după 
generaţie a tot adăogat câte ceva la ceea-ce au primit 
de la  strămoşii lor, vecinic preocupaţi în toate operi le 
lor de sfânta credinţă într'o viaţă l'iitoare ? 

Iar lucrările  lor- rezultatul unei munci titanice şi 
perseverente-nu poartă ele stigmatul unui sti l origi
nal-sti lul Egiptian-clasat de şti inţa modernă ca cel 
mai depărtat isvor de artă, din care mai apoi s'au 
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desfăcut cele alte stil uri ? Este- destul să reamintesc • 

. că cu 4000 ani înaintea lu i  Crist s'au ridicat pirami
dele cele uriaşe d intre cari cea mai mare a lu i  Cheops, 
înaltă de 1 46 m. şi 230 m. de latură, că la ea au lu
crat peste 100 mii oameni în interv.al de 30 ani ; de 

Casă japoneză (după Libonis). 

asemenea palatul dela Karnak, aşezat pe malul Nilului 
acoperind o suprafaţă de 1 30 hectarii şi d in care acuma 
nu au rămas decât n işte ruini tăcute. Coloanele între
buinţate la acest palat au un diametru de 3.50 m. şi 
o înălţ ime de 22 m. ; apoi obeliscurile şi mormintele, 
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sfinxul precum şi multele temple şi palate de prin 
oraşele Memfis şi Teba şi de prin cele alte înşirate 
pe malul N ilului ,  nu sunt ele mărturiile unui popor, 
cult şi puternic ? 

Oare, vastele construcţiuni asiriene şi babiloniene, 
zidite din cărămidă, pe terase întărite cu ziduri groase 
şi terminate cu creneluri, nu ne vorbesc ele de un 
popor răsboinic în mijlocul căruia s'a desvoltat pute-

Templul Partenonul (Atena) după A .  Lefevre. 

rea regească şi cu ea o artă caracteristică acelei epoce, 
arta asiriană ? Astfel putem cita palatul asirian Khor
sabad aşezat în partea de nord a oraşului Nin ive. Acest 
pa lat era constru i t.pe  o platformă artificială de  1 0  m. 
înaltă, având o formă pătrată de 1 750 m .  latură, iar 
grosimea zidurilor înconjurătoare era de 24 m .  

De  asemenea oraşul Babylon cu  zidurile lu i  încon
jurătoare cele înalte şi groase de  30 m .  flancat cu două 
rânduri de  turnuri putern ice. Pe fie-care din cei patru 
pereţi ai cetăţei se deschideau câte 20 porţi de aramă. 
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Persia, nu are şi ea stilul ei aparte înăscut prin • 

amestecul stiluri lor egiptiene şi asiriene, r idicând pe 
putern ice platforme palate cu săli bogate, împodobite 
cu nenumărate coloane de marmură, de asupra cărora 
se întinde reţeaua bogată a tavanelor de lemn ? In  
ruinele oraşului Persepolis se găsesc destule relique 

··� 

O rdinul doric grec după Giacomo Barozzi da Vignola. 

cari ne vorbesc de starea înfloritoare a artei şi eul
ture i persane de altă dată. 

De asemenea India cu pagodele şi cavernele ci mis
terioase dintre cari putem cita templul Elefanta aproape 
de Bombay şi Ellora în Dekau. 

China şi Japon ia  încă au arta lor caracteristică în-
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trupată în templele lor, în palatele şi în casele lor 
particulare. 

In ceea ce priveşte arta Ebree se rezumă în temple 
d intre care cel mai însemnat a fost templul lui Solo
mon din Ierusal im, constru i t  de un  arhitect fenician 
după principi i le artei egiptiene. 

Ordinul ionic  grec (după G.  8. da Vignola). 

Fenicien i i  în arh itectura lor caută mai mult luxul 
unei ornamentaţ iuni  bogate făcută în lemn preţios, sticlă 
şi aur, după cum ne spune istori cul Herodot şi după 
cele descoperite în dărămăturile vestitei lor cetăţi Tyrul. 

In insula Cipru stăpânită tot de către întreprinză
tori i fenicieni, exista un templu în oraşul PJfos con
sacrat Zeiţei Venus. 

In mersul evolutiv a l  artelor urmează apoi Greci i 
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tu! cel pl in de virtuţi mari, care a imprimat în m onu
mente fără seamăn, istoria şi geniul poporului elen. 

A trebui t  să vie cuceririle romani lor, a byzantini lor, 
a turci lor şi în urmă a veneţieni lor pentru ca aceste 
tezaure de artă ale antich ităţei grece, să fie d istruse, 
despuiate de bogăţia lor şi duse ca trofee de vitej ie  
şi zidite în templele, palatele ş i  bisericele lor  ! .  

Ordinul toscan roman (după G. B. ,da Vignola). 

Astfel ,  rând pe rând, Partenonul cel măreţ a fost 
schimbat când în templu roman, când în biserică by
zantină, când în moschee turcească, până în anul 1 687 
când veneţieni în pl ina lumină a secolulu i  1 7-lea, îl 
bombardară şi aşa, se complectă opera de distrugere 
a nobilei acropole, d istrugere care s'a urmat mai  de
parte de către râvna amatorilor şi vanitoşi lor artei, de 
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a-şi îmbogăţi muzeele şi colecţi i le  lor cu aceste sfinte 
moaşte rupte din !:-upul monumentelor lu i  Pericl es. 

Afară de temple găsim la greci ş i  alte monumente 
destinate unor instituţ iuni  culturale şi economice, ca 
Agora, Palestre, Gimnasii, Teatre, Odeoane case par-

Ordinul compozit roman (după O. B. da Vignola). 

ticulare, morminte, concepute toate, tot în acelaş geniu 
ca şi monumentele religioase şi răspândite prin Asia 
m1ca şi Sici l ia, prin puterea c iv il izaţiei lor înfloritoare. 

Mai apoi, răsboinici i  romani, cucerind tinuturi ş i  
a 
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popoare, au pus stăpânire şi pe strălucitoarea Grecie, 
şi ca pradă de războiu au dus la Roma a rtişti i e i  ş i  • 

astfel s'a creiat în arhitectura romană ordinul Toscan 
şi Compozit, cu coloane şi capitele inspirate din cele 
dorice şi corintice, având între e le îndrăsneţe arcuri 
şi bolţi sub cari se. adăpostea mulţ imea de nobili şi 
sclavi în palate, temple , circuri, băi . . .  , şi aşa s'a for
mat st i lul roman. 

Arcul de triumf a lui Constantin cel mare din forul roman 
(Roma) după Libon is. 

Epoca cea mai înfloritoare în ceea ce priveşte artele, 
poate fi considerată domnia lui Octavian August in 
care t imp Roma se transformă cu totul înlocuindu-se 
construcţi i le  de cărămidă prin edficii grandioase făcute 
din p iatră ; astfel se construiră palate, arcuri de triumf 
băi, teatre, apeduce, drumuri, cari se desvoltară şi 
mai mult in epoci le următoare. 
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Sub Impăratul trajan artele străluciră de asemenea. 
Astfel sub el se complectează lucrările mari ale por
tului

" 
d'Ostia, însărcină pe arhitectul Apolodor din 

Damasc cu edificarea_ forului Roman, un Odeon şi Ter
mele cele imense pe cari Pausanias le consideră ca 
pe cele mai mari lucrări din domnia  lu i  Trajan. Podul 
peste Dunăre este făcut tot de el în această epocă. 

După această epocă infloritoare arta romană merge 
spre decadenţă până în timpul împăratulu i  Constantin 
când triumfează creştinismul şi odată cu el se naşte 
arta byzantină, care înfloreşte ş i  se desvoltă în Con
stantinopole pe când vechea artă romană este lăsată 
pradă năvăli rilor barbare. Abia în secolul 15 se reluă 
firul artei romane, întrerupt atâta timp, când se dădu 
în Ita l ia semnalul unei renaşteri în toate artele. 
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Biserica Sf. Sofia din Trebizonda]după Libonis) 

S TILUL BYZ AN TIN 

In mersul evolutiv al artelor, sti lul byzantin apare 
prin secolul al patrulea, când creşt inismul, în lupta 
cu cele-l'alte credinţe vechi ,  iese triumfător şi este 
recunoscut în imperiul roman ca credinţă de Stat, sub 
împăratul Constantin cel mare, devenit el însuşi creşt in 
în anul 325. Acest împărat, si l i t  de împrejurări pol i
t ice, mută scaunul imperiulu i  roman în Byzantium, 
căruia dându-i numele său, se si l i  d in toate puteri le  
ca noua sa capitală - Constantinopole - să rivalizeze 
prin frumusete ş i  splendoare cu vechea capitală a im
periului ,  Roma. Deci, puse să se construiască un  forum 
cu portice pentru public, un  c irc şi un hipodrom ; 
construi peste tot edifici i mari cu materiale luate de 
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pe la monumentele d in Tracia ; zidi palate, băi, bise
rici şi pentru înfrumuseţarea oraşului său de  reşedinţă, 
desbrăcă Ital ia, Grecia şi Asia romană de toate ope
r i le lor mai de seamă. 

Urmaşi i lu i  Constantin adăogară şi ei la prosperi
tatea Byzanţului , iar dintre toţ i ,  împăratul Iustinian fu 
acela care dădu arhitecturei byzantine strălucirea cea 
mai mare prin r idicarea în Constantinopole a m inu
natei biserici Sf. Sofia, în anul 532. 

Peste temelia unei vechi biserici în ruină, zidită de  
Constantin ce l  mare, şi dedicată Inţelepciunei lu i  Dum
nezeu: «Te agia Sofia", Iustin ian ridică biserica cea 
măreaţă Sf. Sofia, voind ca ea să fie «Cel mai măreţ 
monument după cr_eaţiune•• . Deci, ordonă guvern<;�to
ri lor săi să trimeată materiale preţioase şi fragmente 
de valoare de pe ta toate monumentele antice d in 
imperiul său ; ast-fel, primi opt coloane provenind de  
la templul soarelu i ,  zidit la Baalbek de către At,trelian ; 
alte opt coloane de marmoră verde luate de. la tem
plul Dianei. 

Pentru l ucrarea bisericei, Iustin ian adună mţşteri 
de prin toate părţ i le imperiului său şi încredinţă d i
recţia lucrări lor celor doui arh itecţi greci : Antemius 
d in Trales şi lsidor d in Mi let. Aceştia dădură bisericei 
o formă exterioară dreptunghiulară, având o lungime 
de 85 m .  şi o lăţime de 79 m., iar prin d ispoziţifl 
stâlpilor şi coloanelor făcând să apară în interiorul · 
planului forma crucei greceşti. Pătratul ce se formează 
în mij locul acestei cruci are o deschidere de 33 metri, 
iar d'asupra lui se înalţă majcstoasă şi u şoară nease
mănata cupolă, străpunsă la baza ei de ce le 44 fe
răstrui prin cari pătrund d'afară razele de 1 umină, ca 
o aureolă sfântă ! Trecerea de la baza circulară a 
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acestei cupole la forma dreaptă a �tratulu i  de bază, 
se face pe nesimţite prin cei patru pandantivi cari. 
susţ in bolta în dreptul colţuri lor pătratului .  

Bolţ i le iuterioare sunt împodobite cu mozaicuri fă
cute din pietre scumpe încrustate în fond de aur; ele · 

reprezintă scene biblice, serafimi şi îngeri, iar d'asu-

Sf. Sofia d in  Constantinopole (după A. Lefevre). 

pra tuturora, în înălţimea cupolei celei mari, patronează 
i maginea impunătoare a Pantocratoru lui , Dumnezeu a 
toate făcător. Ce ordine superioară în concepţia acestui 
mare monumenf! Câtă putere de credinţă trebue să fi 
revărsat asupra credincioşi lor, bolţi le lui, misterios l u
minate de l icărirea lumânâri lor şi candelelor�odată
în t impul lor de glorie ! 
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Acest templu creştin ,  născut par'că d in puternicul 
avânt al geniului creşt in ,  astă-zi adăposteşte sub bolţi le 
lui pe credincioşi i  lu i  Mahomet. 

Transformat în moschee turcească încă de pe timpul 
Sultanului Mahomet a l  II-lea, care cuceri Constanti
nopole în anul 1 453, este despuiat de toate ornamentele 
sale de  odinioară ; covoare înt inse ascund sub ele 
frumoasa pardoseală de marmoră, mozaicurile îi sunt 
desl ip ite fără de nici un scrupul de către servitorii lui 
Alah şi vândute s trăinilor vizi tatori spre satisfacţia unei 
barbare van ităţi . Totuşi ,  acest mare templu al cre
dinţei, statornic în destinaţia lu i  divină, priveşte cu 
seninătate, par'că, din înălţimea cupolei lui, la sbuciu
mări}e omeneşti întru slăvirea Marelu i  creator, lăsând 
ca sub bolţile lu i  să răsune tot atât de armonios cu
vântul ,,AJah» după cum odinioară răsuna ,,Sabaot !,, . 

Un alt monument însemnat de  artă bizantină este 
biserica Sf. Vital din Ravena, construit în aceiaşi epocă 
cu Sf. Sofia de către Iul ian, guvernatorul lui Iustinian 
în Italia de Nord . Această construcţie are un caracter 
cu totul particular prin planul său octagonal şi prin 
dispoziţia stelată a stâlpilor ce susţin cupola centrală. 
De asemenea Sf. Demetrius d in Tesalonic şi Sf. Sofia 
d in Trebizonda sunt biserici concepute în sti l bizantin 
având fie-care o notă particulară. Biserica Sf. Marcu 
din Veneţia e un frumos monument de artă bizantină, 
păstrând caracter ist ica tipică a sti lu lu i .  In  Sici l ia 
se găsesc importante monumente byzantine printre 
cari biserica Sf. Maria Nuova d in Monreale, ridi
cată în secolul XII. Treptat cu răspândirea creştinis
mului ,  arta byzantină se desvoltă şi în Rusia, ş i  
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i!JlUme în Kiew şi Novgorod, unde se ridicară biserici 
in acest stil . 

,t 

Tot in acest mod stilul bizantin prinse rădăcini şi 
în ţara noastră, după cum se vede în mai toate mo
numentele noastre istorice. 

Capitel la biserica Sf. Vital din Ravcna (Italia) 
(După Libonis). 
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Curtea lei lor din palatul A lhambra (Grenada) Spania 
(După Libonis) .  

S T I L U L  A R A B  

41 

Acest stil bogat în forme de o fantezie u imitoare 
resfrânge în e l  firea poporului arab, acei oameni ageri 
la corp şi la minte, uscăţivi şi negricioşi , foarte v ioi, 
viteji în războaie, sprinteni şi gata de aventuri îndrăs
neţe, .înzestraţi cu multă imaginaţie şi cu darul poezie i ,  
cu sufletul pl in de pat imi aprinse . In  anul  632 pro
fetul lor Mahomed le dete Islamul, religia cea puter
nică ce-i înflăcără în cuceri ri le lor ducând cu ei Co
ranul în Asia până la Indus, în toată Africa, de Nord 
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şt 1 11 !spania, întemeind cele trei calitate : Bagdadul în 
Asia Mică, Cairul în Egipt şi Cordova în !spania. • 

Strălucirea acestor calitate a durat până la începutul 
secolului  1 6, când cel din urmă calif din dinastia 
Fatimizi lor căzu sub puterea lui Selim I, sultanul 
turcilor. 

Vom urmări deci dezvoltarea acestor trei calitate şi 
paralel  ne vom ocupa cu arh i tectura arabă, în strânsă 
legătu ră cu evenimentele istorice. 

Sub impulsiunea puternică a Coranului, stăpâniră 
rând pe rând Si ria cu oraşe le Ierusal im şi Damasc ; 
Persia şi toate ţ inuturile până la Indus ; Egiptul cu 
oraşul Alexandria cel apărat de  Bizantini şi a cărui 
bibl iotecă unică în lume adunată de regii Ptolomei, 
fu arsă din ordinul  califului Omar sub motivul <<Că 
dacă acele cărţi se potrivesc cu Coranul sunt inuti le 
iar dacă nu, sunt periculoase'' . 

Se succedară mai multe d inastii d intre cari mai 
puternică fu aceia a Omiazilor cu reşedinţa în Da
masc şi mai apoi aceia a Abasizilor cari mutară re
dinţa în Bagdad, formând califatul de Bagdad care 
ajunse în cea mai mare strălucire sub califul Arun al 
Raşid (776-809) eroul frumoaselor povestiri din <<O 
mie şi una de nopţi» . In această epocă 'ie construi 
măreţele moschee din Meka ş i  Medina precum şi cele 
din Damasc şi Bagdad ; se mai construiră palate, băi 
şi caravan-seraiuri pe drumul d intre Bagdad şi Meka. 
In construcţia palatelor se vede influenţa artei persane 
iar în aceea a moscheelor se vede influenţa artei bi
zant ine,  mai toţi arhitecţi i fi ind luaţi din Bizanţ .  

In t impul acesta se urma mai departe ş irul cuceri· 
rilor, astfel generalul Tarik, după ce supuse popoarele 
din nordul Africei , trecu strâmtoarea Gibraltar (Gebel 
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al Tarik) şi cuceri lspania (7 1 1 ) care fu stăpânită de 
d inastia Omiazi lor cu reşedinţa în Cordova şi astfel 
se formă cal ifatul din Cordova cu totul separat de cel 
din Bagdad. 

Sala ambasadorilor din palatul Alcazar (Sevila) Spania 
(După Libon is). 

Egiptul era guvernat de emiri împuterniciţi de califii 
d in  Bagdad până în secolul 11 când emiri din d inastia 
Fat imizilor fondară o raşul Cair (EI Kahirah - oraşul 
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v ictorios) care fu de aci înainte reşedinţa unui califat 
aparte de cele alte două : Bagdadul şi Cordova. 

Această separaţie a cal ifatelor exercită o influenţă 
binefăcătoare asupra artelor ş i  mai cu seamă asupra 
arhi tecturei arabe prin si l inţa ce-şi da fiecare a pros
pera mai mult decât celelalte, însemnând prin moschee 
şi palate civi l izaţia lor. 

De oarece Coranul oprea reprezintări de figuri umane 
ori de  animale, pictura s'a desvoltat numai în sensul 
coloraţie i  acelor neîntrecute arabescuri, formate d in 
figuri geometrice, asociate cu flori ş i  floron i într'un 
mod atât de variat şi ingenios cum nu s'a văzut Ia 
n ic iun a l t  stil . 

Monumentul de  căpetenie al arhitecturei arabe este 
moschea. In juru l  moscheei se construeste de  cele mai 
multe or i  palatele califi lor, cu haremuri le ş i  dependin
ţele lor. Pentru construirea lor fură mai peste tot locul 
chemaţi maeştri bizantini cari adaptară arta lor cerin
ţelor musulmane, aşa încât ca plan şi ca ornamentaţie 
moscheele şi palatele arabe în primele epoci au ca
racter şi proporţ i i  bizantine, amintind peste tot locul 
pe Sf. Sofia din Constantinopol. Planul pătrat deasupra 
căruia se înalţă cupola pe pandantivi , în faţadă având 
portice la intrări, acesta este tipul comun a mai tu
turor moscheelor arabe. Printre moscheele mai de seamă 
se pot cita în Egipt moschea EI  Ali zar (98 1 )  Jidicată 
odată cu fondarea oraşului Cai r. Ea este precedată de 
un harem. Sanctuarul său este d ivizat în 9 năvi sus
ţinute de  340 coloane de marmoră·, porfir şi granit, 
luate de pe la monumentele antice . Arcurile sunt în 
formă de ogivă. Se po_ate cita de asemenea moschea 
Hasan ( 1356) ; dar cea m 1i superioară ş i  care poate H 
considerată ca model de arhitectură musulmană este 
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moscheea lui  Kait-bey ridicată în Cair în secolul 1 5. 
In lspania arhitectura arabă atinse culmea sa în 

monumentele ce se ridicară în oraşele Sevila, Cordova 

, 
J 

Moschea Kait-B�y din Cair (după Libon is). 

şi Grenada. Aceste monumente se pot div iza în 3 ca
tegori i în raport cu stilul lor : 



46 ARHITECTURA 

a) Sti lul arabo-bizantin corespunde monumentelor 
ce s'au ridicat imediat după cucerirea Ispaniei , când 
se întrebuinţară peste tot numai arhitecţi bizantini .  
Catedrala din Teragona corespunde acestei epoci ; ea 
are arcurile în formă de potcoavă, ornamentele însă 
sunt pur bizantine, 

b) Stilul arab de transiţie corespunde arhitecturei 
din veacul 1 1  şi 1 2  când geniul arab se desface încet, 
încet de influenţa bizantină pentru a crea coloane, ca
pitele, arcuri şi mai ales acele m ici cupole (pandan
ti ve) stalactite atât de originale şi caracteristice sti lului 
arab, cari se văd în palatele Alhambra din Grenada, şi 
A lcazar din Sevila .  

c) Intrând în secolul 13 arhitectu ra arabă apare în 
toată original itatea şi bogăţia e i .  

In  Cordova-supranumită pe atunci Meka occiden
dentului - este o moschee construită de Abdelraman 
califul de Cordova, caracteristică . prin arcurile sale 
suprapuse ş i  formate fiecare din alte arcuri mai mici . 

In Sevila este ,vestitul palat Alcazar cu faimoasa sală 
zisă a ambasadori lor, care continuu atrage pe vizita
torii străin i  prin eleganţa formelor şi variaţia bogatelor 
ornamente ce o îmbracă mai peste tot locul . Ziduri le  
acestei să l i  sunt decorate cu mozaicuri in ştuc şi aco
perite de o cupolă hemisferă ornată cti i ncrustaţiuni 
de lemn p ictat ş i  aurit. 

In Grenada arhitectura arabă străluceşte în toată 
splendoarea sa. Palatul Alhambra din care nu a mai 
rămas decât o parte, era aşezat în mijlocul unei fortă
reţe situată pe platoul Siera del Sol, conţinea o mos
chee, locuinţa particu lară a muft iului  şi a ofiţerilor 
ataşaţi serviciului prinţulu i .  Astăzi nu a rămas din 
acest fermecător palat, decât câteva piese printre cari 
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«curtea leilor•> şi «Sala celor două surori» , cai i  sunt 
mai bine păstrate . Cei ce au vizitat aceste nestimate 
rel ique, şi s'au transportat cu mintea în acele t impuri 
de splendoare ale acestui  minunat palat, când toate 
ornamentele erau îmbrăcate în culori şi aur, iar par
dosel i le sălilor erau decorate cu mozaicuri colorate 
şi stră lucitoare, ne spun că nic i  un monument existent 
nu ar putea rivaliza în strălucire, bogăţie şi gust, cu 
aceste părţi ale palatului Alhambra ! 

In România se resimte influenţa artei arabe mai mult 
în ornamentaţia bisericilor noastre Curtea de Argeş şi  
Trei erarh i din laşi ,  de  s igur prin aducerea meşterilor 
pietrari şi lemnari, aduşi din Orient. 
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STILUL ROMAN 

In acest stil· ca şt tn cele precedente s ingurele mo
numente mai de căpetenie ce s'au clădit şi cari ne-au 
păstrat caracteristica unei epoci de transiţie sau de 
desvoltare în artă, au fost basil ici le. Primele basi l ici 
romane sunt concepute în sti lul bazi l ici lor latine  adică 
în formă dreptunghiulară având 3 despărţituri (năvi) 
în lung ca biserica Sf. Agnes construită în secolul 4. 

Cu secolul 5 sti lu l  bazi l ic i lor ca plan ş i  ea orna
mentaţie ge tranformă până în secolul 1 2  când sti lu l  
roman îşi schimbă caracterul şi devine stil ogival 
prin întrebuinţarea arcurilor în ogivă în loc de arcuri 
semicirculare. · 

Dela despărţirea Imperiu lu i  roman în două, deşi 
Ita l ia  fu cuprinsă rând pe rând de barbari ca Goţ i i ,  
Ostrogoţii şi Longobarzi i ,  totuşi a·rta nu stătu pe loc 
căci găsi admiratori printre conducătorii acestor barbari 
printre cari Teodoric cel mare care fusese crescut şi 
cult ivat în Constantinopole şi care aduse la curtea sa 
din Ravena, artişti şi consi l ieri versaţi în ştiinţele gre· 
ceşti şi latine precum : fi losoful Baltin, istoricul Ca
siodor, oratorul Simach şi alţ i i .  
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El repară capitoliul şi zidurile Romei (secolul 6). 
Restaură monumentele vechi romane în sti lul în care 
fuseseră concepute ; iar construcţiuni le noui le făcu 

Catedrala din Angouleme (Franta) Secolul XI (după P. Cornu) 

după normele şi sti lu l  Romei imperiale. 
Italia fu stăpânită apoi rle imperiul de răsărit când 

arta romană suferi influenţa byzantină ; apoi de Lon-
4 
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gobarzi pana m secolul 9 când trecu sub stăpânirep 
lu i  Carol cel mare. 

In acest interval arh itectura romană încercă schim
bări din ce în ce mai caracteristice însemnate prin ba
zil ic i le ce se construiau. 

Astfel în secolul 5 reconstruiră basil i ci le  Sf. Petre, 
Sf. Ion de Latran şi Sf. Paul d in Roma, cari se de
părtează întru câtva de tipul obicinuit al basi l icei Sf. 
Agnes din secolul 4. 

La aceste basi l ici noui privdorul ,  numai contează în 
interiorul biseri cei ,  iar interiorul este d iv izat în 5 năvi 
în loc de 3. 

Aceste tip,uri de basi l ici se construiră până în se
colul 9, când apare un tip nou de biserică semnalat 
de biserica Sf. Clement care se deosibeşte de cele de 
până acum prin aceia că la intrare are un mic portic 
apoi se intră într'o mare curte patrată înconjurată de 
patru portice, apoi urmează sanctuarul divizat în 3 
năvi centrale în care se afla altarul, iar în faţa lu i  ceva 
mai la stânga este aşezat amvonul de unde . ,se citeşte 
Sf. Evangelie . 

Afară de basi l ic i ,  monumentele ce caracterizează a
ceastă epocă sunt baptisteri i le adică mici  construcţ iuni 
poligonale aşezate lângă basil ică, -ce închideau bazine 
cu apă, cari serveau pentru botezarea în grup a cre
dincioşi lor. 

In secolul 1 0  basi l i cile iau proporţ iuni din ce în ce 
mai mari iar şarpantele de lemn aparent cari până 
acuma acopereau interiorul năvilor ş i  altarulu i  începe 
a se înlocui cu bolţi de zidărie. 

Astfel se construi la Perigneaux în Franţa biserica 
Sf. Front sub infl uenţa bisericei Sf. Marcu din Veneţia. 
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Basi l ici le au toate ca plan forma crucei latine având 
altarul rotund cum este biserica din Vignory. 

O biserică caracteristică d in secolul 1 1  este Sf. 
Etienne, d in Nevers a cărei navă centrală este boltită 
şi contrasusţinută prin arcurile ş i  bolţile năvilor late
rale cari sunt mai joase. După acest t ip sunt construite 
mai toate b iserici le d in această epocă d in sud-estul 
Franţei. 

In i nterior biserici l e  ce aparţin sti lului roman, sunt 
decorate cu sculpturi policrome, iar basore liefurile sunt 
zugrăvite ş i  se detaşează pe un fond de aur. 

Capitelele coloanelor de asemenea erau pictate. 
P icturi murale se apl icau pe pereţi , pe bolţi-le nă

vi lor şi la altar. In general figurile pictate sau sculp
tate sunt uscate, lungi, neînsufleţite, gând itoare şi în
vestmântate în stil byzantin. 

Sfinţi i au capul înconjurat de un nimb. Pereţi i z idurilor, 
bazele coloanelor, archevoltele arcurilor, erau adesea 
acoperite cu zugrăvel i .  

Acest mod de decoraţie se compune mai totdeauna 
din arabescuri, foi, şi d iverse figuri geometrice ce se 
disting într�! ele prin armonioasa combinaţie â culorilor. 
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Sala cavaleritor M-rea Mont Saint Michel (după P. Cornu). 

STILUL OGIV AL 

Caracterul principa l a l  acestui sti l constă în între
buinţarea aproape exclusivă a arcului ogivă compus din 
două arcuri de cerc cari se taie în vârf sub un unghiu  
curbulin ascuţit . Acest arc a fost util izat încă d in  se
colul al XI-lea, însă numai ca ornament, pe când in 
secolul al XI I-lea el formează un  element principal în 
construcţiune. 

Sti lul ogival se mai numeşte şi stil gotic, printr'o 
neîntemeiată supoziţiune că Goţii ,  cari au stăpânit Italia 
prin secolul V, ar fi avut vre-o influenţă asupra artei 
d in  secolul XII I .  

Arcul ogivă a dat constructorilor din evul mediu po-
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sibi l i tatea de a obţine edificii vaste foarte luminate, în 
care materialele erau întrebuinţate în moa raţional 
căci d iferitele părţi ale unui monument se echil ibrează 
între ele, punctele de reazăm ocupă cel mai mic spat iu 
posibil, iar contraforţi i  acestor reazăme sunt şi e i  for
maţi tot din arcuri, aşa în cât materia inuti lă este cu 
totul suprimată d in construcţiune. 

Constructori i  acestei epoce au desvoltat progresiv 
programul acestei arte noui , până în secolu l  XVI, când 
arta ogivală şi-a spus ult imul său cuvânt, fi ind ajunsă 
la apogeu. 

Monumentele de căpetenie ale acestui stil sunt cate
dralele. In Franţa şi în special în ţ inutul Loirei, se găsesc 
cele mai remarcabi le monumente ogivale. Către sfârşitul 
secolului  al XII-lea construirea unei catedrale era o 
necesitate, căci ele formau singurele locuri de adunare 
ale mulţ imei , care sub conducerea episcopatelor, plăs
muiau unitatea naţional ităţei franceze, grupându-se din 
ce în ce mai mult în jurul puterei monarchice, în luptă 
cu feodalitatea barbară şi anarchică. Printre catedra
lele ce s'au ridicat în secolul al XIII-lea vom cita : 

Notre-Dame de Paris. Acest edificiu este cel d intâiu 
care a fost conceput pe un plan vast, căci poate adă
posti sub ea 9000 persoane, având o suprafaţă jnte
rioară de 4500 metri pătraţi ,  cuprinse şi galeri i le su
perioare. Aşezată pe insula Cite de pe Sena, cu si lueta 
ei măreaţă ş i  impunătoare, această catedrală, prin pi
torescul ei din afară, a inspirat în toate t impurile pe 
artişti şi mai ales pe pictori , cari au eternizat-o pe 
pânzele lor, când în nopţi . de vară sub efect de lună, 
când întrezărită prin ceaţa d imineţelor de iarnă. 

Maestrul Victor Hugo, în romanul său «Notre-Dame 
de Paris» , ne conduce în misterele acestu i  monument 
pl in de frumuseţi nepieritoare. 
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Catedrala din Reims. Acest monument s'a făcut după 
planurile arhitectului Robert de Coucy. judecând dupif 
grosimea zidurilor, se vede că acest maestru arhitect 
concepuse un plan gigantic şi la care a trebuit să re
nunţe din lipsă de  mij loace. Deşi lucrarea catedrale i  
s'a continuat şi după moartea acestui arhitect, totuşi 
proiectul său a fost executat de următorii în acelaşi 
spirit artistic, deşi cu mult mai redus, căci în toate se 
vede o unitate admirabilă şi mai cu  seamă în faţada sa, 
care e cea mai splendidă concepţie din secolul XIII-lea 
şi aproape singura după Notre-Dame, făcând parte din 
epoca de transiţie. 

Catedrala din Amiens. Această catedrală e cea mai 
vastă d in biseric i le franceze, căci acoperă o suprafaţă 
de 8000 m. p . A fost concepută de arhitectul Robert 
de Luzarches, căruia i-a urmat alt arhitect, Tomas 
de Cormout. Acesta a i ntrodus unele modificări în con
cepţiunea primului autor ş i  de acee 1 se vede o dife
renţă de stil între părţi le superioare şi cele de jos. 

Catedrala din Beauvais e concepută pe un plan 
analog cu cea precedentă, construindu�se în aceiaşi 
epocă. Singura deosebire e că aci arcurile ş i  bolţ i le 
au deschizături mai mari decât la celelalte catedrale, 
dând i nteriorului un aspect uşor şi larg. 

Catedralele ce s'au construit în secolul  XIV devin 
d in ce în ce mai bogate în ornamentaţie, i nspirată 
din ce în ce mai mult din natură. Printre cele mai 
importante construite în acest t imp e catedrala din 
Alby. Această catedrală are o s ingură navă luminată 
prin n işte ferăstrui aşezate la partea superioară ; prin 
grosimea ziduri lor ei exterioare, prin turnul său dela 
cap ş i  prin l ipsa de  deschideri mari, acest monu
ment pare mai mult  a fi o cetătuie construită pe un  
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plan roman şi având numai arhi tectura interioară în 
stil ogival. 

Sti lu l  ogival în a treia sa perioadă, sec. XV şi XVI, 
se transformă şi merge repede spre decadenţă. Mo
numentele acestei epoce, aşa de bogate în detal i i  şi 

Catedrala din Amiens (Franţa) sec. XIII (după P .  Cornu). 

atât de încărcate în dantel::t şi foi, pierd din măreţia 
primitivă a acestu i  stil prin acea�tă tendinţă a artiştilor 
de a acoperi cu prea multă decoraţie l in ia mare, ce 
se d istruge astfel .  
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Arcul ogtva se transformă şi el din înalt şi majestos 
cum era, devine d in ce în ce mai jos, până ce ajunge

' 

la  arcul în ,,aco ladă'> sau <<an se de panier>> . Din a
ceastă epocă putem cita catedralele : St. Michel d in 
Dijon, St .  Vivien şi St .  Nicaise din Ruen. 

In afară de catedrale, în această epocă s'a construit 
castele şi edific i i  particulare, concepute în acest st i l  
şi p rintre cari putem cita : castelul de Coucy, ridicat 
în sec. XIII de către Engerand la Grand ş i  care poate 
să treacă ca unul din cele mai frumoase monumente 
de arhitectură mi l itară. Caste lul Pierrefonds, ridicat 
de ducele de Orleans la 1 390, ruinat în timpul lu i  
Ludovic XI I I  . şi restaurat în z i le le  noastre de archi-. 
tectul V iollete le Duc. 

Printre hoteluri putem cita : hotelul lui Jaques Coeur 
din Bourges şi hotel de Cluny ; de asemenea palatul 
de justiţie din Rouen. 

In  Ital ia, arta ogivală se desvoltă mai greu, şi anume 
în câteva monumente executate în mare parte de artişti 
germani. Astfel putem cita : Catedrala d in  Mjlan, S-ta 
Maria dei Fiori din Florenţa. 

In Anglia acest stil se desvoltă mai mu lt, având o 
notă particulară, ceeace a făcut să i se zică <<St i lu l  
perpendicular>> . Şi ac i  ca şi în I talia, arhitecţii fran
cezi şi germani au adus cu e i  arta ogivală d in ţări le  
lor. Astfel, capela College din Gambridge e opera ger
manului Claus. 

In Germania sti lul ogival a luat o desvoltare con
siderabilă, producfrnd un mare număr de  vaste şi fru
moase edifici i .  Astfel, putem cita ; catedrala din Colonia, 
St. Ştefan din V iena, domurile din Praga ş i  Ulm, Notre
Dame din Mtin ich ,  St. Laurent din Nurenberg. In ţările 
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de jos, st i lul got ic (flamand) este însemnat prin ca
tedrala Saint Grudule de Bruxeles. 

Şi în ţara noastră arta ogivală apare în monumen
tele din epoca lui  Ştefan-cel-Mare ; şi se vede mai 
pretutindeni asociată cu arta arabă şi bizantină, cum 
este la Trei�erarhi din Iaşi ,  de sigur influenţa colabo
rărei la acelasi monument a mai multor mesteri străini .  

' ' 

----------�- ---------�------ ---- --------- ------ ------ --- . ------- - .  --·· ··-

Biserica Notre Dame de Paris (după Lefevre). 
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Domul Sf. Petre din Roma (dupll Lefevre). 

RENAŞTEREA IN ITALI A 

Arhitectura ogivală pătrunse cu greu în Italia pen
trucă această nouă artă nu  intră de  loc în gustul ar
tiştilor şi publicului ital ian. 

Cele câteva edificii construite în sti l  ogival de către 
arhitecţii francezi şi germani în partea de nord a Ita
liei ,  nu  avură darul să schimbe noul curent ce se 
născu în arta ital iană de a se reveni în arhitectură la 
vechi le  tradiţiuni latine. 

Această pornire de  a redeştepta arta clasică a fost 
adusă la îndeplin ire de o pleiadă de artişti italieni, 
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cărora le revine meritul renaşterei artei în acele t im
puri de decadenţă. 

Aceşti maeştri, prin vigoarea talentului lor, grupară 
în jurul lor admiratori şi e levi ,  şi astfel se formară 
cele trei şcoli ale renaşterei în Ital ia : Şcoala floren
tină, şcoala veneţiană şi şcoala romană, având fiecare, 
maeştri ei conducători . 

Vom urmări deci, desvoltarea acestor şcol i ale re
naşterei italiene : 

«Scoala florentină>> . Seful acestei scoli a fost maes-, ' ' 

trul arhitect Bruneleschi care d inpreună cu amicul său 
Donatello cercetară cu deamănuntul vechi le monu
mente clasice, făcură săpături şi desenară pe cele mai 
importante şi se inspirară în operile lor din vechea 
artă romană. 

Astfel în anul 1440 Luca Pitti însărcină pe acest 
maestru cu facerea unui mare palat, care din împre
ju rări politice nu  fu terminat decât foarte târzi u ,  în 
anul 1 568 sub arhitectul Amanati. Lui Bruneleschi i 
se datoreşte cupola Sf. Maria din Florenţa, care este 
cea dintâi ce se execută în felu l  său în I talia. Ea 
se compune din două cupole ,  una interioară şi alta 
exterioară care să protegeze pe cea dintâi. Baza aces
te i  cupole este un octagon , iar arcuri le  sunt în formă 
de ogivă. Printre operi le lu i  putem cita : Biserica Sf. 
Spirit din Florenţa, Sf. Laurent şi Sf. Cruce. In toate 
operile sale se vede că acest artist a avut sentimentul 
l in i i lor şi suprafeţelor, neîntrebuinţând mai de  loc de
coraţiuni .  Aceasta era şi fi resc pentru un maestru în
cepător într'o d i recţie nouă, rămânând ca u rmaşi i l u i  
să-i complecteze opera începută atât de bine. 

Printre aceştia s'a distins arhitectul Baccio Pinte l l i  
a cărui artă originală, raţională ş i  bogată î i  atrase 
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stima concetăţen ilor săi, cari îl însărcinară cu o mare 
cantitate de lucrări . Printre acestea putem cita : Bi
serica Sf. Augustino, Sf. Maria deie popolo, Sf. Maria 
de la pace, palatul ducelui de Fel tre din Urbin, spi
talul Sf. Spirito şi alte lucrări de seamă d in Roma. 
Capela Sixtină din palatul Vaticanului se datoreşte tot 
lui B.  Pintel l i ,  după dorinţa Papei Sixtin IV în 1 473. 

Palatul Vendramin �Venetia) opera lui Lombardo 1 48 1 .  

' Arhitectul Leo Baptiste Alberti studiă serios arhi
tectura veche a I tal ie i  şi prin lucrările lu i  pri ntre cari 
Capela dela Nuntiata şi b iserica Sf. Francisco din 
Rimini ,  arată drumul ce trebuia să urmeze artişti de 
la  inceputul secolului  1 6. 

«Şcoala veneţiană>> . Unul di ntre cele mai principale 
monumente din aceasta epocă este palatu l Vendra
mini  construit la Veneţia în 1 48 1  de către arhitectul 
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P. Lombard. Acest edificiu î n  care regăseşti idealul 
renaşterei ,  apare tocmai în momentul când în Franţa 
şi Germania sti lul ogival degenera din ce în ce în 
«flamboyant>> ş i  <<inflorit>> . 

Un mare maestru al acestei şcol i , este arh itectul 
Andrei Palladio. In toate operile lu i  se vede o armo
nie ce încântă ochiul .  Pallad io a studiat profund mo
numentele antice, din cari a tras reguli personele apli
cate şi în operile lui şi publ icate într:un tratat în 
anul 1 570. 

Printre operile lui de căpeten ie putem cita : Palatul 
Barbarano la Vicenţa. Opera lui Pallad io prin vigoa
rea şi originalitatea ei, are calităţi şi defecte mari , 
cari i-au atras critice destul de puternice ; cu toate 
acestea către finele secolului 1 8  când sti lul renaştere i 
ajunse în decadenţă, se reveni iarăşi la arhitectura 
lu i  Paladio, bine înţeles în părţ i le ei bune. 

Arhitectul Scamozi publică în 1 6 1 5  tratatul său «Idea 
dell 'arhitectura universale'' care îl fădt popular ; el 
studiă pe Vitruvius ş i  creă catedrala din Salsburg iar 
la Veneţia palatul Cornaro pe marele canal. 

lh  arhitectura mi l itară se dist inge arhitectul Sami'
cheli care printre altele făcu palg.tul Canosa la Verona 
şi poarta «de! Pal l io'' . 

Iacopo Sansovino făcu în 1 532 palatul Cornero de  
pe Ca Grande întrebuinţând elemente arabe ; precum 
şi multe alte l ucrări de seamă printre cari palatul 
Zecea din Piazeta San Marca şi Fabriche Nuove pe 
Ca Grande în 1 555. 

<<Şcoala romană>> . Fondatorui acestei şcoale a fost 
Bramante, căruia i-a urmat San Galo şi Michel An
gelo, Peruzi ş i  Digzole şi se termină cu Domenico 
Font ana ; începe în 1 470 şi se termină în 1 607. Bra-
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mante a făcut palatul Girand şi loj i le Vaticanulu i ; de 
asemenea biserica «delia Consolazione'' a cărei faţadă ' 

este s implă şi graţioasă. 
Sebastian Serl io, elevul lui Perruzi, este unul din 

arhitecţii eminenţi ai renaşterei la care a contribuit în 
bine fie prin cunoştinţele lu i  teoretice, fie prin geniul 
său arhitectural. 

Palatul public din Siena Italia (după P. Cornu). 

Serii o îşi petrecu _ mare parte d in v iaţă în Franţa la  
curtea lui Fran�ois I ş i  lucră la ridicarea Luvrului ş i  
la Palatul dela Fontainebleau. 

Rafael Sanzio creă graţioasa capela a Sf. Marii, p e  
care o termină Bernini. 
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M ichel Angelo este un mare maestru al renaşterei 
şi şi-a câştigat o reputaţi e  universală prin opera sa 
cea mare «domul Sf. Petre din Roma" , lucrare înce
pută de Bramante. Acest dom este un capo d'operă 
arhitectonică prin impresia de  majestate ce dă. Cele
lalte lucrări ale lu i  Michel Angelo sunt qspru criticate 
prin faptul că acest maestru s'a cam depărtat dela 
principiile clasice, aventurându-se în extravaganţe ar
h itectonice de cari Roma fu inundată mai târziu de 
imitatorii e i .  

Giacomo Barozzi, cunoscut sub numele de Vignole, 
studiă profund opera lui Vitruvius şi în 1 563 publică 
cartea sa asupra celor cinci ordine arh itectonice, în
trebuintată şi azi în studiul  artei clasice. Această carte 
însă a fost criticată pentrucă generalizând proporţ i i le 
aceloraşi elemente d in monumentele vechi ,  le  alterează 
pe fiecare din ele şi cu aceasta, ar face mai mult rău 
de cât bine arh i tecture i  clasice. 

Unul d in cele mai frumoase monumente ale renaşterei 
este M-rea Certoza di Pavia de lângă Milan, datorită 
architectului A. Fossano, pictor şi sculptor. Acest mo
nument dacă are l ipsă de . unitate, fi ind continuat şi 
isprăvit de  alţi artişti , străluceşte însă prin bogăţia şi 
e leganţa detal i i lor. 
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Castelul de Blois Franta (după Lefevre). 
---- ------->---- ··-···· ·-·-- ----------·· 

RENAŞTEREA IN FRANŢA SECOLUL XVI 

Dacă examinăm influenţa renaşterei ital iene asupra 
artei franceze constatăm că renasterea se a rată încă de 

, 

la început plină de  hezitare, atât în artele plastice cât 
ş i  în l itere şi şti inţe. Renaş terea fran_ceză nu merge îna
inte decât privind cu re gret în urmă la vechi le tradiţ i i  
naţionale, pe cari le respectă în toate lucrări le cele 
noui . Totuşi, arta cea nouă, în evoluţia e i ,  schimbă 
încet încet haina învechită .a sti lului ogival şi sub in
fluenţa colonie i  i tal iene stabi l i tă la Fonta inebleau d e  
către Francois 1 ,  îşi îndreptă priviri le către formele 
savante ale artei antice. 

Cu toate acestea, graţie renumiţilor architecţi jean 
Bullant, Pierre Lescot, Fil ibert, arta cea nouă a re-
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naşterei franceze nu se mărgini la simpla im itare a 
operilor clasice; c i  creiă  combinaţi uni într'adevăr ori
ginale în care arta antică era judicios uti l izată şi a
doptată necesităţi lor t impului .  

Vom cita câteva opere din această perioadă, cari, 
departe de a fi vechile castele feudale, ele sunt adevă
rate palate deschise, înconjurate de parcuri magnifice 
decorate cu statui , terase şi fântân i ,  prezentând peste 
tot o apl icaţie pl ină de gust �a formelor antice, dar 
conservând un caracter original . 

«Castel ul de Nantouil let>> construit de cardinalul 
Duprat în 1 530. Astăzi n'a mai rămas din acest palat 
decât o prea ffumoasă poartă de intrare şi un corp 
de. clădire în fund în care se d istinge o mare sală şi 
o încântătoare scară de onoare cu rampele drepte. 

«Castelul de Blois'' constr.uit pe malul Loirei , for
mând un pătrat neregulat cu ziduri le lu i  groase ce'! 
înconjoară, cu turnurile şi turnuleţele lu i ,  oferă ochiului 
un ansamblu pitoresc. Acest castel, care datează din 
secolul 1 2, a fost adăogit şi modificat în decursul 
t impului ,  după gustul şi trebuinţele vremelnici lor lui 
stăpâni. Astfel cea mai veche parte, sunt ziduri le cele 
groase ce susţin «sala Statelor'' . Interiorul acestei săl i . 
oferă un rând de coloane al căror capitel au caracterul 
secolulu i  1 3. Un turn . cuprins în construcţi i le făcute 
de Francois I şi care este numit  «Tour du moulin» ,  
datează tot din acea epocă. De asemenea este aşa 
zisul <<Tour de Foix» construit de Caterina de Me
dicis, care zidi pe platforma de sus a lu i  un pavil ion 
pătrat în care ea se ocupa de astrologie. Aproape de 
turnul cte observaţie se află construcţ iuni le în piatră 
şi cărămidă ridicate de  contele de  Blois, strămoşul lu i  
Ludovic XII .  In spatele acestui . ed ificiu se află o ca-
pelă construită de Ludovic XII .  5 
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Poarta principală a castelu lu i  este decorată cu două 
coloane, d'asupra cărora se află o nişe p ictată cu azur 
şi aur. Scara de onoare a castelului  făcută sub Fran<;ois 
1 este în sti lu l  renaşterei şi prezintă un aspect gran
dios, şi ca gândire şi ca execuţi une. 

<<Castelul d' Azay-le-Rideau>> e una din o peri le cele 
mai interesante ale renaştere i .  Se ridică în mijlocul 
unei  insule formată pe râul lndra. Faţada castelului ,  
flancată de turle elegante, puritatea stil ului şi del ica
teţea detal i i lor, rechiamă admirabi lul talent al lu i  jean 
Goujon. 

,,castelul de Chambord>> , construit de Fran<;ois 1 la 
întoarcerea s� din captiv itate din Spania, pe locul unei 
case de vânătoare a conţi lor de Blois. 

Se crede că arhit�ctul acestui castel ar fi celebrul 
artist i talian Primatice. Fran<;ois 1 locuia adesea în 
acest splendid cuib, înfrumuseţat cu operile lui Leo
nardo da Vinei si a altor artisti mari. Henric I I  construi 

' ' la acest castel încântătoarea scară din curtea zisă a 
<<orientului>> . In partea de nord se ridică ury.. turn pă
trat flancant de alte patru turnuri cari, în ansamblu, 
formează impunătoarea siluetă a acestui castel. 

<<Caste lul de Fontainebleau,> ,  acest castel ridicat de 
Fran<;ois 1 ,  se compune dintr'un _  vast ansamblu de 
construcţiuni diferite în arh itectu ra lor şi pe o în
t indere de 60.000 metri pătraţi . Această vastă întin
dere de construcţiuni conţine  cinci curţi : Curtea «ca
lu lu i  alb>> ,  curtea fântânei , curtea turnului ,  curtea 
prinţi lor şi curtea lui Henric IV. Curtea «Calului alb» 
are 1 50 m. lungime şi 1 1 0 metri lărgime , e înconjurată 
cu construcţiuni de 3 părţi ,  formând c inci pavilioane 
legate între ele cu galeri i . Curtea <<fântâne i >> înconjurată 
de asemenea de trei părţi cu construcţ iuni având la 
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mij loc o fântână decorată cu statuia lu i  Ulyse. In  fund 
se află galeria lui Fran<;ois I ,  preoom şi un pavil ion 
de  colţ în stilul Ludovic XV. Poarta de aur ridicată 
după desenele lui Primatice şi după care Carol Quintu 
îşi făcu la fel în 1 539, pune în comunicaţie curtea fân
tânei cu curtea turnul u i ,  al cărui fund este ocupat de 
pavi l ionul Sf. Ludovic. Această curte comunică cu a
ceia al lu i  Henric  IV prin poarta Dauphine, şi este 
înconjurată de construcţiuni r idicate după planurile 
arhitectului jean Jamin .  

In interiorul acestui măreţ castel se disting aparta
mentele : Capela, decorată de Fremiat pe t impul lu i  
Henr ic IV.  Ea conţine tribuna regelui sculptată în 
lemn de către Bordogni ; de asemenea statuele lu i  
Charlemagne şi Sf .  Ludovic  atribui te lu i  Germain 
Pilon. 

Galeria lui Henric II sau sala serbărilor, are un 
frumos plafon de lemn de nuc ; de asemenea şi un 
chemineu monumental. 

Galeria Fran<;ois I, de  60 metri lungime, conţine un 
bogat plafon în lemn de nuc aurit, lambriuri sculptate ; 
iar panouri le dintre ferestre au picturi de Rosso. 

«Castelul de Saint-Germain în Laye>> . 
Adevăratul creator al acestu i  castel poate fi consi

derat Francisc I, care după ce dărâmă vechi le cons
trucţi i r idicate de Robert-le-Pieux încă d in sec. 1 1 , 
puse de se construi noul castel din temelie. 

Acest castel este departe de a fi vechile castele feu
dale cu  turnurile lor de apărare, cu creneluri şi bar
bacane, ci din contra el este o adevărată locuinţă de 
plăcere, concepută şi construită după normele arhitec
turale ale renaşterei ital iene pe cari Francisc I le-a 
adus din Italia unde şi-a făcut educaţia şi pe cari, 
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saniorii dela Curti le răspândiră apoi în toată Franţp.. 
Faţadele exterioare ale acestui palat sunt tratate în 

pi lastri robuşti şi goluri cu arcade. Suprafeţele mari 
sunt plate, l ipsite deci de acele i eşituri cari prin umbra 
ce aruncă pe z iduri însufleţesc atât de bine materia. 
Se vede că autorul acestui curios monument a sacri
ficat peste tot detal iu (  pentru ansamblu, obţinând prin 
aceasta mai degrabă un efect de grandios şi imposant .  

Se crede că Francisc 1 a încredinţat direcţia lucră
ri lor acestui castel , arh itectului i talian Sebastian Serlio, 
eminentul arhitect al şcoalei romane, care îşi petrecu 
mare parte din v iaţă la curtea lui francisc 1 ,  colabo
rând la ridkarea Luvrului şi a Palatului dela Fon· 
tainebleau. 

După moartea lui Francisc 1 ,  Enric II începLt un 
edific iu spre Sena ţ;i o terasă, în fine Enric IV clădi 
un castel nou paralel cu Sena pe un platou al cărui 
n ivel se află cu 65 metri deasupra fluviului ,  la care 
se scoboară prin splendide terase, scări şi rampe cu 
mai multe etaj e într'o serie de grădini  prelungite până 
aproape de marginea apei. Ludovic XIII îşi petrecu 
copilăria în acest castel, tot aci se născu Ludovic 
a l  XIV-lea. 

In 1 770 acest castel fu dăruit conte lu i  d' Artois de 
către Ludovic XVI. In timpul revoluţiei fu d istrus şi 
astăzi nu se vede d in el decât pavil ionul lu i  Enric 
IV şi terasele cu ziduri le de sprij in ire. 

«Castelul d' A net>> este situat în departamentul Loirei 
şi este unul din minuni le artei franceze din epoca re
naşterei. Enric II îl zidi în 1 552 pentru Diana de 
Poitiers după planuri le arhitectului Phi l ibert de I 'Orme 
fu decorat de sculptorul jean Goujon ş i  de pictorul 
Cousin. 
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ft1 în parte distrus în timpul revoluţie i ,  şi reparat 
şi restaurat de diferiţii lui proprietari , fără însă ca să 
mai păstreze interesul artistic de altădată. Se admira 
în aceasta magnifică reşedinţă, ordonanţa celor trei 
ord ine de coloane, porticul ornat cu figura Dianei -
zeiţa vânatului-a unui cerb şi a celor 4 câini , gru
pate în jurul unui admirabil orologiu. Capela rotundă 
decorată cu pi lastri în marmoră albă şi cu statuele 
apostol i lor, mormântul Dianei, picturile vitrourilor, 
scara cea mare ornată cu busturi de marmoră făceau 
din acest minunat castel un bogat budoar al cărui gust 
ales nu- l  poate concepe decât o bogată şi vie imagi
naţie. Faimosul cadran · la care piciorul unui cerb bătea 
orele, fântânele, ce ţâşneau mai peste tot locul, cu
loare le, picturile, statuele, balustradele cioplite cu fineţă 
şi bogăţ ie, alegori i le mitologice şi alte opere de artă 
de altădată, astăzi sunt pierdute pentru totdeauna, căci 
resturile ce se mai păstrează din toate aceste minuni 
de artă, abia mai pot da o slabă i dee de  ceeace stră lucia 
odinioară. 

«Castelul D' Ancy-le-Franc» construit după planul 
arh i tecţilor ital ieni : Primatice şi Serlio, este un  mo
nument la înălţimea reputaţiei autorilor l ui, cari au 
observat în concepţia lor regularitatea cea mai com
plectă. In această operă de artă se vede în toate păr
ţi le sale un acord atât de perfect, o armonie atât de 
fericită că ansamblul său de un aspect puţin sever, 
sfârşeşte prin a captiva. 

Castelul situat în departementul de I'Yonne aproape 
de Tonnere, H1 fondat în 1 537 de către Anton III conte 
de Clermont şi Tonnere, este înconjurat de şanţuri 
pl ine cu apă şi de terase : consideraţiuni mi l i tare do
mina încă în construirea castelelor d in această epocă. 
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Planul castelului este un pătrat perfect cu o curte 
la mijloc iar la colţuri are pavi l ioane mai ridicate · a 
căror ziduri au peste 2 metri grosime. Aceste pavi
l ioane au etaj d'asupra restului construcţi unei şi for
mează atice . 

Din fericire, acest superb edificiu a putut scăpa de 
d istrpcţia revoluţiei şi a t impului ,  rămânând în  picioare 
ca un monument de un caracter arhitectonic cu totul 
particu lar, din epoca renaştere i .  

El ţ ine un loc serios şi, s'ar putea zice, unic în 
istoria artei naţionale franceze. 

Sti lu l  său, mai mult ital ian decât francez din punct 
de  vedere decorativ, se întâlneŞte rar, chiar în această 
epocă când' numeroşi artişti ital ieni veniţi din Italia 
lucrează pentru curtea Franţei . 

Castelul Chambord (după P. Cornu). 
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Panou decaratic bis .  Sf. Maclau Rouen (după Libonis). 
- -------- ------------- .... 

L U V R U  

7 1  

Această veche locuinţă a regi lor Franţei, f u  aban
donată tJn l ung şir de ani până în 1 527 când Fran<;ois 1 
execută câteva lucrări de amenajament printre cari şi 
dărâmarea turnului  «Fil ip August>> care prin masivitatea 
lui dădea castelu lu i  un aer de înch isoare. Peste 1 2  ani 
când Cari Quint veni la Paris, Fran<;ois 1 voi să-I pri
mească în Luvru , acest vechiu castel al regatului ,  în 
loc de a-1 primi în caste lul său din Tui leries. In acest 
scop, el puse de se repară stricăci uni le Luvrului ,  dă
râmă parte din ziduri le cele groase, iar interiorul îl 
înfrumuseţă cu picturi şi tapiţeri i de valoare. Mai 
târziu avu ideia să recons.truiască Luvru după un plan 
nou, pentru care însărcină mai întâiu pe architectul 
Sebastian Serlio ş i  apoi pe Pierr � Lascaut, acceptând 
pentru execuţie pe ale celui din u rmă. 
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Henric II adăogă noui construcţiuni printre cari <<Pa
vi l ionul regelui» legat de Luvru printr'o galerie, după 
planuri le arh itectu lui Chambiche. 

Henric IV mări şi mai mult Luvru, dându-i dimen
siu nile de azi, p rin imensele galeri i ce unesc cu rtea 
Luvrului cu palatul Tui leries pe faţadele din spre Sena. 

Aceste lucrări se terminară către anul 1 855 sub con
dueerea arhitecti lor Du Perac si Metezeau. ' ' 

Paralel cu monumentele despre cari tratarăm până 
acum din epoca renaşlerei franceze, se ridică câteva 
monumente religioase concepute într'o arhitectu ră aşa 
zisă «Iezuitică>> pentru întrebuinţarea exclusivă a ei în 
lucrări le ordinulu i  lezuiţilor stabil iţi în Franţa. Printre 
cele mai de seamă putem cita în Paris biserica Sf. 
Paul  şi Sf. Luis şi în Dijon biserica Sf. Laurent. 

Autorii acestor lucrări se conduseră însă prea cu 
stricteţă de regulele stabi l ite de Vitruviu  şi Vignole, 
încât operile lor făcute prea cu compasul sunt reci şi 
posomorâte ş i  l ipsite de graţia şi armonia ce o dă 
i maginaţia şi gustul în operile artiştilor ce şt!u să se 
inspire din arta trecutului ,  fără să o copieze, şi cu 
modul acesta să creeze opere noui , de valoare, prin 
cari arta progresând evoluează mai departe. 

Inainte de a trece Ia arta din secolul 1 7  cred că este 
nemerit a spune ceva despre artiştii Pierre Lescaut, 
Phi l ibert de l 'Orme, jean Bullaut şi jean Goujon, că

. rora în mare parte le revine meritul de a fi dat prin 
operile lor o d irecţie sănătoasă renaşterei arhitecturei 
franceze. 

Pierre Lescaut ( 1 5 10- 1 578) întrebuinţă în operile 
l u i  cu o mare superioritate stilul roman antic. Prima 
sa lucrare cunoscută este amvonul St. Germain exe
cutat în 1 540 în colaboraţie cu sculptorul jean Goujon. 
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Fântâna Nimfelor este de asemenea opera lu i  Les
caut, dar creaţiunea capitală a acestui maestru arhi
tect este noul Luvru, 

Biblioteca Mazarinc (1 670) Paris (după P .  Cornu). 

Fran<;ois I îl însărcină în 1 546 cu reconstruirea a
cestui palat a cărui lucrare o conduce până la moarte. 
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Frumoasele proporţi uni, un itatea în diversele lu i  părţi, 
eleganţa ansamblului său majestos, fac din acest palat' 
un strălucit monument din epoca renaşterei .  Pierre 
Lescaut este unul d intre primi i  arh itecţi francezi cari 
au întrebuinţat sti lul roman pur, fără alt amestec. 

Ph i l ibert de I'Orme născut la Lyon în 1 5 1 5  îşi com
plectă studiile sale arhitectonice în Italia, ocupându-se 
de e lementele artei clasice şi de ale renaşterei. 

Opera sa de căpetenie este reconstruirea palatu lu i  
Tui l leries în  1 564. Proiectul său era de a da edific iului 
forma unui mare dreptunghiu de  1 65 metri  lungime 
şi 1 64 lăţime. 

Din planul său gigantic, de  I'Orme nu puti! realiza 
decât pe jumătate. 

Sti lul acestui arh itect mai puţin bogat decât acela 
a lu i  Pierre · Lescaut, cu toată simplicitatea lui, totuşi 
atrage admiraţia spectatorului  cunoscător în ale fru
mosulu i  plastic, tocmai prin puritatea, fineţa şi origi
nalitatea ce caracterizează opera acestui artist. 

In 1 552, Henric II îl însărcină cu reconstru i rea cas
telului  d' Anet, care din nefericire fu dărâmat în timpul 
Revoluţiei ; totuşi se mai vede ş i  azi frumoasa com
poziţie a primului său autor, cu toate schimbări le aduse 
prin reconsh:u irea lui .  

jean Bul lant îş i  făcu şi el studi i le tot în Ital ia  către 
1547, conetabi lu l  Anne de Montmorency îl însărcină 
cu reconstruirea castelului său din Ecouen. Acest mo
nument consista din 4 corpuri de clădire, având la 
colţuri pavilioane mai ridicate. Corpul central este de
corat de ordinele doric şi ionic şi de un atic terminat 
printr'un turn. jean Bullant era un artist de gust, de  
un stil fin ş i  p l in  de graţie şi de o i nspiraţi e  înaltă 
şi e legantă. 
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El deveni arhitectul Caterinei de Medicis, şi con
duse lucrările castelului  Touil leries, după moartea lu i  
Phi l ibert de l'Orme. 

jean Ooujon este cunoscut mai mult ca sculptor 
decât ca arhitect. In operi le lui se arată de un gust 
superior, elegant şi graţios, original şi natural. Din ne
fericire nu i se cunosc lucrări le  de arhitectură, totuşi 
se crede că mausoleul lui Ludovic de Bn!ze din Rouen 
este opera lu i .  

Tribuna din sala zisă a celor 1 00 elveţieni ,  din L'uvru, 
susţinută de cariat ide de proporţie gigantică, de o e
leganţă perfectă, de un gust a les, şi de  un desen larg 
şi bogat, este o operă care poate da măsura talentului 
acestui artist. 

De · asemenea statuia Dianei vânătoare d in Luvru, 
rezemată pe un cerb şi acompaniată de câin i i  săi, este 
una din frumoasele creaţiuni ale sale. 
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Domul invalizilor Paris sec. 18 (după P. Cornu). 

DECADENT A RENASTEREI 
' ' 

Cu intrarea în secolul 1 7  arhitectura suferă în Franţa 
o reacţiune foarte puţin avantagioasă pentru progresul 
ei. Sti lu l  se modifică în această epocă destul de simţi
tor prin întrebuinţarea absolută a, simetrie i  şi a regu
larităţei , caracteristica operilor d in epoca decadenţei 
romane. Bogăţia ş i  varietatea arhitecturei dela finele 
secolulu i  16 fură abandonate pentru a face loc unor 
composiţ iuni  goale, uscate şi reci ,  reamintind mai peste 
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tot locul regulele stabi l ite de V itruvius şi V ignole, 
asupra artei antice . 

Astfel, pe t impul domniei lui Henri IV cele câteva 
monumente ce s'au constru it sunt de o arhitectură 
grea şi goală, l ipsită de detal i i  şi de ornamentaţie .  

Poarta St. Denis opera l u i  Blonde! ( 1 672) dubă P. Cornu). 

· -

Printre acestea putem cita : Unirea Tuileri i lor cu Luvru, 
terminarea localului de  primărie din Paris, terminarea 
podului Neuf, mărirea castelului St. Germain precum 
şi o parte din palatul Fontainebleau. 

In timpul domniei lui Ludovic XIII, se începu a se 
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părăsl formele arhitectonice create de Renaştere şi 
gustul în această artă se coborâ într'atâta în cât de
cadenţa nu întârziă să apară. Astfel în 1 6 1 5  se ridică 
palatul Luxemburg şi fântâna Medicis cari d impreună 
cu portalul bisericei Sf. Germaine ş i  marea sală a pa
latu lu i  de justiţie, datorite arhitectului Salomon de 
Brosse dau caracteristica în această epocă. 

In 1 636 Richelh.'u îşi ridică pentru usagiu l  său per
sonal <<palatul cardi nal» care mai târziu devenl regal . 
Arhitectul jacques Lemercier fu însărcinat cu aceste 
lucrări . Artiştii_ din această epocă inspirându-se din 
arta decadenţei romane, în zadar se si lesc s'o modi
fice spre a scoate ceva nou, căci geniul · l ipseşte şi nu 
se produce niniic interesant. 

Totuşi printre �de mai răuşite lucrări p.utem cita 
faţada <<Sf. Etiennt!» portalul b isericei St. Gervais pre
cum şi palatul Luxemburg datorit arhitectulu i  Brosse. 

In 1 624 Ludovic XIII puse p iatra fundamentală a 
lucrări lor ,de continuare la Luvru încredinţând lucrări le 
arhitectulu i  Lemercier. Acesta continuă mai departe 
opera predecesorului său Pierre Lescaut însă cu ·o mare 
deosebire de composiţie şi de gust. 

Un arhitect celebru în epocă lui Ludovic XIV fu 
Louis Levau căruia i se datoreşte înălţarea pavi l io
nului  central al Tui lerii lor conceput de Phi l ibert de 
I 'Orme. Peste cele 2 ordine lonic şi Carintian e l  puse 
un ordin tbscan şi atic acoperit cu un dom drept
unghiular. 

Printre bisericile din această epocă aceia care se 
apropie mai mult de planu l  catedrale lor  din evul mediu 
este St. Suplice având o lungime de 1 1 7 metri. La 
această lucrare au dirijat succesiv arhitecţii Chris
tophe Gamart, Danii l  Gittard şi Louis Levau. 
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Un arhitect de valoare din această epocă este Fran
�ois Blondei căr�ia i se datoreşte Poarta St. Denis - de 
o frumoasă arhitectură - ridicată în suvenirul victo
rii lor lu i  Louis X IV asupra Olandei şi Germaniei . 

Pavilionul regelni Piaţa Vosgilor Paris (după Libonis). 

Blondei a făcut şi un Cţtrs de arhitectu ră publicat în 
1 675, de o mare valoare din punct de vedere tecnic 
şi artisti c. 

Un alt arh itect de valoare este Fran.;ois Mansart 
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căruia i se datoreşte inova pa acoperişul u i  locuit, cu- .  
noscut şi la noi sub denumirea de "mansardă>> . 

A construit caste lele <<de Ma isons>> şi <<Val-de-Grace>> 
şi în toate lucrări le lui se vede un gust ales, original 
şi de  mare talent. Nepotu l  acestuia, arch itectul Jules 
Mansart fu însărcinat de · Ludovic XIV cu lucrările 
castelu lu i  Versai l les. Acest castel impune mai mult 
prin mărimea şi întinderea lu i  · imensă, decât prin ar
hitectura sa care este de uh aspect ,rece, fără viaţă 
şi de  o mare monotonie .  Acest monument este opera 
unui bun conştructor însă l ipsit- de gust ş i · de imagi
naţie căci nu are n imic care să mişt� ' Şi să poată re
deştepta idei a , de bogăFe decât mărimea lu i  .colosală. 

Tot acest.ui arhitect i se datoreşte castelu l  de Marly 
şi Trianon ; de asemenea domul invalizi lor început de 
L. Bruant. 

Acest dom nu este l ipsit de oarecare eleganţă însă 
este prea greu pentru faţada lui Bruant. 

Tot jules Mansart . trasă pieţele <<Vendome,, ş i  
,<Victoires,, . -... . . .  

Printre artiştii de  valoare din această epocă, poate 
fi considerat ·şi pictorul ·Ce brun care : se ocupa şi cu ! 
arhitectura. Acestu i  artist i se datoreşte în mare parte, 
înfrumuseţarea palatulUi  Versailles - prlhtr•o decoraţie 
de un gust superior. Graţie lu i ,  Statul francez înfi inţă 
la Roma o şco1lă de arhi tectură pentri{ studiul  artei 
clasice şi renaştere i ,  care însă nu dete rewltate feri
cite, căci elevii fără o conducere superioară de in i
ţ iativă sau de geniu ,  se mărginiră să copieze numai 
vechi le  monumente şi de aceia în operi l e  lor posterioare 
se vede atâta l ipsă de gust şi de original itate. 

Colonada Luvrului datorită arhitectulu i  Claude Pe r
r
.
ault este o lucrare reuşită d in această epocă. 
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Şcoala arh itectulu i  Bernin i  avit o influenţă bine
făcătoare prin tendinţa ce urmărea de  a armonisa su
prafeţele mari cu detal iele ornamentelor şi de a da 
unitate prin ornamentaţia interioară şi exterioară. 

Un alt curent datorit şcoalei arhitectului Boromini 
este acela de  a înlocui peste tot atât în plan cât şi 
în faţadă l inia dreaptă prin curbe moi, ondulate şi 
bizare, schimbând cu totul rolul firesc al e lementelor 
arhitectonice. 

Acest gen baroc avit destui admiratori căci I talia şi 
în special Roma fu i nundată de  această arhitectură 
capricioasă şi desordonată şi se răspândi mai peste 
tot ; iar în Franţa fit cunoscută, sub denumirea de «Sti lul 
Pompadour» . 

In  arhitectura civi lă se întrebuinţează cărămida apa
rentă pe fondul roşu al căreia se detaşază decoraţia de 
piatră a clădirilor. 

Ornament c iopl i t  în . lemn (dupi\ Libonis). 
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STILUL LOUIS XV 

Sub domnia lu i  Ludovic XV ,  luxul luase o desvol
tare extraordinară, graţie unei tendinţe iresistibi le către 
nou. Voiajuri·Ie făcute în Indi i  ş i  China adusese cu 
ele gustul pentru obiectele de artă făcute din dinţi de  
elefant, bronz, pene, scoici, vase etc. Acest gust se 
simţi în produsele de artă nouă şi se răspândi . aşa 
de repede încât pentru a satisface cererea generală, 
se recurse la imitaţ iuni ,  astfel că operile de' artă de
generară în obi ecte de industrie şi de meşteşug. 

Introducerea ogl inzilor în decoraţia interioară, 
indică primul pas în transformarea sti lu lu i ,  înlocuind 
mai  peste tot locul panouri le de · p ictură, ce păreau 
că întristează ochiul .  

In fine, multe palate şi castele vechi fură transfor
mate în locuinţe particulare, spre desavantajul lor, căci 
toate lucruri le în această epocă perdeau din măreţia 
şi nobleţa lor anterioară .  Ansamblul general al ope
rilor de arhitectură din epoca lui Ludovic XV, afirmă 
în ceeace priveŞte pe autorii lor- un gust i nferior şi 
o mare sărăcie de imaginaţie ascunsă sub o falşe apa
renţă de joiuri de l in i i  şi aurărie. 
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Astfel ni se prezintă lucrările croite în stilul cunos
cut sub numele de Pompadur sau Rococo. Acest stil 
nu este degenerarea st i lului Renaşterei ; e l  nu este 
decât transformarea barocului italian adus în Franţa 
unde a fost cultivat cu succes -şi unde şi-a atins apo
geul .  In afară, acest stil se cunoaşte după frontoanele 
sale răsucite şi rupte, după l in i i le  moi şi întortochiate 
ale d iverselor motive de decoraţie, după ancandra-

Biserica Sf. Genevieva sau�:domul Pantheon opera lui 
Souflet 1 753 (după P. Cornu). 

mentul bizar al uşi lor şi ferestrelor. In interioare, sti lu l  
prezintă o aglomeraţie de ornamente nemotivate, de 
scoici şi gherlande de  flori stil izate, iş i turi nelogice, 
console cari nu suportă nimic, în fine decoraţia prezintă 
mai peste tot un aspect extravagant ş i  confus al cărui 
motiv este mai peste tot format din pene şi scoici iar 
ansamblul lor produc impresia unui dans nesfârşi t de 
tot soiul de forme sucite şi b izare. 

Doui arhitecti de valoare Gabriel ş i  1 .  Antoine ur-
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mati mai târziu de alti i ,  încearcă să pue frâu acestor 
nebuni i  ş i  ajunseră să producă o reacţiune salutară 
către sfârşitul secolului 1 8. Ei anunţară prin operile 
lor renaşterea unui nou clasic care puse sfârşit sti
lului Rococo. Totuşi această arh itectură bizară, este 
interesantă de studiat în sensul că ea ne arată până 
unde poate merge aberaţia gustului ,  produs prin căl
carea legilor frumosului şi adevărului şi mai cu seamă 
prin abandonarea studiului monumentelor şi artelor 
desenului ,  din frumoasa epocă a renaşterei Florentine 
şi Franceze. 

Printre arhitecţii cari au practicat acest stil putem 
cita pe Ledo,ux, Chamblin ,  Rineau şi Meissonier. 

Ledoux construi pentru M-me de Bary un pavil ion, 
tot el este autorul vechilor bariere ale Parisulu i .  Acest 
arh itect are meritul de a fi rupt cu toate aberaţ iuni le 
sti lului  Pompadur. Studi i le ce le-a făcut asupra arh i
tecturei grece se resimţi în maj. toate lucrările  lui ,  cu 
toată tend inţa sa spre originalitate. Câteva monumente 
din epoca lui Ludovic XV merită să fie citate : Şcoala 
mi l i tară construită sub direcţia lui Gabriel este de un 
stil sever şi elegant. 

Monetăria şi scara palatului de justiţie făcute de 
arh itectul jean Denis Antoine precum şi graţioasa fân
tână din strada Grenelle .  

In fine, Souflot este autorul b isericei Sf. Genevieva 
(Panteonul). 

Planul acestui monument are forma unei  cruci gre� 
ceşti lungă de 107 metri şi largă de 81 metri . Văzut 
din faţă, Panteonul este de o oarecare eleganţă, cu 
frumoase proporţiuni şi de un ansamblu bine armo
nisat. Cupola sa deşi foarte mare ,  totuşi este de un 
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aspect uşor, susţinută în mod convenabil de cele 32 
coloane ce' i înconjoară baza . 

Pentru a încheia seria arhitecţilor din epoca lu i  
Ludovic XV, menţionăm pe Chalgrin care construi 
College de France, St. Phil ippe, restaură Luxemburgul 
a cărui scară de onoare este o lucrare destul de re
marcabilă. In 1 777 termină etagel e superioare ale 
bisericei Sf. Suplice ; de  asemenea tot lui i se dato
reşte proectul arcului de triumf de l 'Etoi le .  
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STILUL LOUIS XVI 

Decadenţa arhitecturei continuă şi către începutu l 
domniei lui Louis XVI, iar nivelul gustu lui  nu se ri
dică de cât către anul 1 782 câud architectul Louis de 
France începu decoraţiunea celor 1 1 3 arcade cari în
conjoară curtea palatu lu i  regal .  St i lul greoi al acestor 
arcade susţinute de pi laştri corintien i ,  a fost cu drept 
cuvânt criticat deşi prin decoraţia lor s'a căutat ceva 
nou, făcându-se astfel o trecere între sti lu l  «Rococo» 
şi st i lul Louis XVI, adus la apogeu de către .arhitectul 
«De la Fose>> . 

Acest arhitect în toate lucrările sale, a dat caracter 
mai mult  prin masivitate decât prin ornamentaţie şi 
de aceea ele fac impresiunea . unpr blocuri grele şi 
equi l ibrate, îmbrăcate ici şi colo de o ornamentaţie 
rigidă, însă logică şi nu  l ipsită de o oare-care eleganţă 
în composiţia şi ansamblul lor. 

El revine la sănătoasele principii ale artei clasice, 
dând formelor proporţi uni ş i profi te  ce conveneau ma
terialelor din cari erau făcute, ş i  cum mai toate l u
crări le sale erau executate în piatră, e le au păstrat 
caracterul acestu i  material ,  care impresionează mai 
mult  prin masivitatea lu i  decât prin formele prea mlă-
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dioase şi întortochiate ale unei ornamentaţ iuni  mărunte, 
ori cât de bogată şi artistică ar fi . 

Exemplul lui salutar fu urmat de arhitectul Rouseau, 
constru ind palatul ,,Legi unei de onoare» . Acest edificiu 
nu este lipsit de oare-care original itate şi eleganţă. 

Tot în acest timp s'a constru i t  teatr�.< l francez, de 

Tronul lui Napoleon 1 în palatul Fontainebleau 
(dup!l Libon is). 

către arhitectul Louis, care în 1 780 construi şi
' 
teatrul 

din Bordeaux. 
După acest fer icit început într'o direcţiune raţională 

şi de  bun gust, urmă o stagnare în toate artele, căci 
turburări le interioare ale revoluţiei ,  dădură preocupă
rilor zi ln ice o altă directiune. Totuşi , · în acest timp se 
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construi barierile d in jurul Parisului, cele două co
loane triumfale din piaţa «Tronului>> ,  lucrări inspirate • 

din opera arhitectului Ledoux. 
Cu ven i rea împăratului Napoleon 1 ,  arhitectura luă 

o desvoltare caracteristică acestei epoce de înflorire 
cunoscută sub numele de ,,Sti lul imperiului" . Acest 
stil e inspirat din arta clasică, iar ornamentaţia este 
caracterisată prin întrebuinţarea blazoanelor şi armelor 
imperi ului .  

In 1 804, Napoleon însărcină pe arhitecţii Percier 
ş i  Fontaine cu construirea aripei de nord a Luvrului. 

Coloana triumfală Jin piaţa «Vendome'' este datorită 
arhitectului Bergeret. 

Planul bisericei Madeleine este conceput de arhi
tectul Pierre V ignon . 

Arcul de triumf din piaţa «Etoile» , început de ar
hitectul Chalguin, fu continuat de Gou�t şi terminat 
mai târziu de către Houet şi Blouet, cari îi făcură 
importante modificări. 

In 1 898, arhitectul Bronguiard începu Bursa, care 
fu terminată de către Labarre. In timpul domniei lu i  
Napoleon se rj jică fântâna monumentală a Basti l iei, 
pe locul vechei închisori de Stat «Basti t ia'' , care fu 
dărâmată în t impul revoluţiei pe toată întinderea ocu
pată de ea, se făcu piaţa "Bastilia)> ,  lăsată multă vreme 
fără de  nici o decoraţie arh i tectonică. 

Napoleon 1 n'avea un mare simţ artistic, e l  se servea 
de arte ş i  de ştiinţe, într'un scop cu totul personal, 
pentru a-şi servi vederile sale şi a stăpâni spiritul 
publ ic .  

Această tendinţă egoistă poate f i  judecată după de
cretul imperial d in  24 Februarie 1 8 1 1 ,  prin care o rdona 
ridicarea unei fântâni de bronz, . a cărei apă trebuia 



ION O. TRAJANESCU 89 

să curgă d in trompa unti i  colosal elefant, înalt de 24 
metri, turnat din bronzul tunuri lor, luate pe t impul 
campaniei la Friedland. 

Acest elefant d isgraţios, rămas neterminat provizor 
din platru, vopsit cu coloarea bronzului ,  în aşteptarea 
celui de bronz care nu s'a turnat n ici odată si a dis-

, 

părut fără să lase nic iun regret, mai târziu dărâmat, 
nu avea nimic de remarcat, decât masa lui enormă, 
care făcea un efect atât de rău pe piaţa Basti l ia, unde 
fusese ridicat. 
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STILUL MODERN 

lntrând în sec. 19 arh itectura franceză, urmează mai 
departe ' bunele tradiţ iuni ale artei clasice, adoptând-o 
clădiri lor cu destinaţie modernă, ca gări, şcoli , teatre, 
etc. Ca un · reflex al templului grec, se r idică la Paris 
în 1 832 catedrala Madeleine de arhitectul Pierre Vig
non ; tot în acest t imp la  1 827 se clădeşte Bursa de 
arhitecţii Bronguiart şi Labarre ; la 1 836 <<l'arc de  
triompfe de I 'Etoile" de arh i tecţi i Raymond, Cholpin 
şi Huyot, cu inscripţia : <<Aux armees Francaises• . Acest 
arc aminteşte pe acela al lui Constantin din Forum 
Romei ,  şi e împodobit cu bogate sculpturi de Rude, 
Cortot, Pradier. 

Bibl ioteca Sainte Geneviene şi biblioteca naţională 
sunt două lucrări remarcabi le  ale arhitectu lu i  H. La
bronste. Gara de nord este o lucrare monumentală 
datorită arhitectului M. Hittorf ; faţada sa de  1 90 m. 
lungime  se profi lează pe toată lungimea pieţei Roubaix.  

O lucrare remarcabilă pr in simpl ici tatea e i  clasică, 
e faţada occidentală a Palatului de justiţie pe piaţa 
Dauphine din Paris, opera arh. M. Duc. 
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Dar, monumentul de seamă care se d istinge prin 
original itate şi bogăţie ,  este «Nouvel Opera'' capo 
d 'opera arhitectului Charles Garnier. 

Acest teatru are 1 1  etaje, 72 m. înălţime, 1 52 m. 
lungime şi 1 02 lărgime, deci , de  mari d imensiuni ; dar 
cea ce îi dă adevărata sa valoare, e splendida pro
porţie a faţadei principale şi varietatea acoperişului, 
din care se ghiceşte cele patru părţi esenţiale ale pla-

Teatrul «Opera" din Paris opera lu i  Chartes Garnier 
(după A. Lefevre). 

nului  : foyerul ,  sala, scena, administraţia .  Dar, dacă 
proporţi i le ·  acestui monument sunt grand ioase, bogăţia 
şi original i tatea ornamentaţi i lor, mai cu seamă cele 
i nterioare, sunt minunate ; astfel ,  vestibulul cu scara 
de onoare, sa la  cu splţndida decoraţie a logilor, pla
fonului, mobil ierul, lustrele, scena, sunt creaţiuni de  
artă cari au stârnit admiraţia unanimă. Păcat că  mo
numentul e rău plasat între 2 străzi oblice, iar pentru 
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a'i putea vedea întreaga sil uetă a acoperişului cu cupola 
ş i  frontonul scenei , trebue o depărtare prea mare, cea 
ce face să se piardă frumuseţea decoraţiuni lor exte
rioare ale faţadei · principale. 

Cu ocazia expoziţiei dela Paris din anul 1 900 s'a 
putut vedea desvoltarea sti lurilor arh itectorale din 
fiecare ţară, căci fiecare din e le s'au prezentat la 
această expoziţie cu ce au avut mai ales şi mai ca
racteristic în arhitectura lor. 

Judecând această arh itectură a t impului modern după 
fe lul cum fiecare pol?or şi-a conceput pavi l ionul său 
participând la  expoziţia franceză, se · poate zice că 
sti lul modern nu este decât continuarea renaşterei din 
fiecare ţară, bazată pe principi i le artei clasice cu sin
gura deosebire a unei ornamentaţiuni cu totul noui , 
i nspirată din flora specială fiecărei ţări şi stil isată cu 
cea mai mare îngrij ire de  desemn şi de composiţie. 

La această expoziţie Franţa se prezintă cu cele două 
palate din Champs Elisees a căror arhitectu ră i nspi
rată d in  sti lul Louis XVI formează obiectul admira
ţiunei generale. «Micul palat'' conceput de arlil'tectul 
Charles Girault are forma unui trapez care acopere 
7000 metr pătraţi . Acest monument arhi tectonic va ră
mâne triumful acestei grandioase expoziţ iuni. Atât an
samblul cât şi detal i i le  sale lasă asupra privitorulu i  o 
satisfacţiune imensă. Criticul Tomas Grimm se exprimă 
astfel despre acest minunat capo d'operă de  artă mo
dernă : ,,Nu este un singur vizitator ca să nu ţie să-I 
revadă de mai multe ori , atras de faţadele sale admi
rabil proporţionate şi conceput într'un stil nou în ace
Iaşi t imp graţios şi monumental, cu cele 32 coloane 
e legante ale faţadei principale, cu baso reliefurile cele 
bogate ce amintesc pe acelea ale lui Henri IV din 
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palatu l  Luvrului , cupola sa de o înălţ ime sveltă şi 
ornată de un efect deli cios şi mai cu seamă curtea 
interioară a palatului în care se pare că arh itectul artist 
şi-ar fi concentrat toată gând irea lui intimă ! Acest 
pal 1 t  este atracţiunea i resistib i lă, farmecul ş i seducţiu
nea expoziţiei iar pentru vi itor va rămâne un puternic 
exemplu al geniului francez în artă ! 

«Palatul cel mare>> , aşezat faţă în faţă cu cel mic  
îşi dispută ş i  e l  eleganţa sa monumentală concepută 

<<La petit palais>> expoziţia 1 900, Paris. 

tot în stilul Louis XVI de către arh itecţii M. Deglane,  
M. Louoet ş i  Alfred Tomas. Aceste două palate, con
struite din piatră, conduc şi astăzi-prin arta lor să
nătoasă, raţională şi de un gust superior, generaţ i i le 
t inere de arhitecţi în composiţi i l e  lor moderne. 

Un monument de artă superioară este şi podul Ale
xandru I I I  conceput de. arhitecţii Casien Bernard ş i  
Cousin, în colabora ţ ie  cu inginerii jean Resa! şi Amedee 
Alby ; iar decoraţiunele s'au executat de sculptorii 
Fremiet, Dalou şi Oardet. 
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In t imp ce la Paris se desfăşura arta ofidală a fie
cărei ţări, curentul de artă · nouă pornit din Anglia, se 
răspândi în Belgia, Olanda, Germania şi Austria şi 
deci mai peste tot locul .sub cunoscutul nume de ,,se
cession" . Acest stil născut din dorinţa de a rupe în 
artă cu <<banalităţile'' artei vech i  azi existente, este ca
racterisat printr'o originalitate de forme şi de compo
siţie, care într'adevăr că surprinde spiritul cultivat în 
legile unei arte normale, sănătoase. 

Cu toată distribuţia desech i l ibrată a maselor, cu toate 
forme le  cele moi, ce par că desfid legile fireşti ale 
stabi l i tăţe i . . .  cu toată ornamentaţia cea încâlcită ce 
distruge l in ia mare a composiţiei , aruncând ochiul ob
servator într'o confuzie respingătoare, acest stil , prin 
sgomotul ce a stârnit în jurul său,  îş i  face mersul 
triumfal înainte, cucerind gustul publicului mai cu 
seamă în lucruri de interior, ca mobil ier, decoraţiuni 
ş i  obiecte de lux.  Pentru arta cea mare însă, �cest sti l 
rămâne tot o încercare trecătoare odată cu ·moda lui ,  
menţinându-se numai acolo unde principi i le funqţlmen
tale a le  arh itecturei sunt respectate. Arhitectul vienez 
Otto Wagner este şeful unei şcoale în care se cultivă 
acest stil , însă într'un mod raţional, care din fericire 
este urmărit de arh i tecti i cari lucrează arta modernă. . , 

Ca orice încercare nouă acest stil are greşeli capi-
tale ; critica obiectivă însă le-a semnalat la t imp, astfel 
ca evoluţia artei să se facă treptat şi în legătură cu 
tradiţia cea bună a trecutului .  
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Casa lui A lbert Diirer l a  Nilrenburg sec. XV 
(după Libon is). 

--------�-- - - ·------ --·-�--------

IN CELE AL TE Ţ ARI 

G E R M A N I A  

95 

Până în secolul 1 6, în Germania s'a construit după 
usagiu l  stilului gotic, după care, încet, incet pătrunse 
elementele arhitecturei romane. 

In 1 470 se născu la  NUremburg arh itectul Albert 
Dlirer, care personifică renaşterea germană. El merse 
în Italia, unde studiă renaşterea italiană dela care se 
inspiră mai in urmă în toate lucrările lu i .  Alţi doi 
arhitecţi, J .  Hosch şi Matheius Roritzer, încercară să 
creeze ceva nou din elementele artei c lasice, gotice 



96 ARHITECTURA 

sau ale renaşterei, fără să reuşească pe depl in ,  căci 
• 

Castelul Heîdelberg secolul XVI (după Libonis). 



ION O. TRAJANESCU 97 

se trădau elementele luate întocmai dela cele alte sti
luri. Printre lucrările d in această epocă se pot cita : 
Castelul  de Dtisseldorf, primăria din Brema, spitalul 
din Gmtind. 

După răsboiul de  30 ani segniorii se ocupară cu 
reparaţia castelelor lor ruinate. Atunci arh itectura ger
mană prinse un avânt, inspirându-se din arta clasică 
şi renaştere. Se distinseră în această epocă arhitecţii 
Nering ş i  Andrei Schtiter. 

După această epocă de înflorire urmă decadenta 
gustului prin întrebuinţarea esclusivă a sti lului baroc 
şi rococo, care d inpreună cu sti luri le clasice întrebu
inţate de  uni i  arh itecţi, formează caracteristica artei 
germane până în zi lele noastre, când arta cea nouă 
aduse schimbări atât de  mari în compoziţ iuni le arh i
tectonice. 
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Sf. Gudule la  Bruxel les (după Libonis). 

BELGIA ŞI OLANDA 

Arhitectura ţărilor de jos este influenţată de rena
şterea germană, precum în ornamentaţie se resimte 
dominaţiunea ispaniolă. Unul d intre edi fic i i le cele mai 
remarcabile este palatul episcopi lor la  Liege, astăzi 
palatul de justiţie. 

Curtea interioară a acestui monument, mare de 60 
metri pe 45, este înconjurată de portice cu arcuri în 
ogive, de<:orate într'un stil fantastic şi pompos şi de 
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o mare bogăţie. Bursa din Anvers şi primăria cu fai
mosul său <<chemineu" din sala <<Căsătorii lor'' datorit 
architectului Cornel ius Floris. Palatul de justiţie din 
Bruges, precum ş i  un observator de foc <<beffroi" , pri
măria d '  Audenarde, catedrala Sf. Gudule din Bruxelles 
sunt monumente cari prin importanţa lor dau măsura 
artei în Ţările de  jos. 

Primăria din Louvain sec. XV (după Libonis), 
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Jet servind la încoronarea regilor Angliei, Palatul Westminster 
(după Libonis).  

A N G L I A  

In această ţară se desvoltă mult sti lu l  gotic înflorit, 
cu bolţile sale în nervuri, ce se desfac din piloni i  cei 
groşi de susţi nere. 

Regele Henri VIII era un mare amator de  artă. EI 
r idică în 1 5 1 5  «King's College» Ia Cambridge, palatul 
Bredvel şi Windsor. 

In această epocă se întrebuinţa în architectură că
rămida smălţuită şi teracota. 

In timpul domniei Elisabetei se desvoltă un stil nou, 
caracterizat printr'o bogată ornamentaţic de medalioane, 
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blasone : acest stil este cunoscut sub numele d e  «Eli· 
sabethan" . 

Este un stil cu totul original, născut din tendinţa 

Catedrala Westminster Londra (după Libonis). 

de a adăpta arta evului mediu, gustului  capricios din 
epoca reginei Elisabeta. 

Arh itectul cel mai considerat din această epocă este 
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Iohn Thorpe care construi multe palate şi castele printre 
cari lu i  Thomas Georges un edificiu bizar care poate 

Domul Sf. Paul din Londra opera lui Wren 1 697 
(după P. Cornu). 

da o idee de modul ciudat cum trata acest arhitect 
compoziţia arhitecturală. 
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Sub domnia lu i  jacques I ,  arhitectura încercă o 
mare schimbare prin mac;ivitatea ce se da monumen
telor încărcate de o ornamentaţie bogată şi grea. In 
acest t imp se dist inse arhitectul ln igo Iones, un ar
tist de valoare, care cel dintâiu introduse în Angl ia 
adevăratul desen, necunoscut până la el .  El construi 
în 1 6 1 9  palatul <<Banqueting Housse de Whitehall'' la 
Londra, unul din monumentele cele mai e legante din 
Europa, conceput în cel mai curat st i l  renaştere. Un 
mare monument este Sf .  Paul d in Londra, datorit ar· 
h itectu lu i  Wren. 

In secolul 18 arhitectura engleză i ntră in decadenţă 
prin introducerea formelor bizare şi neraţionale ale 
sti lu lu i  baroc de rău gust. 

Casa lui Shakespeare (după Libonis). 
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Monastirea Giralda la Sevila (după Libonis). 

1 S P A N  1 A. 

Arhitectura in această ţară se desvoltă cu o mare bo
găţie, datorită cuceritorilor mauri . lspania  se inspiră mult  
dela arta ogivală şi d in  sti lu.l renaşterei i ta l iană, combi
nată cu elemente arabe, dând naştere unei arte propri i ,  
originale. 

Astfel este concepută catedrala din Sevil la de către 
arhitectul Diego de R iano, intrebuinţându-se cele trei. 
stil uri d iferite. 
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Biserica Sf. Nicolae- Moscova (după Libon is). 
---------------------

R u s  1 A 

- -· · · ·  - - · -----

Până în secolul XI se construia în lemn ; dar dela 
convertirea  lui Vladimir  1 la creştinism începuse a se 
ridica biserici de  cărămidă şi piatră de  către meşteri 
aduşi din Byzanţ, cari aduceau cu e i  arta byzantină. 

Mai târziu arhitecţii ruşi transformară multe ele
mente byzantine, dându-le o notă originală : astfeL cu
polele au forme răsucite, şi bu lbucate iar  bolţi le numai 
au  pandantivi ci o serie de  arcuri suprapuse . 

Printre monumentele . de  căpetenie putem cita : Bis. 
Sf. Vasile din Moscovă ridicată de  Ion cel rău în se
colul XVI, capela castelului din Peterhof ; iar ca exemplu 
de arh itectură în lemn avem poşta din I eroslav. 
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Poartă ţărănească in Gorj . 

STILUL ROMÂNESC 

Ţara noastră este bogată în monumente vechi cari 
s'au ridicat în decursul vremurilor şi mai cu seamă 
biserici şi mânăstiri în cari se găseşte adunată mai 
toată averea noastră istorică şi artistică ; de  asemenea 
satel e  noa�;tre au şi ele asemenea bogăţii de un ca
racter mai famil iar, mai int im, iar aceste toate mani
festări de artă naţională au fost întru câtva cercetate 
de amatori i de artă şi de artişti şi din ele s'a scos 
la iumină multe elemente de composiţie ş i  decoraţie 
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şi s'au întrebuinţat în multe lucrări de artă şi aşa s'a 
zis că sunt lucrate în stil românesc. 

Dar, se pune întrebarea : 
Ce este curat specific românesc în archi tectura noatră 

veche, precum şi în architectura satelor noastre ? 
In această privinţă sunt doua curente ; unul optimist 

în care se admiră arhitectura pământeană cu năzuinţa 
unei renaşteri ; iar alt curent sceptic în care se îndo-

Cula Greceanu din Măldăreşti (Vâlcea). 

eşte de posibi l itatea unui stil românesc pe motivul că 
nu avem decât arhitectură monumentală bisericească 
şi care şi ea este b izantină, asociată când cu arta 
arabă când cu cea ogivală ; cât despre arhitectura 
civilă - zic aceştia - n_eavând decât i ndic i i  slabe din 
ceeace a fost odinioară palate domneşti ori case boe
reşti, nu putem aspira la un stil românesc numai pe 
baza naivelor mot ive de decoraţie ce se află la ţară. 
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Să cercetăm lucrurile mai de aproape în dorinţa de 
a restabil i adevărul .  

Ce este st i lu l  ? Scriitorul Buffon când z ice : «Le 
style est l 'homme meme•• dă o defin iţie dreaptă asupra 
stilu lui ,  căci înţelege prin stil expresia sinceră a ca
racterulu i  cuiva : bun ori rău ,  slab ori tare . . .  acest 
caracter se manifestează Ia popoare ca şi la individ 
în d iferitele lor lucrări publice sau particulare, astfel 
în cât cu mare uşurinţă se poate vedea d in ace le lu
crări firea celor ce le-au făcut. 

Oare noi românii în manifestările noastre i ntelectuale 
îndepl in im această condiţie de a avea un caracter bine 
definit ,  original . . .  sau suntem nişte imitatori fără de nici 
o personalitate· şi aşa ne  schimbăm felul nostru de a 
fi Ia cea dintâi influenţă din afară ? Să vedem. 

Pentru aceasta cred că este bine să părăsim pentru 
moment oraşul şi să ne îndreptăm la ţară şi anume 
la munte , acolo, unqe firea omului  este mai curată, 
fi ind mai la adăpost de influenţele din afară. 

Iată-ne deci într'un sat de munte cu u l iţele l u i  în
guste şi cotite, la răspântia cărora, fântâna C'u cum
pănă scârţi itoare strânge în j urul e i  acel roi de fete ş i  
flăcăi ,  farmecul şi mândria satelor noastre. 

D in  întâmplare avem în faţa noastră o curte gos
podărească, înconjurată cu gard de huele înpletite, în
tretăi at numai de poarta dela intrare cu stâlpi i  cei 
ciopliţi cu măestrie, care se înalţă mândri sub cope
rişul cel de şindri lă . 

Pare că în această poartă de intrare , stăpânul casei 
vrea să arate noului venit  toată vredn icia sa, căci la  
facerea ei a tocmit pe  ce l  mai bun meşter al satu lu i ,  
dacă nu cum-va e l  singur şi-a cioplit-o în zi lele de  
iarnă punându-şi în  vi leag toată priceperea. 
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Intrăm. In curte ne întâmpină însuşi gospodarul cu 
acel surâs bine-voitor care pe dată ne deschide inima 
în cât ne  simţim ca la noi acasă. In pragul uşei gos
podina ne ese inainte şi ne pofteşte cu un glas fer
mecător să intrăm înăuntru. Ne supunem cu multă 
plăcere şi iată-ne in odaia cea mare in care lucrurile 
sunt aşezate cu mu ltă orânduială, şi anume tot ce au 
e i  mai bun, mai scump şi mai drag. Privirea ne este 

Cula 1. G. Duc::t din Măldăreşti (Vâlcea). 

mai întâi furată de minunatele scoar(e ce îmbracă pe
reţii cei albi ; este atâta armonie de l in i i  şi culori că 
cu greu ochiul se îndură să se deslipească de ele . 

A cl ne atrage peretele din spre răsărit pe care, în 
umbra prosoapelor de borangic ţesute cu fir şi fluturi ,  
ca sub protecţia aripelor întinse a unui înger de pază, 
stau sfintele icoane, cu tradiţionalul mănunchiu de 
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busuioc, deasupra cărora l i căreşte domol nestinsa 
candelă. 

Privirea se coboară apoi dealungul ·pereţilor şi se 
opreşte când pe caerul de borangic, când pe puşca şi 
pistoalele cele vechi, cari împreună cu plosca se în
crucişează atât de frumos pe scoarţa din mij locul pe
retelu i .  Apoi patul de lemn pe spetezele căruia se văd 
atâtea minunate cioplituri, scaunele cu rezemători bogat 
lucrate, cu ciubuce strungite, şi cioplite şi arse cu tot 
chipul de flori , apoi laviţa cea încărcată şi vopsi tă cu 
felurite chenare şi colţişori ş i  în sfârşit lada cea fe
recată în legături de fer vopsite şi ele în negru şi pe 
pereţ i i  căreia se înşiră zugrăvel i  de foi , flori şi pă
sărele .  In tot · ce este în casă se vede o trebuinţă 
firească de a înfrumuseţa totul, aşa în cât să-i <<şază 
mai bine» , 

Lvmina de afară pătrunde în casă prin ferestrele 
cele mic i  şi dă acestui interior simplu, acel aer de re
l igiositate care ne umple sufletul de o admiraţie mută 
atât de înălţătoare ! 

Eşim afară pe cerdacul casei, unde gazda' ne în
deamnă să cinst im vin şi azimă. Aci, ochiu l  al unecă 
dealungul cerdacului, pe marginea căruia se înşiră 
stâlp i i  cei săpaţi cu  atâta meşteşugire. 

Dela capitel şi până la bază, aceşti stâlpi ne stă
pânesc privirea prin eleganţa lor simplă şi mai cu 
seamă prin noutatea formelor ce-i îmbracă. 

Curtea este pl ină de tot aparatul gospodăresc : plugul, 
carui ,  sania., . ne apropiem de fiecare şi urmărim cu 
drag figurile şi crestătu rile desenate cu fierul ars sau 
înflorite cu vopsele peste tot locul. 

Plecăm urmăriţi până la poartă de căutătura blaj ină 
a gospodin,ei care s 'a oprit în pragul uşe i  şi suntem 
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conduşi pana afară de  stăpânu l  acestui cuib de l in işte, 
sobrietate şi muncă. 

Ne îndreptăm spre han, în bătătura căruia s'a în
cins jocul . Aci e v iaţă multă, veselie, şi un amestec 
de costume bogate şi sclipitoare ce ne răpesc priv irea ! 

Flăcăii şi fetele furate de vârtejul jocului îşi spun 
din ochi dorul unei v ieţi vi i toare, pe când bătrâni i  
privindu-i cu drag, gustă farmecul t impurilor trecute. 

Interior de casă ţărănească. 

Pe uliţele satului ne oprim aproape înaintea fiecărui 
ogrăzi în dreptul acestor minunate porţi de i ntrare ce 
reamintesc atât de bine mândrele arcuri de triumf 
romane. 

Şi dacă întrebi pe vre-unul din stăpân i i  acestor porţi 
că dece a cheltuit atâta· de le-a făcut aşa de bogate, 
aproape n ici unul nu este care să nu răspundă zâm
bind : <<Nu e nimic . . . îi şade mai bine aşa>> ,  
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Oare acest admirabil răspuns nu cuprinde în e l  tot 
ce se poate spune despre un popor în care este înăscut • 

simţul frumosului  ? 
Se face seară. Uliţele se umplu de vitele ce v in 

dela câmp. Peste tot  nu  se aude decât sgomotul ca
racteristic al serilor la ţară în care se disti nge atât de 
plăcut dăngănitul clopotelor. Acum, fetele au u i tat de  
joc  ş i  de horă ş i  cu catrinţele sumese în brâu trec 
grăbite spre fântâna dela răspântie, unde le aşteaptă 
glumele flăcăilor celor chipeşi şi şegalnici . 

Incet, peste sat se lasă r-acea nopţei , luminile se 
aprind  şi de departe prinde a se auzi un cântec de 
caval atât de duios că ne merge deadreptul  Ia in imă ! 

Şi pe aripete acestei complexe armoni i  gândul se 
duce în satul vecin şi apoi în alte sate mai îndepăr
tate . . . şi peste tot cuprinsul românesc şi peste tot vede 
desfăşurându-se aceiaşi viaţă proprie poporului nostru, 
ca re a cultivat- atâtea însuşiri morale moştenite din 
străbuni .  Faţă cu o fire atât de bogată rămasă ne
clintită în urma atâtor restrişti de tot fe lu l ,  oare nu 
suntem îndreptăţiţi să  credem că avem caracterul 
nostru naţional bine definit ? 

Iar acest caracter nu s'a imprimat şi In arta popo
rulu i  nostru ? Oare, nu putem zice că originalitatea 
pornirilor noastre în toate manifestări le intelectuale este 
un isvor bogat d in care ar putea naşte sti lul caracte
rist ic  firei noastre - stilul românesc ? 

Oare dacă cei dela oraşe nu s'ar fi depărtat prea 
mult  de vechea tradiţie ,  n'am fi putut noi duce o viaţă 
proprie nouă, n'am fi putut noi dut a o artă naţională 
în care geniul românesc să apară în plină manifestare ? 

Trecând la arta veche, istorică, întâln im mânăsti ri, 
biserici , câteva ruini de  palate domneşti, câteva eule 
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şi case boereşti, bisericuţe de lemn, schituri şi bolniţe, 
troiţe şi cruci de p iatră, risipite toate prin locurile pe 
unde s'a trăit odin ioară viaţa strămoşilor noştri. 

Toate acestea sunt comori p reţioase de artă pă
mânteană, căci, de şi se vede la ele multe influenţe 
din afară, însă ele nu sunt copii după alte monumente 
i ar ca ele altele nu se mai găsesc în altă parte, decât ca 
manieră de lucru. 

Casă ţărănească în Vâlcea. 

Asta dovedeşte că arta streină se mlădie după gustul 
voivozilor şi boeri lor noştri, adoptându-se trebuinţelor 
noastre, iar mai târziu când şi meşterii noştri au în
văţat meşteşugul clădiri lor, a zugrăvelilor şi a ciopli
turi lor, au introdus multe· din motivele decorative 
moştenite dela strămoşi , - şi aşa arta vremurilor a 
prins o coloare locală, în cât cu drept cuvânt se poate 
spune că s'a înpământenit şi a p rins rădăcini adânci, 

8 
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înflorind şi desvoltându-se atâta vreme cât ţara noastr� 
a adus o viaţă proprie. 

Aşa, putem aminti în ord ine cronologică câteva d in 
monumentele mai caracteristice d in trecutul nostru, ce 
s'a mai  păstrat în vechea lor stare. 

Ruina săn Nicoară şi bis. sf. Nicolae Domnesc d in 
C.  de  Argeş, zid ite de N. Alex .  Basarab în sec. XIII .  
Influenţă greacă . 

Cozia lui Mircea cel mare în 1 386, reparată şi a
dăugită în 1 706 de Brâncoveanu. Influenţă sârbă. 

Snagovul ( 1 43 1 )  întărit de Vlad Ţepeş. Influenţă 
orientală . 

M-rea De{llulu i  ctitoria lu i  Rau cel mare la 1 500. E 
d in piatră ş'i se păstrează foarte bine. Influenţă bizan.., 
tin o-Italiană. 

Legendara Curte de Argeş zidită de Negoe Vodă ş i  
sfinţită în 1 5 1 7, aci sunt influenţe b izantine-arabe
i tal iene .  

B iserica Mihai Vodă d in capitală z idi tă de voevodul 
Mihai Bravu. Influenţa orientală. 

Curţi le  domneşti şi M-rea din Brâncoveni ale lu i  
Mate i  Basarab ; Arnota din Vâlcea. lnfl. orientală. 

Doamna Bălaşa a lui Matei voevod a ridicat M-rea 
J i t ianu de lângă Craiova. 

Cotrocenii lui Şerban Cantacuzino ( 1 678) şi Colţea 
frate lui său Spătarul Mihai l  sunt două monumente 
de  seamă. 

Din strălucita epocă a lu i  Const. Brâncoveanu, ne-a 
rămas o mulţ ime de monumente împrăştiate prin 01-
t�nia şi Muntenia, d in  care cea mai de seamă e M-rea 
Hurezi ( 1 694) şi schiturile d inprejur. Apoi, Polovraci i 
Surpatele, M-rea dintr'un lemn, Govora, Cozia (prid-
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vorul), Clopotnita Mitropolie i d in  Bucureşti, Curţil e  
domneşti de la  Potlogi, Mogoşoaia, Doiceşt i . 

Secolul 1 8  se închee cu monumentele : bis. Antim 
1 7 1 5, Văcăreşti 1 722 ş i  Stavropoleos în 1 724. 

Cu stinge1 ea domni i lor pământene,  arta nat ională 

Cerdacul dela Schitul Sărăcineşti (Vâlcea). 

rămâne în paragină, multe monumente se ruinează şi 
se dau uitări până aproape de zi lele noastre, când d in 
feric ire a-nceput să ad ie  curentul învioră tor  al renaşterei .  

In Moldova, Bucovina şi Basarabia strălucita dom-
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nie a lui Ştefan cel mare e însemnată prin o mulţime 
de M-ri şi biseric i ,  la care se vede influenţa artei bi-

· 

zant ine şi goti ce . 
Astfel putem c i ta M-rile Putna ( 1470) în Bucovina 

unde se află mormântul lui ; Baia în Suceava ( 1 467), 
Sf. Gheorghe din Hârlău ( 149 1 ), Borzeşti ( 1 493) unde 
s'a născut ; Popauţi din Botoşani  ( 1 496), Chiprieni din 
Basarabia ( 1470), cetatea Neamţ şi altele în total 44 
M-ri şi biserici . 

Trei Erarhi d in Iaşi şi M-rea Golia zidite de Vasi l e  
Lupu în  1 644 - aci găsim ş i  influenţele artei arabe, 
pe lângă cea bizantină şi gotică. · 

Intrând în sec. 1 9, găsim câteva încercări de  res-
' 

taurări de monumente pe t impul domniei lu i  B. Ştirbei 
şi G.  Bibescu şi anume M-ri le Tismana, B istriţa, Dea
lului ,  Palatul Mogoşoaia, executate de  arhitecţi stre in i ,  
Emanoil Fark, Schlater, Ole in şi Beniş ,  cari neţinând 
seamă de vechea arh itectură a monumente lor, au i n
trodus elementele arhi tecturei gotice mi l i ta re d in  nord, 
dărâmând şi reconstruind din temelie parte .d i n  mo
numentele ce li se încredinţase. 

In acest stil mai găsim construite multe clădiri noi , 
ca I nstitutul meteorologic Filaret, casa Mareşalului 
Fil ipescu (str. Dionisie), cazarma Malmezon, Cuza vodă 
din Iaşi şi multe case particulare, din cari a mai rămas 
�âteva prin capitală. 

Dar, în afară de prefacerile datorite arhitecţilor 
stre in i ,  mai sunt altele pricinu ite de  evenimente isto
rice, cum de pi ldă curţile brâncoveneşti d in  Bucureşti, 
pe locul cărora acum se află pieţele sf. Anton şi Ghika. 
Din curtea veche n 'a mai rămas decât biserica cu 
acelaş nume dar care e cu mult schimbată de aceiaşi 
meşteri strein i ,  faţă de  cum era ea la  început prin 
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anul 1 545 când a fost zidită de Mircea I I I  Ciobanul 
sau mai târziu ,  când se afla în deplina strălucire 

"
a 

epocei brâncoveneşti . 
In t impurile noastre, s'au dărâmat monumente vechi 

din îndemnul însu?i al d ifer itelor administraţ iuni ,  pen-

Fântâna lu i  Brâncoveanu Hurezi  1 694. 

tru motive de al inieri sau · construcţi uni noui în locul 
lor. Astfel ,  vechiul turn al Colţe i ,  a fost dărâmat sub 
pretextul a l in ierei str. Colţea ; la fosta M-re Antim, 
s'a dărâmat o parte din vechile chil i i spre a se face 
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loc pentru noul l ocal al Sinodului ; vechea stareţie 
dela M-rea lui Mihai-vodă, s'a dărâmat spre a face 
loc archivelor statului ; biserica Sărindar, ctitoria lu i  
Matei Basarab şi turnu l  clopotn iţei , s 'a dărâmat spre 
a face în locul ei o terasă şi un local de  petrecere. 

Pentru aceleaşi motive se pusese la  cale ş i  dărâmarea 
bisericei Colţea, Stavropoleos, bis. cu sfinţi ,  Scaune, 
sf. Elefterie şi în urmă de tot chiar Mitropolia ţărei ,  
spre a se ma i  mări piaţa d in faţa noului parlament ! 

Din fericire monumentele noastre istorice sunt puse 
azi .sub ocrotirea legei şi sub privigherea unei comi
s iuni  anume însărcinată cu conservarea şi restaurarea 
lor, încât nu. se mai poate repeta greşeli le  trecutulu i ; 
în acelaş timp s'a pornit un curent sănătos pentru 
reinv ierea artei trecutului nostru si în toate directiunile 

' , 

se văd începuturi şi încercări ,  multe din ele reuşite. 
Aşa dar, iată în ce atmosferă prieln ică începe să 

se redeştepte viaţa şi arta strămoşească după un somn 
de veacuri, spre o nouă viaţă, trăită mai întâi de an
temergătorii renaşterei noastre. 

Dar, după cum în renaşterea italiană, un San Fran
cisc D'asizi şi un Dante au aprins flacăra unei lumini  
a cărei  raze s 'a revărsat până şi peste pământul nos
tru-iar avântul lor a însufleţit pe rând penalul l u i  
Cimaboe ş i  Orotti, Dalta l u i  Nicollo Pisano, Donatelo 
şi Ohiberti, cum şi i nspiraţ i i le gigantice ale lui Rafael 
şi Michel Angelo, tot aşa la noi , tradiţia şi datinele stră
moşeşti, păstrate cu sfinţenie în cronicele şi scriptele în
gălbenite rămase neclintite sub vijelia vremuri lor apuse, 
au însufleţit l imba şi gândirea unui Cichindeal sau 
Văcărescu, Sihleanu sau El iade, Mureşan sau Alexandri, 
iar aceste făcl i i ,  ce luminau şi încălzeau arta româ
nească în întunerecul cotropiri lor străine  - au trecut 
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din mana tn  mână până în zi le le noastre, aprinzând 
geniul  străluc itor a l  lu i  Eminescu, care de  pe culmile 
artei ş i  gândirei lui ,  a revărsat lumina pe întregul câmp 
al artelor noastre contimporane. 

* 
* * 

La această lumină şi-a putut lucra în t ihnă Aman 

Casă ţărănească în Gorj . 

pânzele lui reînvi ind vitej ia voivozilor noştri, sau sta
vând pe luptători i  dela Griviţa şi Plevna, sau trăind 
viaţa dela ţară. 

După el, Grigorescu,  revarsă o lumină nemai văzută 
până atunci asupra ţăranului nostru 

·
în toate fazele 

unei vieţi plină de muncă, poezie şi nespus farmec. 
In rândul lor.. . Sculptorul Georgescu . . .  eternizează 
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în marmură pe marele învăţător Lazăr . . .  c iopleşte chi
puri de voivozi şi domniţe . . .  prinzând în clipe nepie-· 
ritoare inspiraţiuni alegorice, la biserici şi morminte. 

Dar... i ată că în acest învălmăşag de sclipiri , de 
scânteeri de talente şi creaţ iuni noui . . .  răsare impună
toare, rece, tăcută ca un sfinx,  totuşi pl ină de înţeles, 
figura architectulu i  Mincu. 

Ca un Michel - Angel al renaşterei româneşti 
ochiul lui pătrunde în tainele frumosului universal, iar 

Proectul Palatului Comunei Bucureşti, Opera maestrului 1 .  Mincu. 
Vederea perspectivă. 

mâna lui croeşte l in i i ,  profi le, s i lu.ete şi mase, încre
menite pe vecinic ie .  

In creaţiunile lu i  sunt topite isvoadele vechi ale 
meşteri lor noştri şi turnate într'o formă nouă, în care 
sunt împerechiate într'o armonie desavârşită cu înde
părtatele isvoade a le artei bizantine. 

In  bufetul dela Sosea şi Şcoala centrală a intrupat 
năzuinţe noui cu e lemente întâlnite la ţară . . . i ar în ca
vourile dela Bellu, a închegat măreţe gândiri archi-
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tectonici , cu elementele inspirate şi d e  monumentele 
noastre, cărora le-a imprimat un caracter ş i  simbolism 
puternic. 

După călăuzirea lu i ,  pictorul face decoraţiuni le in
terioare în cavouri după desenele lui ,  sculptorul a 
modelat cei patru evanghelişti dela cavoul Evloghie 
Oheorghief dela Bellu, cum şi celealte decoraţiuni tur
nate în bronz. 

..r · ··· · 

Proectul Palatu lui Comunei Bucureşti, Opera maestrului 1 .  Mincu. 
Corpul central ş i  o aripă. 

Arhitectul Mincu, ca profesor a îndrumat o întreagă 
generaţie de arhi tecţi şi artişti pe calea renaşterei artei 
noastre vechi ; el însuşi în lucrarea lu i  «Ospelul co
munal al oraşulu i  Bucureşti» a dat o soluţie monu
mentală unui palat măreţ cu elemente bizantine ş i  
româneşti. 

Păcat că această capo d-operă a rămas numai sub 
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formă de schiţă, d in  cauza boalei care i-a curmat şi 
v iaţa în anul 1 9 1 2. 

Paginele Convorbi rilor l i terare îi publică în tinereţe 
i nspiraţ iuni le lui poetice . . .  Astfel, cele 4 muze, ale lui 
Michel-Angelo, architectura, sculptura, pictu ra, poezia 
îi deschidea şi lui, mai departe drumul spre renaşterea 
artelor noastre, care va să vie. 

Ş i cât de modest era el faţă de opera lu i , se poate 

Vila dela Sosea. 

vedea din cuvintele rostite de el cu pri lej ul sărbăto
rirei-cea d in urmă-ce i-au făcut colegii şi elevii lu i : 

«Şcoală românească în meseria mea eu n 'am învă
ţat. Puţinul, foarte puţinul ce ştiu l-am învăţat prin lume, 
departe. Când m 'am reîntors in ţară, singur cum mă 
simţeam, am răscolit şi am cercetat o bisericuţă, o casă 
veche şi alte vechituri, fleacuri de astea, şl am crezut 
că se poate face ceva cu ele. 
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In ochii mei, ele erau ca nişte rădăcini sănătoase 
ale unui arbore rupt de furtună şi-am încercat să pun 
a/toiul meu peste ele. Azi, spre bătrâneţe văd că a/to
iul s'a prins că a dat lăstare şi cred că ele vor ajunge 
departe>> . 

Monumentul roman dela Adam Klisy (Restaurare de Niemen). 





I N C H E E R E  

Studiul  de  faţă a fost publ icat acum câţi-va ant m 
urmă în coloanele ziarulu i  <<Universul» într'o serie de 
articole. 

Văzând primirea binevoitoare şi aprecierea favorabilă 
din partea publicului amator de  artă şi persoanelor în 
legătură cu şcoala, am fost îndemnat să le strâng la 
un  loc într'o �roştară pe care am ilustrat-o cu câte-va 
exemple de monumente mai caracteristice aparţinând 
sti luri lor antice, medievale şi moderne . 

Asupra ' st i lulului românesc am aruncat o privire 
generală, urmând ca într'un studiu aparte să mă ocup 
mai îndeaproape. 

Nădăjduesc că această lucrare va fi consultată cu 
folos de cei ce urmăresc desvoltarea artistică la noi şi 
a iurea. 

Ca primă încercare de  acest fel la  noi, prezintă 
desigur multe lacune, mai cu seamă că fi ind o ediţie 
de  popularizare, mij loacele de tipărire au fost restrânse. 

Inchei cu speranţa că cititorii acestei modeste lucrări, 
vor contribui cu observaţ iuni le lor obiective ca ediţ ia 
2-a să apară cu toate îmbunătăţirile cuvenite. 
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