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Arhitectură 



Geneza stilului national în arhitectură • 

AdaHajdu 

Paginile următoare vor prezenta modul în care arhitecţii activi în România în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului XX se raportează la 
istorie, contribuind la crearea unui patrimoniu naţional prin cercetarea acestuia şi folo
sindu-l ca sursă pentru propriile proiecte. 

În Europa secolului al XIX-lea apar statele naţionale, sprijinindu-se pe ideologiile care 
afirmau necesitatea autonomiei, unităţii şi identităţii unei naţiuni. Majoritatea autorilor 
care se ocupă de conceptul de naţiune îi afirmă caracterul modern, construit şi voluntar, 
adică faptul că naţiunile sunt o "comunitate imaginată" (Anderson, 1983). Identitatea 
naţională ar trebui să reflecte ceea ce se imaginează drept esenţa unei naţiuni ; această 
esenţă se exprimă prin simboluri ale naţiunii, despre care se consideră că sintetizează 
trăsăturile unice ale unui popor. În cadrul proceselor de creare a unor comunităţi bazate 
pe ideea de naţiune, se încearcă identificarea unor caracteristici specifice în arhitectura 
şi artele din trecut, precum şi inventarea unor stiluri moderne care să exprime identita
tea naţională în prezent. Astfel, diverşi arhitecţi din întreaga Europă îşi propun inven
tarea unor stiluri naţionale pe care le conceptualizează drept continuând o tradiţie 

arhitecturală locală. Acest lucru presupune ca vestigiile arhitecturale să fie învestite cu 
specificitate, adică în interiorul unui teritoriu naţional sau asupra căruia se ridică pre
tenţii politice să se descopere similitudini între producţiile arhitecturale din trecut şi, în 
acelaşi timp, diferenţe faţă de alte teritorii naţionale. Stabilirea patrimoniului naţional 
care trebuie continuat în contemporaneitate este un proces îndelungat, cu atât mai mult 
cu cât nu se ştie care este acest patrimoniu, deşi se presupune că există. 

În Imperiul Habsburgic, arhitecţi vienezi şi locali creează un stil orientalizant, pe 
care îl consideră adecvat Bosniei, iar arhitecţi maghiari propun un stil naţional maghiar. 
În Imperiul Otoman, se conceptualizează un ordin arhitectural care ar fi fost caracteristic 
arhitecturii din secolul al XVI-lea şi pe care arhitecţii ar trebui să îl folosească în inven
tarea unui stil naţional. În Imperiul Rus, se creează un stil neobizantin, atât naţional, cât 
şi implicat în propagarea ideologiei panslaviste. În Grecia, neoclasicismul şi stilul neo
bizantin sunt instrumentalizate ca naţionale. În fine, în noi state precum Serbia, România, 
Bulgaria, arhitecţii afirmă atât necesitatea descoperirii unei tradiţii locale, cât şi folosi
rea ei în crearea unor stiluri naţionale. 

Retorica implicată în promovarea interesului pentru o artă naţională este foarte ase
mănătoare de la o ţară la alta. Îndemnului lui Alexandru Odobescu (1834-1895), frecvent 
citat drept catalizator pentru orientarea interesului arhitecţilor români către studiul 
trecutului şi implicarea lui în arhitectura contemporană, i se pot juxtapune comparativ 
sfaturi similare emise de arhitecţi din Serbia şi Bulgaria. În 1872, Odobescu scria: 
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"Studiaţi rămăşiţele, oricât de mărunte, ale producţiunii artistice din trecut şi faceţi 

dintr-însele sorgintea unei arte măreţe" (Odobescu, 1908, pp. 173-174). În 1896, Mihailo 
Valtrovic şi Dragutin Milutinovic scriau : 

Nici o naţiune nu poate înţelege care îi este menirea în prezent rară o bună cunoaştere a 
trecutului său. Ignorând ceea ce odată ştia şi era capabilă să facă, nu are nici un imbold 
să dezvolte un standard pentru puterea şi capacităţile pe care le are în prezent. . .. 
Monumentele tectonice sunt . . . un bogat izvor pentru cunoaşterea de sine şi pentru încre
derea în sine a unui popor. Studierea lor este condiţia de bază pentru aceşti doi piloni ai 
progresului naţional (Ignjatovic, 2014, pp. 264-265). 

Uneori, necesitatea de a inventa un stil naţional este promovată explicit ca o moda
litate de sincronizare cu ceea ce se întâmpla în state considerate mai dezvoltate, şi nu 
ca izvorând imperios din logica internă a evoluţiei arhitecturale locale : ,,Aşa se face în 
Rusia, în Serbia şi în România şi în alte ţări şi la fel ar trebui să facem şi noi : Germania 
şi Franţa sprijină stilurile lor naţionale, le dezvoltă şi le îmbunătăţesc ; iată ce ar trebui 
să facem şi noi cu stilul pe care-l putem afla în ţara noastră şi pe care l-am moştenit de 
la strămoşi", scria Ianaki Şamardjiev în 1894 (p. 93). Textul lui Şamardjiev afirmă ceea 
ce alţi arhitecţi doar sugerează : efortul de modernizare este înţeles drept nevoia de 
interiorizare a unui model „european" care, deşi venit din exterior, include, nu exclude 
apelul la propria tradiţie şi care se manifestă prin simultaneitatea adoptării unor modele 
europene cu căutarea tradiţiei locale, ca fiind faţetele complementare ale unui discurs 
ambivalent, căci „european" înseamnă şi "naţional". A fi modem înseamnă a avea o 
tradiţie, iar tradiţia este inventată de modernitate. 

Intenţia de a inventa un stil naţional românesc, adică de a identifica acel patrimoniu 
care poate servi drept model pentru arhitectura contemporană, precum şi stabilirea 
modului în care forme constructive din trecut pot fi adaptate prezentului, se manifestă 
începând cu prima generaţie de arhitecţi români care studiază în Occident (mai ales la 
Paris), în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, dintre care cei mai relevanţi sunt 
Ion Mincu (1852-1912) şi Ion N. Socolescu (1856-1924). Tot Mincu şi Socolescu creează 
şi primele instituţii care contribuie la elaborarea unui discurs despre arhitectură şi patri
moniu : Şcoala de Arhitectură şi revista Analele architecturei şi ale artelor cu care se 
leagă. Ei creează primele variante de stil naţional, ce le indică generaţiilor următoare 
de arhitecţi, educaţi fie în străinătate, fie în România, care sunt sursele istorice adecvate 
la care pot apela pentru a conferi caracter naţional unei clădiri contemporane. În acord 
cu teoriile arhitecturale ale epocii, aceste surse pot fi împărţite în două mari categorii : 
arhitectura bizantină şi de tradiţie bizantină, respectiv arhitectura vernaculară din seco
lele XVII-XIX. Strategiile de istoricizare a ambelor categorii au fost procese complexe, 
iar adecvarea lor pentru o arhitectură naţională a fost chestionată şi reinterpretată de 
arhitecţi interbelici precum G.M. Cantacuzino (1899-1960) sau Henrieta Delavrancea
Gibory (1897-1987) (Popescu, 2004; Kallestrup, 2006). Atât formele arhitecturale bizan
tine şi de tradiţie bizantină, cât şi cele vernaculare considerate specific româneşti se pot 
întâlni pe întreg teritoriul Balcanilor şi Anatoliei. Pentru a înţelege operaţiile conceptu
ale prin care acestea sunt apropriate şi învestite cu capacitatea de a sugera particulari
tatea, producţiile arhitecţilor români vor fi analizate în comparaţie cu cele ale arhitecţilor 
bulgari şi sârbi, pentru care specificitatea naţională se manifestă în aceleaşi tipuri de 
arhitectură. 
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Arhitectura bizantină - patrimoniul local 

Ca să poată susţine că un stil naţional se poate inventa, arhitecţii trebuiau să demonstreze 
că există o tradiţie arhitecturală locală suficient de prestigioasă pentru a fi utilizată drept 
sursă în construcţii la fel de monumentale precum cele ridicate în stilurile de provenienţă 
occidentală preferate în România. Fiind educaţi în străinătate, aceştia ştiau că fiecare 
naţiune trebuie să aibă o istorie a arhitecturii care aşteaptă să fie descoperită. Procesul 
de descoperire a acestei istorii arhitecturale locale este modelat de evoluţia istoriei 
generale a arhitecturii europene. Pe măsură ce istoriografia occidentală include teritorii 
periferice şi noneuropene şi reevaluează diverse perioade din trecut, arhitectura din estul 
Europei devine o temă de cercetare plauzibilă. Lărgirea canonului occidental permite 
conceptualizarea stilurilor gotic şi romanic drept principii organizatoare ale arhitecturii 
medievale occidentale. În acelaşi timp, arhitectura bizantină intră în atenţia istoricilor 
şi arhitecţilor pentru că oferă posibilitatea de a concepe o istorie a arhitecturii care 
progresează liniar, fără discontinuităţi. Astfel, stilul bizantin face legătura dintre Antichitate 
şi perioada romanică, permiţând trasarea unei genealogii stilistice coerente şi, de ase
menea, acoperă o parte din ceea ce începuse să devină Europa. Ca manifestare arhitec
turală a ortodoxiei, stilul bizantin era de presupus că se găseşte în toate ţările ortodoxe, 
iar arhitecţii din estul Europei sunt înclinaţi să ataşeze producţiile arhitecturale locale 
stilului bizantin, fiindcă în acest fel puteau să-şi plaseze ţările de provenienţă pe harta 
în formare a istoriei arhitecturii europene. 

Însă "stilul bizantin" şi variantele sale locale, instrumentalizate ca „ şcoli naţionale", 
sunt concepte încă vagi, necristalizate. Pentru a înţelege ce aveau în vedere arhitecţii 
est-europeni în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea atunci când se refereau la „stil 
bizantin" sau la „moştenire bizantină", este esenţial să reconstituim sensul noţiunilor 
cu care operau. În general, se consideră că „stilul bizantin" este conceput de istorici 
germani şi francezi în strânsă legătură cu ceea ce se numeau stil „romano-bizantin" şi 
,,stil romanic". Caracteristicile formale ale acestuia nu sunt încă clar fixate - de exem
plu, printre bisericile medievale considerate "în stil bizantin" se pot întâlni frecvent 
exemple care acum trec drept romanice, precum St. Front din Perigueux, iar unul din
tre monumentele cel mai des citate între "capodoperele" stilului bizantin este biserica 
San Marco din Veneţia. Autorii vest-europeni din secolul XIX-lea tind să considere că 
Sfânta Sofia din Constantinopol este cel mai desăvârşit exemplu de arhitectură bizantină 
şi că aproape întreaga perioadă ulterioară secolului al VI-lea ar fi lipsită de originalitate, 
monumentele bizantine copiind servil câteva modele (Nayrolles, 2005). Cu toate acestea, 
pentru arhitecţii (şi, în general, pentru intelectualii) est-europeni, moştenirea bizantină 
(şi cea care va fi denumită ulterior "postbizantină") este învestită cu prestigiu. Uneori, 
arhitectura bizantină din spaţiul balcanic este considerată de autorii locali chiar mai 
valoroasă decât cea a epocii iustiniene - pentru Todor Zlatev, de exemplu, meşterii 
medievali bulgari sunt un factor de înnoire şi revitalizare a acestei arhitecturi (Zlatev, 
1926, pp. 126-127). Ceea ce pentru autorii occidentali reprezintă o fază „impură", de 
,,decădere", pentru autorii balcanici devine într-o măsură tot mai accentuată o manifes
tare a specificităţii locale. 
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Arta J,izautiull P,ta, privitl ca tradiţi.onalistl, J:etimld la lunoiri. Pentru ci în cadrul 
acesteia autorii vestici IDl observau moclifiwi majore de la un secol la altul, ea este rare
ori periodizată, la fel ca în cazul artei islamice sau al altor arte noneuropene. În secolul 
al XIX-iea, accastil invlgine Jţ_pl'OapC atemporali pe care arhitectun bizantini dme sl o 
capete îi tncurajeazl pe arhitecp.i din Balcani al ataşu.e stilului ba.antin toate exemplele 
medievale 1i premoderne cunoscute în epoci. Astfel, arhitecpi promoveazll monumente 
locale ulterioare clderii Constantinopolului drept exemple de stil bizantin local : biserica 
mlnlstirii Curtea de Aqeş (secolul al XVI-iea) este descrisl ca fiind „bizantinA" în 
primul studiu care îi este dedicat de Ludwig Rcisscnbcrgcr (1867) sau în textul lui Petru 
Verussi din paginile Analelor architecturei (Verussi, 1891), iar pentru Anton 'lbmiov, 
teoreticianul stilului oaponal bulgar, mllnlstirea Rila este „ bulgaro-bi:r.antiui'", defi 
construită în secolul al XIX-iea (1900). 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https ://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/ carte/73 88. 

Surse istorice locale pentru stilul naţional românesc 

Plrcrilc arhitcqilor tefcritoare la monumente istork:c din tzecut nu coincid întotdeauna 
cu ceea ce afirml istoricii 1i istoricii de artl. Cultura de atelier iuclude o istorie a arhi
tecturii care nu se 11Uprapune mereu pe cea academici fi în care se face adesea recurs 
la locurile comune ale unei istorii naţionale diseminate şi prin alte mijloace decât stu
cliilc ştiinpfice şi, în primul râm, prin litcraturl. Dincolo de a insufla dragostea de 
patrie, literatura 1i istoria naponall au rolul de a orienta duect atenţia arbb.eclilor cltte 
anumite monumente. Atunci c4nd Îfi propun sll recupere7.e vestigiile trecutului, arhitec
pi se lovesc de faptul ci nu 1tiu care sunt acestea. Utilizarea rlml§itelor materiale din 
tzecut ca imbold pentru construirea viitorului este o idee frecventl în toate ariile cultu
rii rominc&ti din secolul al XIX-iea. Iniţial, interesul pentru ruine se lllllllifcstl în 
literaturi. fn poeziile din a doua jumltate a secolului al XIX-lea, autorii au revelaţia 
mlreţiei umli trecut glorios to proximitatea unor ruine 1i folosesc ruinele ca pretext 
pentru a-i îndemna pe contemporani al urmeze exemplul strămo1ilor lor fi sl lupte 
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pentru independentl. De aceea, de multe ori aceste ruine sunt fortificaţii, turnuri care 
evocă bitilii medievale, rezistenta tn mta duşmanilor, geniul militar al voievozilor. În 
buul traditie rnmautW, poe-ziile în care SUDt mentionate ruine îi amintesc cititorului el 
viata e perisabili, la fel ca orice cons~. Însl acestea sunt însoţite şi de o morali 
patrioti.el adresat! contemporanilor. Uneori, ruinele acestea nu au un nume, sunt amin
tite generic ca „ruine din bătrâni". De la un moment dat, ele se localizeazl : din ruine 
generice devin ruinele Tismanei, ale Coziei etc., pe urmele istoriei aapouale contem
porane. Pornind pe urma ruinelor remarcate inipal de poeţi, diferite vestigii din trecut -
cele plstrate într-un stadiu mai îndeplrtat de cel al ruinei - sunt recuperate de arhitccti 
sau istorici de artl oi patrimonializate „pentru el sunt simbolul conceptiunilor oi al 
faptelor petm:ute tn viata oamenilor. Ele sunt cllluza istorici, şi daci vrem sl nu şovlim 
în viata noastrl, linia de purtare pentru viitor trebuie sl izvorasel din studiul trecutului, 
pc care n vedem cu ochii într-o cllclirc secularl" (Gabrielescu, 1890, pp. 3-4). 

Pentru vizualizarea imaginii, vă mgăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/ carte/73 8 8. 

Cozia intri în istoria arhitecturii datoritl literaturii : arhitecţii o viziteazl din patti
otism si descoperi el are o amitecturl interesaml. Pini sl fie menponatl tn ~. 
Cozia nu era relewntl : la mijlocul secolului al XIX-lea este descrisl ca fiind prost 
întJ:eţinutl ; tn anii 1830 este aproape plrllsitl, iar c~ se construieşte şoseaua, tn anii 
1860, aceasta trece prin curtea mldstirii fi desparte biserica fi o parte a chiliilor de 
bolniţl. Deşi îi inspiri. poezia „Umbra lui Mircea" (1842), Grigore Alexandrescu nu 
este im.presionat de arhitectura Coziei. Mlulstirea Cozia devine relewntl pentru istoria 
arhitectllrii atunci când este asociatl unei tradiţii prestigioase, adicl celei bizantine. 1n 
1903, arhitectul Petre Antonescu (1873-196S) publicl o monografie dedicatl Coziei, tn 
care, pe lângă valoarea documentari, acesteia i se atribuie statutul de fondatoare a unei 
tradiţii arhitecturale locale, Cozia rcprczendnd „tranziţia între stilul bizantin copiat exact 
la noi dupl acela al bisericilor greceşti din veacul al XID-lea (Theotocos din Constantinopoli 
şi Sf-ţii Apostoli din Salonic) ti intre stilul bi7.8lltin împlmintenit cu totul tn tara mml
n.eascl. 1n monumentul acesta prindem principala mzl din procesul de transformare a 
unei architecturi strline într-o alta curat romAneascl §i tocmai în aceasta îi stă importanţa 
sa artisticl" (Antonescu, 1903, p. 8). 
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, Petre Antonescu con
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Când tot mai multi arhitecţi întreprind excursii de cunoaştere a patriei, aceştia 

urmează traseele sugerate de istoria naţională, alegând ca destinaţii locuri în care se 
aşteaptă să regăsească mărturiile materiale ale unor voievozi importanţi din punct de 
vedere politic, vestigii databile în perioadele istorice valorizate pozitiv. Cu aceste ocazii, 
uneori descoperă biserici pe care le consideră valoroase din punct de vedere arhitectural. 
Alteori sunt dezamăgiţi că, deşi locul respectiv are un trecut glorios, nu are nici o valoare 
din punct de vedere arhitectural : Petraşcu susţine că Ion Mincu ar fi fost dezamăgit de 
mănăstirea Bistriţa, care fusese un centru cultural important, dar pe care refacerile 
ulterioare o fac neinteresantă (Petraşcu, 1928, pp. 29-37). Este evident însă că mulţi 
arhitecţi se aşteaptă ca evenimentele considerate glorioase din trecutul medieval să fie 
direct legate de o arhitectură impresionantă, ca personalităţile politice din trecut, rele
vante pentru secolul al XIX-lea, să fie ctitori de monumente exemplare şi, ulterior, ca 
perioadele mitologizate din trecut sa aibă o arhitectură specific românească. 

În Arhitectura religioasă la Români. Cele mai vechi biserici 
sideră că „primele clădiri religioase din Ţara Românească sunt monumente de stil curat 
byzantin", cea mai veche fiind Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş (Antonescu, 
f.a., p. 6). Pe criterii stilistice şi comparând-o cu biserica Theotokos din Constantinopol, 
Petre Antonescu ajunge la concluzia că „Sf. Nicolae Domnesc ar fi deci catedrala capi
talei ( capitală de simplu ducat?) Valahe ce înflori la Argeş în timpul Asăneştilor. Am 
văzut însă din cele deduse din stilul bisericii de aci că ea poate fi chiar dinaintea aces
tei epoci" (Antonescu, f.a., p. 11). Antonescu presupune că vestigiile arhitecturale 
monumentale trebuie să fie databile în perioade de expansiune politică, o idee frecventă 
în epocă. Perioadele de înflorire culturală ar corespunde unora pozitive din punct de 
vedere politic, considerându-se în general, în tradiţia lui Winckelmann, că se poate 
identifica chiar şi caracterul guvernării (de exemplu, democratic sau autoritar) por
nindu-se de la înfăţişarea arhitecturii ridicate într-un anume context. Dacă istoria de 
artă scrisă de specialişti tinde deja, de la sfârşitul secolului al XIX-lea, să reevalueze 
această corespondenţă, ea este frecvent utilizată în scopuri politice şi devine un loc 
comun al publicaţiilor de interes general. 

Există un monument a cărui valoare este unanim apreciată în secolul al XIX-lea: 
biserica episcopală a Curţii de Argeş. Prima monografie a acesteia este scrisă de Ludwig 
Reissenberger (1819-1895) şi publicată la Berlin în 1856, iar apoi tradusă în franceză 
pentru a fi prezentată la Expoziţia Universală de la Paris din 1867. Cu această ocazie, 
Curtea de Argeş devine celebră atât ca monument medieval reprezentativ pentru România, 
cât şi ca posibilă sursă pentru conceperea unui stil arhitectural specific românesc. Pentru 
Reissenberger, biserica este un specimen de arhitectură bizantină important nu pentru 
contextul local, ci pentru că ar demonstra vitalitatea artei bizantine, într-o perioadă care 
era asociată cu decăderea sa. Dimitrie Berindey (1831-1884) traduce o parte din mono
grafia lui Reissenberger şi o publică în Revista Română din 1862, însoţind-o de o „Răpide 
ochire asupra Architecturei Byzantine", un mic studiu asupra arhitecturii vechi româ
neşti, pe care o consideră de tradiţie bizantină, dar având un specific local. El afirmă 
că biserica episcopală de la Curtea de Argeş nu are ca prototip direct nici un edificiu 
bizantin, fiindcă are elemente caracteristice atât la nivelul planului, cât mai ales la 
nivelul decoraţiei sculptate şi policrome (Berindeiu, 1862). Primul monument restaurat 
(în mod controversat) este tot Curtea de Argeş şi, în 1875, Petru Verussi (1847-1886) 
consideră că Ţara Românească posedă un singur monument „frumos", toate celelalte 
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fiind „urâte" şi având doar valoare documentară. Nu este de mirare deci că biserica 
episcopală este folosită ca model pentru pavilioanele care reprezintă România la multe 
dintre expoziţiile universale la care participă. De asemenea, parte din repertoriul deco
rativ al stilului naţional provine tot de la această biserică, după cum s-a remarcat 
(Popescu, 2004). 

În încercarea de a clasa biserica episcopală de la Curtea de Argeş în categoriile 
istoriei arhitecturii disponibile în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, arhitecţii care 
scriu despre ea se confruntă cu următoarea problemă : aspectul bisericii este incontes
tabil hibrid şi, deşi prezintă un evident caracter local, nu putea fi descris evitând con
ceptul de „influenţă" - motivele decorative trec, pe rând, drept „maure", ,,turceşti", ,,arabe", 
„persane" sau „armeneşti" (Minea, 2016, pp. 181-201). De aceea, ideea specifică 
eclectismului cum că sinteza este creatoare de originalitate, utilă prezentului, se dovedeşte 
fructuoasă şi pentru trecut. Şi nu numai în cazul acestei biserici, ci în întreg demersul 
de conceptualizare a patrimoniului postbizantin şi a relaţiei sale cu contemporaneitatea. 
De vreme ce în Ţara Românească şi Moldova nu existau prea multe biserici datate 
anterior căderii Constantinopolului (în Ţara Românească nu se păstrase nici o clădire 
datată în secolul al XV-lea), era dificil de identificat un import bizantin direct, care ar 
fi căpătat ulterior forme locale. Fiindcă nu exista un corpus de clădiri medievale care 
să poată fi grupate în şcoli naţionale de arhitectură, specificitatea arhitecturală este 
conceptualizată prin raţionalizarea caracterului hibrid al arhitecturii locale. Astfel, 
amestecul de „influenţe" venite din Orient sau din Occident nu produce o arhitectură 
impură, lipsită de originalitate, ci o „sinteză": arhitectura medievală de pe teritoriul 
României ar avea un nucleu bizantin (identificat cel mai adesea la nivelul planimetriei), 
căruia i se adaugă influenţe de sorginte diferită (mai ales la nivelul decoraţiei), ce se 
topesc într-un tot unitar, original şi specific, exprimat adesea prin metafora „altoirii". 

Sinteza superioară a tradiţiei bizantine cu diverse influenţe se petrece periodic într-o 
succesiune de „renaşteri": tradiţia bizantină este înăbuşită de cucerirea otomană la 
Constantinopol şi în Balcani, însă „renaşte" pe teritoriul Principatelor Române, fiindcă 
acestea sunt autonome faţă de Imperiul Otoman (Gabrielescu, 1890, pp. 148-152). De 
aceea, ,,renaşterea" arhitecturii medievale româneşti la sfârşitul secolului al XIX-lea ar 
fi o tradiţie în sine, fiindcă arhitecţii stilului naţional ar trebui să reia, într-un mod 
adecvat contemporaneităţii, principiile prin care specificul românesc fusese creat în 
trecut. ,,Renaşterea" se manifestă deplin în epoci de afirmare politică - de aceea româ
nii ar fi păstrat caracterul bizantin al arhitecturii lor, iar sârbii şi bulgarii nu, şi tot de 
aceea, lucrând într-un stat independent, arhitecţii de la sfârşitul secolului al XIX-lea 
sunt datori să se conecteze la sursele lor bizantine. Conceptul de „renaştere", numită 
uneori şi „regenerare" în legătură cu stilul naţional, va fi teoretizat abia în perioada 
interbelică şi în directă conexiune cu Carol al Ii-lea (Popescu, 2004). La sfârşitul seco
lului al XIX-lea, această renaştere pare mai degrabă o metaforă biologică legată de 

Pe lângă biserica mănăstirii Curtea de Argeş, cea mai importantă sursă istorică 
pentru crearea stilului naţional a fost arhitectura din vremea lui Constantin Brâncoveanu 
(1688-1714). Această sursă pare să fi fost cea mai adecvată pentru procesul de patrimo
nializare şi cea mai frecventă şi durabilă referinţă istorică a stilului naţional românesc. 
Constantin Brâncoveanu a domnit o perioadă îndelungată şi a sprijinit construirea sau 
refacerea unui număr mare de edificii. Astfel, din perioada sa datează un corpus de 
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clldiri consistent, ceea ce le-a permis arhitecţilor sl le conceptuali7.ez.e caracteristicile 
formale drept un stil. În acest stil brâncovenesc se întâlnea atât arhitectură rezidenpall 
(de exemplu, palatul de la Mogo10aia), cât şi arhitecturff. ecleziastică (de exemplu, 
mlnlstirea Hurezi), iar elementul definitoriu îl constituia boglţia decorativi, ceea ce 
era esenţial, în teoria arhitecturii, pentru a susţine apartenenţa Ia o culturff. înaltl, rafi
nată. De asemenea, moartea tragică a lui Constantin Brâncoveanu şi faptul că acesta a 
fost ultimul domn p!mântean înainte de venirea fanariop]or au facilitat definirea domniei 
sale drept ultima perioadă de înflorire a spiritului naţional, care urma să fie erodat de 
influenţele orientale ale secolului al XVIII-lea şi de imitarea Occidentului în secolul 
al XIX-iea. Dacă identificarea specificităţii arhitecturale însemna reîntoarcerea naţiunii 
române către lidăcinile ei autentice, stilul brâncovenesc părea destinaţia ideală. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7388. 

Deşi construită în 1724, adică dupl moartea lui Constantin Brincoveanu, biserica 
Stavropoleos din Bucureşti a fust asociată stilului brâncovenesc, fiind una dintre sursele 
privilegiate ale stilului naţional. Disputa dintre arhitectul Ion Mincu şi istoricul de artll 
Alexandru Tzigara-Samurca5 (1872-1952) referitoare la oportunitatea mutării bisericii 
Stavropoleos pentru a face loc clldirii unui proiectat muzeu este relevantă pentru a 
înţelege modul în care arhitectii finalului de secol XIX se raportau la istorie şi justificau 
relevanţa. ei pentru prezent. Tzigara-Samurcaş consideră important anul construcţiei 
bisericii 5i faptul cil ctitorul său nu este suficient de autohton sau de prestigios. Astfel, 
biserica Stavropoleos nu este îndeajuns de autentică, fiindcă atât istoria sa, cât şi aspectul 
său hibrid riscă sl scape normativmrii retrospective a trecutului: aceasta riscă sl demon
strem mai degrabă pluralitatea tradiţiei şi diversitatea etnică. Pentru istoricul de artll, 
contextul bisericii este cel temporal - de aceea, el este de pllrere că biserica ar putea fi 
mutat! de pe locul unde se află tlrA ca acest lucru sl o afecteze, la fel cum, ulterior, 
biserica lui Mogoş poate fi deplasată în interiorul Muzeului Naţional (Tzigara-Samurcaş, 
1904). Pentru Mincu, tradiţia bizantinll în care este construită biserica Stavropoleos este 
un concept suficient de lax şi de atemporal încât să permită uniformizarea şi om.ogeni-
7.area trecutului arhitectural în forme strâns legate de contextul spaţial. În biserica 
Stavropoleos se manifest! spiritul locului, ceea ce îi justificll autenticitatea 5i filee ca 
retocarea să îi afecteze această calitate. În textul lui Mincu se poate identifica aceeaşi 
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idee de sorginte eclectică potrivit căreia sinteza formelor este creatoare de originalitate, 
deci de specificitate, care justifică atât valoarea artistică a Curţii de Argeş şi a bisericii 
Stavropoleos, cât şi propriul demers : 

Fără a fi conceput în „stilul bizantin pur", şi poate tocmai din această pricină, ea ne 
reprezintă un foarte preţios „model tip", care înseamnă capătul drumului artelor parcurs 
de străbunii noştri, capătul unui drum care, începând de la stilul „bizantin pur", a ajuns 
la „stilul eterogen" al d-lui Tzigara, pe care noi îl numim „stilul românesc". Biserica 
Stavropoleos este, prin urmare, pentru noi, ultima manifestare a evoluţiunii artei pământene 
şi capătul la care va trebui reînnodat firul tradiţiunii, conducător şi sursă de inspiraţiune a 
viitoarelor noastre generaţii de artişti (Mincu, 1904, p. 2). 

Pentru Mincu, anul 1724 „nu poate nici să scadă, nici să sporească valoarea artistică 
a unei opere de artă", fiindcă istoria artei nu are un sens descendent, iar depărtarea 
temporală şi stilistică de modelul „original" (stilul bizantin, în acest caz) nu indică şi 
decadenţă. Dimpotrivă, ,,alterarea stilului «bizantin pur» ... 
adevărată calitate şi în orice caz admirăm stilul bizantin alterat al bisericii Stavropoleos, 
după cum admirăm frumoasele monumente romane dezrobite de influenţa stilului grecesc 
pur sau pe cele greceşti depărtate de cele pur egiptene subliniere în original " (Mincu, 
1904, p. 2). În refuzul de a considera conformitatea cu un anume stil istoric sau cu faza 
sa de maximă „puritate" drept măsură a valorii artistice se poate identifica dezideratul 
eclectic de a analiza diferitele epoci istorice cu propriile criterii şi, între anumite limite, 
non-ierarhic. Fiindcă stilul bizantin propriu-zis nu putea fi decât un împrumut în Ţara 
Românească medievală şi premodernă şi pentru că specificitatea ar fi dată de adaptarea 
la loc, putem presupune că, în viziunea lui Mincu, o biserică „pur bizantină" ar fi fost 
mai puţin „românească" decât Stavropoleos. Identificând „alterările" faţă de stilul „pur" 
drept semne ale manifestării unui genius loci, el se deosebeşte de modul în care a fost 
apropriată arhitectura bizantină în Grecia şi se apropie de modul în care este conceptu
alizat stilul „sârbo-bizantin" şi „bulgaro-bizantin" de către arhitecţi sârbi şi bulgari 
contemporani lui. Punând mai puţin accent pe rolul ctitorului şi apreciind materialele 
nu pentru preţiozitate, ci pentru adecvarea lor, Mincu apropie biserica Stavropoleos de 
maniera în care este teoretizată arhitectura vernaculară. 

Distanţarea temporală a bisericii Stavropoleos de stilul bizantin „pur" facilitează 
inserarea arhitecturii româneşti într-o istorie a arhitecturii în care aceasta ar succeda 
celei bizantine la fel cum arhitectura romană succedă celei greceşti : ca o dezvoltare 
originală şi independentă, chiar dacă legată de surse printr-un raport de filiaţie. Intenţia 
lui Mincu de a plasa arhitectura românească în interiorul unei istorii progresive a arhi
tecturii poate fi descifrată şi în amintirile fostului său student Simon Vasilescu ( 187 5-1945), 
care susţine că, în calitatea sa de profesor, Mincu le vorbea studenţilor despre monumente 
medievale româneşti în continuarea discursului despre marile monumente ale arhitectu
rii universale, pe care este dator să le cunoască un arhitect (Vasilescu, f.a., fila 69). 
Consecvent cu abordarea profesorului său, Vasilescu îl plasează pe Mincu - şi prin acesta 
şi stilul naţional românesc - în acelaşi tip de naraţiune istorică, generatoare de continu
itate în cadrul culturii române şi de specificitate prin comparaţie cu cea europeană, în 
care arhitectura medievală românească derivă din cea bizantină, naţionalizând-o, iar 
stilul naţional derivă din cel vechi românesc, modernizându-l. 
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Arhitectura vernaculară ca sursă 
a stilului naţional românesc 

Existenta unui specific românesc în arhitectură este afirmată în două mari direcţii : 
pentru unii arhitecţi, acest specific ar fi trebuit să se manifeste plenar de-a lungul isto
riei şi să poată fi identificat într-un număr suficient de exemple remarcabile, monumen
tale, de preferinţă aulice, care împreună să constituie un stil în sensul tare al termenului, 
similar cu cel în care se poate vorbi despre stilul gotic, de exemplu. Ele trebuie să fie 
în primul rând monumente de arhitectură, adică în tradiţie clasicistă, respectând anumite 
reguli de compoziţie. Pentru aceşti arhitecţi, dacă există caracteristici specific locale în 
arhitectură, ele nu apar decât accidental, în cazuri excepţionale, şi anume la puţinele 
clădiri care pot fi considerate Arhitectură (precum afirmă Verussi despre biserica mănăs
tirii Curtea de Argeş şi biserica Trei Ierarhi din Iaşi). Parţial, această opinie este exprimată 
chiar şi de unii dintre arhitecţii care lucrează în stil naţional. În primul număr al revistei 
Analele architecturei şi ale artelor cu care se leagă, Ştefan Ciocârlan (1856-1937) scrie: 

Suntem cei dintâi a mărturisi că în ceea ce priveşte artele, deşi avântul ce se lua din când 
în când era viu, era puternic, niciodată însă nu am ajuns ca să ne fixăm - în ceea ce priveşte 
masa, I' ensemble - asupra unui stil propriu caracteristic ţării ; numai în elementele deco
rative - şi acestea sunt multe - numai în detalii se pot observa caractere bine definite, 
caractere originale, masa generală este o reproducţiune în mare a secolelor străine şi în 
care intră în primul rând şcoala bizantină (Ciocârlan, 1890, p. 13). 

Esenţială în textul lui Ciocârlan este însă deplasarea accentului dinspre considerarea 
unui monument în integralitatea sa către elementele decorative şi articularea lor, ceea 
ce provoacă o altă conceptualizare a specificului naţional în arhitectură. Acest specific 
ar fi mai degrabă difuz, funcţionând fragmentar, la nivelul detaliului, conferind un aer 
comun clădirilor în care se manifestă şi ţinând de un spirit al locului în care poate fi 
inclusă şi arhitectura vernaculară. În cel de-al doilea număr al Analelor architecturei 
George Sterian (1860-1936) enunţă o astfel de idee: 

Manifestaţiunile artei în România ocupă un loc modest în istoria omenirei, şi trebuie să 
mărturisim că cele mai frumoase monumente ale noastre nu se pot asemăna cu edificiile 
monumentale ale celorlalte ţări din epocile strălucite. . . . Cu toate acestea, posedăm o 
serie de monumente .... Ele constituie ceea ce se poate numi „arhitectura română" fiindcă 
s-au creat în ţară la noi şi că negreşit ele au îndeplinit trebuinţele noastre şi au mulţumit 
gustului nostru (Sterian, 1890, p. 21). 

Ceea ce pentru Verussi este neimportant din punct de vedere estetic, căci ar fi doar 
manifestarea meşteşugului de a construi, poate să devină relevant pentru că s-a dovedit 
funcţional şi deci adecvat spiritului locului. 

Concluzia că o arhitectură este specifică pentru că aparţine unui anumit loc şi este 
adecvată nevoilor celor care o folosesc ajută la „naţionalizarea" vestigiilor şi la consi
derarea arhitecturii vernaculare drept expresie a specificităţii. Această idee este prezentă 
în modul în care arhitecţi din mai multe ţări se raportează la un patrimoniu comun, 
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identificând caracteristici locale chiar şi în cazul în care, din punct de vedere formal, 
asemănările sunt mai vizibile decât diferenţele. Arhitectura vernaculară care este patri
monializată drept sursă a stilului naţional românesc face parte din moştenirea culturală 
otomană comună Balcanilor şi Anatoliei din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea şi con
stă în primul rând din arhitectura rezidenţială care poate fi regăsită atât în centre urbane, 
cât şi în zone rurale, din Bosnia şi până în Pontus. Deşi prezintă unele diferenţe regio
nale ( care nu se suprapun însă peste teritoriile actualelor state naţionale), acest tip de 
reşedinţă otomană este construită din paiantă, fiind adesea plasată într-o grădină sau o 
curte, având parterul aliniat la frontul străzii, în timp ce etajul (sau etajele) se proiectează 
în întregime sau parţial deasupra străzii prin sacnasie, prin corpuri în rezalit sprijinite 
pe console şi uneori prin galerii deschise (Cerasi, 1998, pp. 116-156). Astfel de case 
pot fi identificate în gravurile care reprezintă Bucureştiul în prima jumătate a secolului 
al XIX-lea; puţine s-au mai păstrat şi puţine se mai păstrau şi la finalul secolului 
al XIX-lea (de exemplu, Casa Melik şi Hanul lui Manuc din Bucureşti sau Casa Hagi 
Tudose din Ploieşti). Alte două tipuri de clădiri răspândite sunt conacul (konak în sârbă, 
archontiko în greacă) şi cula (kule, adică "turn" în limba turcă, numit la fel în toată 
zona). Deşi aceste tipuri de locuinţe confereau un aspect comun oraşelor din Balcani şi 
Anatolia de vest, ele sunt totuşi instrumentalizate ca specifice (naţionale sau locale) de 
arhitecţii şi istoricii de artă din Turcia (,,casa turcească"), Serbia (,,konak sârbesc"), Albania 
("casa albaneză"), Bulgaria (,,casa renaşterii naţionale") (Marinov, 2017, pp. 440-593). 

Iniţial, acest tip de arhitectură rezidenţială nu este considerat relevant în România. 
Pentru Dimitrie Berindey, pentru care specificul local ar fi păstrat mai ales în arhitectura 
religioasă, arhitectura civilă din perioada fanariotă şi ulterioară acesteia nu denotă nici 
un caracter particular, ci dimpotrivă, este de factură orientală şi demonstrează gradul 
ridicat în care se manifestă influenţele exterioare. Pentru că stilul acesteia ar fi marcat 
nu de necesitatea de a păstra o tradiţie, ci de aceea de a fi în pas cu moda, ea ar fi 
străină spiritului românesc (Berindey, 1891). Treptat însă, acest tip de arhitectură rezi
denţială începe să fie considerat specific locului unde a fost construit, fiind conceptua
lizat fie ca arhitectură ţărănească, fie ca arhitectură urbană vernaculară. Chiar înainte 
de a fi teoretizată de arhitecţi sau etnografi, arhitectura vernaculară balcano-anatoliană 
pare o sursă adecvată pentru arhitecţii provenind din medii diverse, dar interesaţi de 
posibilităţile de a crea o arhitectură specifică şi având la bază aceeaşi educaţie - de 
exemplu, Ion Mincu şi mai ales Ion N. Socolescu în România şi Anton Torniov (1868-1942) 
în Bulgaria. Să nu fi remarcat Mincu în călătoriile sale (chiar şi doar la Constantinopol, 
pe care se ştie cu certitudine că l-a vizitat), că arhitectura vernaculară a Bucureştiului 
secolului al XVIII-lea poate fi întâlnită pe o arie mult mai largă? Sau să nu fi ştiut 

Anton Torniov că ale sale „motive constructive locale" specific bulgăreşti pot fi găsite 
şi în Serbia? Este adevărat că arhitecţii est-europeni sunt rareori interesaţi de patrimo
niul sau de experienţele colegilor din ţările vecine, însă sunt cazuri (expoziţiile univer
sale, de exemplu), în care acest interes se manifestă, fie şi sporadic, iar anumite 
similarităţi nu pot fi ignorate (Torniov, 1900, pp. 225-235). Probabil că modul în care 
se înţelegea în epocă relaţia arhitecturii vernaculare cu contextul său imediat este expli
caţia cea mai plauzibilă. Dacă o clădire este produsul unei tradiţii neconştientizate a 
locului, aceasta îi este specifică, indiferent dacă o clădire asemănătoare poate fi găsită 
într-un alt loc. Chiar şi atunci când similitudinile sunt remarcate, ele pălesc în faţa 
diferenţelor, care devin definitorii şi expresie a unui spirit local. La fel ca peisajul 
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natural, care modelează, se crede, caracterul unui popor, arhitectura "naturală" este 
expresia caracterului acestui popor, deci specifică. Dacă planul, elevaţia şi elementele 
decorative sunt similare cu altele provenind din spaţii diferite, alăturarea lor este privită 
ca o „sinteză" şi, în bună tradiţie eclectică, sinteza este creatoare de originalitate. În 
orice caz, clădiri similare sunt percepute ca având cel puţin un aer diferit de la o ţară 
la alta, raţionalizat prin concepte abstracte precum proporţiile dintre volume, raporturile 
dintre ziduri şi deschideri sau o manieră aparte de raportare la natura înconjurătoare. 
Deci, chiar dacă Mincu a văzut case cu sacnasiu la Constantinopol, pentru că acestea 
există în Bucureşti, ele pot fi interpretate în sensul unei arhitecturi locale. 

Un alt element care pare să fi contribuit în mod definitoriu la "naţionalizarea" patri
moniului otoman este tocmai faptul că acesta era un patrimoniu otoman. Pentru noile 
state succesoare ale imperiului, inclusiv pentru Turcia, perioada otomană, cu toată durata 
sa de până la cinci secole în unele zone din Balcani, este doar o paranteză urâtă a isto
riei naţionale, o cezură în mersul istoriei. Aceasta este "ocolită", prin raportarea la 
trecutul anterior dominaţiei otomane proiectându-se înapoi în timp o tradiţie care, deşi 
"întreruptă" de stăpânirea otomană, este reluată firesc după cucerirea independenţei. 
Acesta este modul în care se raportează toate statele din Balcani la trecutul lor preotoman 
în general, şi la cel bizantin în particular. Totodată, trecutul otoman, prezent prin moş
tenirile sale arhitecturale, de alimentaţie, muzicale etc., este „domesticit" prin natura
lizarea şi, în acest fel, ,,naţionalizarea" sa. Casele otomane nu se remarcă prin 
înfăţişarea lor asemănătoare de la o zonă la alta, ci pentru că sunt de-ale locului : sunt 
conacele bătrâneşti în care a trăit generaţia celor care au luptat alături de Tudor 
Vladimirescu, reşedinţa pe care şi-a construit-o primul conducător al Serbiei, casele în 
care s-au născut luptătorii pentru independenţa Bulgariei, toate construite de meşteri 
locali şi răspunzând nevoilor locuitorilor lor. 

Stilul national românesc , 

Istoriografia îl consideră pe Ion Mincu drept arhitectul care are cel mai important rol 
în crearea stilului naţional românesc. În 1886, după întoarcerea de la Paris, unde studi
ase la Ecole des Beaux-Arts, Mincu primeşte de la Iacob Lahovary (1846-1907), impor
tant membru al Partidului Conservator, comanda de a transforma una dintre casele 
acestuia, actualmente parte a Spitalului Cantacuzino din Bucureşti. Dimensiunile modeste 
ale vilei, compoziţia cu un corp central deschis tratat în maniera unui foişor, arcadele 
în acoladă, streşinile adânci sprijinite pe console de lemn devin elementele definitorii 
ale stilului naţional românesc. În 1889, Mincu proiectează pavilionul României pentru 
Expoziţia Universală de la Paris, pe care îl reface trei ani mai târziu la Bucureşti drept 
Bufetul de la Şosea. Mincu introduce aici cartuşele decorative inscripţionate cu soiuri 
de vinuri româneşti, pentru care inventează un tip de literă care va fi utilizat în toate 
artele plastice pentru a sugera specificul naţional. Între 1888 şi 1890, Mincu ridică 
Şcoala Centrală de Fete din Bucureşti, o clădire în plan rectangular, cu o curte interioară 
inspirată din incintele de mănăstire, având o compoziţie desfăşurată pe orizontală şi 
ritmată de corpuri ieşite uşor în afară la etaj, asemănătoare unor sacnasie. Această şcoală 
deschide seria instituţiilor de învăţământ construite în stil naţional, pe care Ministerul 
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lnstructiunii Publice n va prefera pani la sflrşitul perioadei interbelice (Popescu, 2004 ; 
Kallestrup, 2006). 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https ://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/ carte/73 88. 

Ion N. Socolcscu, coleg cu Mincu la Paris, acccntueazl în proiectele sale influentele 
orientale premnte în arhitectura medieY3.ll sau în cea vemacularl munteneascl 1i creeazl 
un stil particular, eclectic ti decorativ, care va fi cunoscut drept „ stilul SocoleSC11 ". Prima 
comaadl a arhitectului este casa lui George lonescu-Gion (1857-1904) din Bucure1ti 
(1889), de pe Strada Logofăt Udrişte, în Cat"e elementele specifice stilului său sunt deja 
prezente (un corp central decro&at, arce şi deschideri în dubll acoladl, brâu în torsadă, 
panouri cu reliefuri decorative, faţa.de policrome). Unul dintre proiectele sale de anver
guri este clldirea fostei primirii din Constanta (Popescu, 2004). 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https ://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/ carte/73 8 8. 
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Cu ocazia concursului de proiecte pe care primarul de atunci al capitalei, Nicolae 
Filipescu, n lansead în 1894 pentru un nou sediu al prinwiei, stilul oaiu,nal este pentrU 
întâia oarl creditat cu capacitatea de a deveni imaginea oficiall a statului, chiar daci nici 
proiectele participante la concurs, nici proiectul ulterior al lui Mincu, din 1900, DII se 
realizează. Filipescu lansează acest concurs impunându-le arhit.ccplor condijia ca pro
iectele lor sl fie tn stil naµonal. Însl respectivele proiecte, împreuni cu cel al lui Mincu 
pentru Ministerul de IUzboi (nici el pus 1n practică), anunJl cea de-a doua fazi a stilu
lui naţional, în care arhitecµi monumentalizeazl stilul. PW în 1906, acesta este rareori 
fulosit pentru comenzi oficiale, pentru clldirile publice recUJgtndu-se la un vocabular 
eclectic, considerat mai prestigios. fn 1906 se organu.cazi la Bucureşti, tn Parcul Carol, 
maica Expoziţie Generali Rombl, care aniversa 25 de ani de la proclamarea Regatului, 
40 de ani de domnie a Regelui Carol I şi 1800 de ani de la cucerirea Daciei de către 
romani. Arhitecpi desemnap sl construiascl pavilioanele de expozipe, Ştefan 8Ul'CUf 
(1870-1928) li Victor Ştefilnescu (1877-1950), lltiliz.eazl ÎDJl'e8 wcabulanJl stilului naţional: 
Pavilionul Regal este un melanj între palatul de la Mogoşoaia şi mlnlst:irea Vlweşti, 
pentru pavilionul dedicat artelor 1.'Cligioase se pastişeazl o cull din secolul al XVDl-lea, 
iar arhitectul Nicolae Ghika-Budcşti (1869-1943) construieşte Biserica Cuţitul de Argint, 
o replici a Bisericii Sffntul Nicolae din laşi (care, împreuni cu Arenele Romane, inel 
se plstreazl). Bxpozipa are un rol major pentru recunoaşterea oficiali a stilului naţional 
în arhitecturi, consacrindu-1 în conştiinţa publică 5i demonstrând el este adecvat pentru 
toate tipurile de programe arhitectw:ale. fn urmltorii ani, tn acest stil se ridicl clldiri 
administrative (prlmkii, prefecturi, ministere), 1coli, biblioteci, case de cultură, muzee, 
sedii de poştl, blnci, locuinte individuale sau colective ct.c. (Popescu, 2004). 

Un rol important pentru impunerea stilului naţional ii joacl Şcoala Superioarl de 
Arhitecturl, ai clrei studenţi n aveau pe Mincu drept profesor şi trebuiau sl mel schite 
şi relevee dupl mom•rnente medievale româneşti.. în 1912, c&ld ridică sediul Şcolii 
Superioare de Arhitecturi, Grigore Cerchez (1850-1927) proiecteazl o clldire monu
mentali tn stil national, preluind cele mai celebre referinţe la arhitectura medievall 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https:/ /www.polirom.ro/web/po lirom/carti/-/ carte/73 8 8. 
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romAneascl : porticul este replica unui portal de biserici din epoca lui Ştefim cel Mare, 
iar logia este copia celei de la palatul lui Brâncoveanu de la Mogoşoaia. Unul dintre cei 
mai prolifici arhitecti ai acestor ani este Petre Antonescu (1873-1965}, cel care semnează 
clldirea Ministerului Lucdrilor Publice (actualmente Prlmlria Capitalei, ridicatl între 
1906 şi 1910) şi Prefectura din Craiow (1912-1913), ambele clldiri de mari dimensiuni, 
în care logica clasici ti compozipile simetrice, mlrturii ale educaţiei sale pariziene, se 
îmbini cu elementele decorative specifice stilului oational (Popescu, 2004). 

Du.pi Primul Rlzboi Mondial, stilul naţional este utilizat programatic pe tot teritoriul 
Rom4nici Mari. Una dintl:e primele construcţii în stil naponal din noile provincii este 
Catedrala lncoromii din Alba Iulia . .Aceasta fusese capitala Dacici romane şi oraşul în 
care Mihai Viteazul fusese proclamat principe al Transilvaniei, în 1599, domnind astfel, 
chiar daci doar pentru un an, peste cele trei provincii care furmau acum Rominia Mare. 
Alegându-se acest orq pentru festi:vitlp, încoronarea lui Ferdinand şi a Mariei ca rege 
§i regini a tuturor româuilor se prezenta drept un eveniment care împlinea „ visul de 
veacuri" al românilor de a fi uniti într-un singur stat naţional. Termmatl de Victor 
Şteflncscu în 1922 1i pictată în interior în maaied nt0bi7.an1:inl de Costin Petrescu 
(1872-1954), Catedrala Îm:oronlrii este un msamblu care ar trebui sl trimit! la arhi
tectura contemporani lui Mihai Viteazul : catedrala propriu-zisl are ca model Biserica 
Domnească din Târgovi§te, Biserica Sf. Dumitru din Craiova şi biserica episcopală de 
la Curtea de Argeş, iar incinta care o înconjoarl ar trebui sl reproducă arhitectura 
monastici a secolului al XVI-iea. wl repertoriul lui Ştetlnescu include şi ieferlnte la 
arhitectura brâncovencaseă, prin sculptura decorativi, şi la cea medievali transilvincană, 
prin uriaşul tum-clopot:nitl ce ÎllCorollcaZI intrarea monumentali, flcut sl umbrească 
clopotniţa catedralei romanice din secolul al XIII-iea aflatl în imediata apropiere. 
Discursul national exhibat de Catedrala Încoroolrii animl ridicarea unui numlr impor
tant de catedrale ortod~ în aproape toate orqele mari ale TransilWDiei, construite cu 
scopul explicit exprimat de afirmare a identitătil naţionale românqti. Numite catedrale 
nu datoritl functi,ei, c~ djmensit'milor lor, acestea intri într-o relaţie tensionatl cu arhi
tectura oraşelor în care sunt construite (Popescu, 2004). 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 

Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/ carte/73 8 8. 
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Critica istorismului şi un alt tip de recurs 
la arhitectura vernaculară 

Câtă vreme stilul naţional concura eclectismul, de influenţă în primul rând franceză, 
pentru majoritatea comentatorilor săi acesta dintâi părea modern şi progresist. În peri
oada interbelică, ideea că încorporarea aluziilor formale la trecutul medieval conferă 
caracter naţional unei clădiri începe să fie pusă la îndoială, iar capacitatea stilului naţio
nal de a fi cu adevărat naţional este tot mai frecvent chestionată. De asemenea, este 
criticată tot mai des abilitatea acestuia de a se adapta la nevoile prezentului. Controversele 
sunt legate de dezbaterile similare în jurul caracterului naţional în arte şi literatură 

(Vlasiu, 2000), iar transformările stilului naţional în această perioadă sunt intim legate 
de schimbarea de paradigmă care marchează istoriografia arhitecturii româneşti, în care 
discursul identitar se concentrează asupra tentativei de a găsi în arhitectură modalităţile 
prin care "sufletul românesc" se exprimă. Dacă până în acest moment istoria arhitec
turii româneşti era concepută ca o juxtapunere de secvenţe temporale independente, 
acum asistăm la tendinţa de a crea o „istorie a arhitecturii româneşti" bazată pe ideile 
de continuitate, coerenţă şi omogenitate. În încercarea de a circumscrie elementele 
subiective considerate tipic româneşti, arhitecţii şi istoricii din perioada interbelică le 
găsesc din ce în ce mai frecvent în arhitectura vernaculară. 

Controversele privitoare la capacitatea stilurilor naţionale de a fi naţionale se conjugă 
adesea cu chestionarea caracterului autohton al vestigiilor din trecut şi a eficientei 
raportării la trecut pentru crearea unui nou stil. Respingând eclectismul în contempora
neitate, arhitecţii îi chestionează valoarea şi în ceea ce priveşte arhitectura din perioade 
anterioare. Ca atare, aceştia îşi propun să găsească în vestigiile trecutului ceea ce este 
constant specific românesc, şi nu doar îmbinare a influentelor unor alte culturi. Ecourile 
celor care neagă existenta unui specific românesc sunt recognoscibile în practica de a 
selecta dintre vestigiile epocilor anterioare un număr destul de redus de monumente, pe 
criteriul „originalităţii" şi „autenticităţii" în termenii abilităţii lor de a „exprima sufle
tul românesc". Exemplele privilegiate devin monumentum princeps 
construcţii, generând astfel un stil arhitectural. Ele sunt copiate şi interpretate până în 
momentul în care "copia" prezintă din ce în ce mai puţine similitudini formale cu „ori
ginalul", iar „stilul" degenerează. Apoi apare un alt monumentum princeps 
prea multe în comun cu monumentele perioadelor anterioare, dar care, la rândul său, 
este capul de serie al unui alt „stil". Aceste „stiluri" apar şi se dezvoltă independent în 
Ţara Românească şi Moldova, doar puţine legături putând fi stabilite între arhitectura 
celor două state (Ghilea Budeşti, 1927-1936). Astfel se constituie o istorie a arhitecturii 
pe teritoriul României, şi nu o istorie a arhitecturii româneşti. De asemenea, o astfel 
de istorie este condusă aproape în exclusivitate de considerente stilistice, bazându-se pe 
caracteristicile formale ale clădirilor pe care le istoricizează. 

Există însă şi arhitecţi sau istorici care se concentrează asupra „redescoperirii" unei 
tradiţii româneşti, fiind convinşi că nu ar trebui să caute elementele formale sau deco
rative ale acestei tradiţii, ci caracteristicile mai subtile, subiective, care traversează 
întreaga artă şi arhitectură a trecutului, diferenţiind-o de arta şi arhitectura altor culturi. 
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Aceste caracteristici subiective ar fi expresia unui „suflet românesc" atemporal, articu
lându-se prin artă, care poate fi detectat în toate epocile, oferind astfel posibilitatea 
reconstituirii unei „tradiţii româneşti". În încercarea de a circumscrie acele elemente 
subiective care sunt tipic româneşti, arhitecţii se orientează către vemacular: sponta
neitatea şi caracterul său „natural" permit o perspectivă atemporală asupra acestuia, 
care justifică extragerea sa din contextul istoric şi eficienta sa în crearea unui stil naţio
nal, chiar şi în condiţiile în care specificitatea locală este chestionabilă, iar temporali
tatea istorică corespunde unei perioade valorizate negativ de istoria politică. 

Până în anii 1920, interesul pentru arhitectura vernaculară, atât de vizibil la Mincu, 
dar atenuat o dată ce stilul naţional se monumentalizează, se manifestase doar la un nivel 
destul de superficial, căutându-se îndeosebi elemente pitoreşti, ca detaliile decorative 
din lemn sculptat sau streşinile adânci. Considerând că tradiţia care trebuie continuată 
este caracterizată de elemente mai subtile decât cele formale, arhitecţii dezvoltă în peri
oada interbelică un stil care să fie în acelaşi timp „modem", ,,funcţional" şi „românesc". 
În acest fel, stilul naţional poate fi salvat din eroarea sa iniţială şi poate face faţă celor 
care promovează arhitectura modernistă şi care îi criticau lipsa de logică constructivă 
şi excesiva preocupare pentru decoraţie. Astfel, arhitecţii stilului naţional al anilor 1930 
nu se raportează la arhitectura vernaculară pentru a o copia formal, ci caută o „inspi
raţie spirituală", în încercarea de a înţelege acel genius loci şi de a-l implica în crearea 
unei arhitecturi moderne, dar care să evite uniformitatea celei moderniste. 

Reevaluarea rolului teoriilor despre arhitectura vernaculară vehiculate de antropolo
gia de început de secol XX a determinat o nouă înţelegere a locului pe care vernacula
rul îl ocupă atât în arhitectura antebelică, cât şi în cea interbelică. Cea mai mare parte 
a istoriografiei tinde să plaseze în opoziţie eclectismul, istorismul, stilurile naţionale şi 
regionale, pe de o parte, respectiv mişcările de avangardă şi modernismul interbelic, pe 
de altă parte. Însă tot mai frecvent, poate şi drept consecinţă a tensiunilor contemporane 
dintre fenomenele de globalizare şi renaşterea naţionalismelor şi regionalismelor, adec
varea acestei abordări dihotomice este pusă în discuţie, iar stilurile „retrograde" sunt 
considerate o altă faţă a modernităţii, în timp ce relaţiile modernismului cu tradiţia sunt 
tot mai nuanţate. Literatura despre arhitecţi interbelici ca G.M. Cantacuzino, Octav 
Doicescu (1902-1981) sau Henrieta Delavrancea-Gibory abordează în general producţi
ile lor ca îmbinând modernismul cu interesul pentru arhitectura vernaculară, conside
rându-se că această îmbinare i-ar opune perspectivei „europene" asupra modernismului 
(Duculescu, 2010). Ei au fost studiaţi preponderent din punctul de vedere al unei moder
nităţi monolitice, definite în exclusivitate în termeni de repudiere a trecutului, iar rapor
tul lor cu tradiţia a fost privit fie ca o lipsă de coerenţă, ca o permanentă oscilare între 
tradiţie şi modernitate, fie ca o „sinteză" între tradiţie şi modernitate relevantă doar 
pentru contextul local, el însuşi „insuficient modem", ambivalent. Însă nu este vorba 
despre o îmbinare între modernism şi vernacular, ci despre faptul că aceştia, la fel ca 
mulţi dintre contemporanii lor din întreaga Europă, practică un modernism care nu 
exclude tradiţia, fie ea clasică sau vernaculară. 
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Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 5 al 

Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost publicat la 
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Maniera arhitecplor interbelici de a implica referinte la arhitectura vemacularl 
româneascl se apropie de modul în care este gtndit -vemacularul de cineva ca Le 
Corbusier (1887-196S) 1i de alp arhi.tecp care au fost rediscutaţi din perspectiva a ceea 
ce s-a numit „modemismul mediteraneean" (Lejeune 1i Sabatino, 2010). Francesco 
Passanti. demonstteazl ci vemacularul este esenţial pentru modemilm nu doar ca model 
explicit, ci chiar §i atunci când, de5i se resping orice referinţe formale tradiţionale, 
acesta este luat drept model conceptual peD1ru o relatie „naturall" întte societate şi 
artemctele sale (Passanti, 200S). Dupl Le Corbusier, idemitatea nu se construieşte, ci 
se moştcncşte, iar CODmunca arhitecturii cu identitatea unci societlp. trebuie găsitl, 1i 
nu invcntatl. Contactul cu Balcanii i-ar fi demonstrat lui Le Corbusicr inevitabilitatea 
modernitlţii occidentale industriale, ceea ce n conduce spre convingerea el vemacularl, 
„naturali", este şi realitatea urbani occidentali, exprimatl în modul cel mai eficient de 
noii creatori anommi., inginerii. Astfel, societatea industriali ar fi repre7.entatl de un 
vcmacular modem, ce apare natural din slnul ei, la fel ca vcmacularul tradiţional în 
dnul altor societi.ti. O astfel de abordue a ideii de vcmacular sugereazl o continuitate, 
şi nu o opoziţie conceptuali între „estetica IDa§inii„ din anii 1920 şi cea „bmtalistl" a 
deceniului urmltor, ce plrea o reîntoarcere la referintele runic (Passanti, 2005). 

Arhitecţii români interbelici care îoi propun sl conceapl o arhitecturl în acelaşi timp 
modernistl 1i nationall, opUIIAndu~e oriclror ~ de istorism, au în comun în primul 
rând apelul de o manierl antipitoJ:eaScl la arhitectura vemacularl . .Aceasta este apreci
atl pentru calitlp. abstracte, în care sunt recunoscute principiile modernismului : wlume 
simple cu minimum ck elemente decorative. ferestre orizontale, compoziţii asimetrice, 
fbrta expresivi a peretelui plat, coerenta dintre functie şi tehnicl, scara umanl. funcţio
nalitatea „naturali,., verificatl în timp. Astfel, dacl arhitectura vemacularl poate con
stitui un model pentru arhitect, aceasta nu este pentru el arhitectul ar trebui sl tiDdl sl 
cobouc în ,monîrnat, ci pentru el amitectura vernacularl poscdA calităţi subtile legate 
de noţiunile de ri1m, simetrie p armonie, care o mc sl fimcp.onu.e dupl accleqi legi 
universale ca arhitectura cultl p care o pot înllţa la nivelul acesteia. în imaginea pe 
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care arhitectura vernaculară o are în perioada interbelică se amestecă vernacularul cu 
arhitectura clasică greacă şi romană, presupunându-se uneori o continuitate imaginată 
între Antichitate şi prezent, axată în jurul existenţei unor armonii ancestrale. G .M. 
Cantacuzino afirmă că în arhitectură există "mari legi tradiţionale", în afara cărora 
arhitectul nu poate opera decât dacă renunţă la valoarea artistică a acesteia (Cantacuzino, 
1926). Existenţa unor reguli abstracte atemporale justifică abordarea de către arhitect a 
arhitecturii clasice şi a celei vernaculare dintr-o perspectivă contemporană, fără ca acest 
lucru să pară forţat. În virtutea faptului că în analiza arhitecturii se pot izola forme şi 
calităţi abstracte, a căror generalizare dă naştere unor legi, atât arhitectura clasică, cât 
şi cea vernaculară pot fi considerate prin prisma intereselor contemporane pentru sim
plitate şi funcţionalism şi pot fi valorificate din aceeaşi perspectivă. Ca atare, ceea ce 
preiau arhitecţii modernişti din arhitectura vernaculară nu este un repertoriu formal, ci 
legile abstracte care o guvernează. Acestea sunt atemporale, dar au fost generate natural 
în arhitectura locală. Astfel, construind după aceleaşi principii care guvernează arhitec
tura vernaculară, un arhitect contemporan păstrează specificul locului, pe care îl exprimă 
prin forme moderniste, adecvate timpului său. Arhitectura vernaculară este utilizabilă 
pentru că arhitectul poate să îi descompună conştient calităţile formale, să le reducă la 
esenţă, abstractizându-le, să descopere armoniile, proporţiile, ritmurile după care func
ţionează şi să folosească apoi aceste legi interne în manieră originală, şi totuşi ancorat 
în tradiţie în modul cel mai profund. Fără acest travaliu conceptual prin care tradiţia 
este asimilată de modernitate, arhitectura riscă să se depersonalizeze şi să moară : ea devine 
un proces mecanic prin care se produc fie copii ale trecutului - ,,cavourile arhitectului 
Mincu" -, fie „maşini de locuit" inanimate (Cantacuzino şi Doicescu, 1939, p. 11). 




