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Printre clădirile banale şi ridicule ce se ridică astăzi 
și printre dărămăturile ce “ţi fac milă la vedere, întăl- 
nim de la un cap la. altul al țărei ruine măreţe și mo- 
numente strălucite din timpii trecuți, amintind vremu- 
rile mai fericite în care se găsea o dată Romănia și 
țările locuite de Romăni. 
* Multe din monumentele trecutului au dispărut cu to- 
tul sub greutatea vecurilor; ear câte ne-au mai rămas 
urgisite și ne băgate in sâmă abea stau in piciore 
slăbite de cutremure și vremuri rele. Aceste clădiri 
variate din secolul al XIII-lea, improspătză artistului 

schimbările treptate ale artei și a gustului, trebuinci€se 

unei desvoltări artistice și aduce istoriei deslușiri fo- 
losit6re in privința stărei politice şi intelectuale a di- 

feritelor timpuri. Cu deosebire sunt epoci de destol- 
tări mai puternice in istoria popârelor, acestea sunt 
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momente de inflorire când mișcările minţei, puterea 
militară și desvoltarea artistică formeză un buchet ar- 

monie de la care-nu ne putem lua ochii, intrănsele gă- 

sim gândiri şi expresiuni frumose, care strinse intu”o 

limbă plăcută, sunt un isvor nesecat pentru o artă nouă. 
Int”o clădire istorică nu admirăm numai formele ma- 

teriale, ci admirăm pote mai mult amintirea vre unui 

„om.ilustru, a unei epoci strălucite sau valorea sa, pen- 

tru istoria artei pe cure nici o imitație nu o pote da, 

Gt pentru ce trebue se ținem la monumentele vechi 

și se studiem val6rea lor antistică și istorică. Știința 
archeologiei imbrăţiştză cunoştinţa acestor desfătăriă ar- 

tistice și un architect trebue se cundscă diferitele stări 
şi stiluri prin care a trecut arta, architecturală ; nu tre- 

bue să se facă, deosebire când e vorba de admirație, o 

feerie ca Curtea de Argeş și Treisfetitele din Iași se 
pot compara catedralelor gotice sau monumentelor gre- 

cești, inima trebue să se inflăcăreze la tot ce e frumos 

pentru a produce ceva deosebit, căci dacă eclectismul 

e interzis pontau 4 a produce, st fim eclectici “pentru a 

admira, 

Să studiem prin urmare clădirile nstre. pentru a 

duce mai depaste fiul dosvoltărei lor artistice, .-intoc- 

mai precum arta grâcă și monumentele vechi se stu- 
diâză pentru a se trage folose dinti'ensele, 6r nu pen- 

tru a le reproduce. Se studiâză pentru a se găsi: mo- 

dele care in urmă si se transmită sub impulsia unei 

noui voințe și a unui sentiment personal, cu chipul a- 

cesta se dă naştere unor lucrări originale, altfel ori ce 

sar face e o imitație, și imitația e tot dauna pa- 

Jidă. - Din nenorocire tocmai acesta e defectul scblei 

de astăzi care ridicându-se in sistem, apucă pe o cale 

greşită ; căci sistemele chiar cele mai bune sunt o pie- 

dică pentru progres in artă, ele impiedică manifestarea
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spontanee și personală a artistului, spiritul su nu pote 
sbura in afară de ce e permis, ctă de ce aprâpe si- 
sur mai tot d'auna artiștii cari raționâză mult produc 
opere sărace in inchipuiri. 

Studierea diferitelor ramure ale producțiunilor artis- 
tice aflate la noi incepă&nd din timpurile cele mai vechi 
și pănă astăzi, ar forma un isvor de invețăminte pentru 
o desvoltare viitâre şi ar revărsa lumini noui asupr: 
producțiunilor antistice a Europei orientale, puţin cu- 
noscute din lipsa documentelor scrise. 

Din tote ramurile antistice, architectura presintă cel 
mai mare interes în ţară la noi. Monumentele nâstre 
căte mai sunt, deși lăsate în părăsire de multă vreme, 
luptă în importanță cu ale vecinilor noștri şi întrec în 
frumusețe pe ale multor popsre din Europa. Să ne in- 
cordăm dar puterile pentru a le păstra ca se nu ne 
blesteme generațiele viitâre. Yiezcare monument ne a- 
minteşte figura, unui domn strălucit, ne improspăteză 
faptele, mărețe şi isbinzile trecute, ele sunt căliuza vir- 
tuţiloi cetăţeneşti şi a învăţămintelor artistice viitore ; 

„monumentele insă au un sfărșit, dispar pe nesimţite și 
cu tot respectul și dorința de a le păstra ajunge 0 vro- 
me cănd nu mai remăne pâtră pe pâtră, se duc luănd 
cu: dânsele în" haosul uitărei, amintirea cau triit 
vre o dată. Să.se facă dar desenuri, să se deserie 
fie care monument în parte ca să remăe cel puțin o 
închipuire scrisă, neștârsă pentru istoricii viitori. Nu- 
mai adăpați cu asemenea sentimente putem păşi către 
un viitor sigur de mărire, către care tinde națiunea ro- 
mănă, plină de vigdre şi de stăruință. ! 

' i
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Architectura nâstră în mare parte e reliziosă și de.0- 

rigină bizantină. Arta bizantină se găseşte în tote părţile 

unde s'a introdus biserica chreştină de orient, acâsta e una 

din causele pentru care se află şi la noi. Pe dealtă parte 

prin legăturile indelungate Orientul şi mai ales Constanti-. 

nopolul, ne a transmis direct civilisaţiunea artei sale 

care se întinsese în: vâcul de mijloc pănă în occidentul 

curopean.' Pe cănd imperiul roman de occident se stin- 

sese sub incursiunile nesfărşite de barbari, în orient 

Constantinopolul atrăgea admirația lumei întregi prin 

splendorea artelor sale, servind de legătură între orient 

şi. occident... Așa dar studiul architecturei bizantine 

interesâză de aprâpe istoria artei romiine, se vedem dar 

ce era arta bizantină. 

- Pentru a, fi însă mai complecţi, originea. artelor la noi 

trebue. căutată cu mult înainte ea, trebue căutată 

în epoca romană. când Dacia deveni provincia impe- 

viului. 

La inceputul crei chreştine Carpaţii şi peninsula Dal 

canică erau ocupate de popâre de origină tracică. Par- - 

tea drâptă a Dunărei căzu sub stăpănirea Romanilor şi 

în scurt timp tâtă peninsula Balcanică deveni! colonii 

cu caracter 'roman. Bavbarii de peste Dunăre îi ne- 

liniştâu des, şi Traian pentru a scăpa imperiul de tii- 

butul înjositor ce. plătea Dacilor şi pentru a înlătura 

meliniştea ce le cauza mărirea puterei Dacilor, trecu 

Dunărea la începutul secolului al Il-lea şi supune po- 

porul Dac în urma unor resbâe crâncene. Poporul ro- 

man sărbători învingerea Dacilor ca pe cea mai mare
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isbiindă -a imperiului. Deşi nu ne a remus nici o urmă 
de: construcțiuni din timpul Dacilor, ei însă erau un 
popor luxos și bogat. Pe columna lui Traian din Ro- 
ma Sunt reprezentate baso-reliefuri în care se vid vase 
prețiose luate de la Daci, între alte scene e una în care 
se vede o căpitenie dacă oferind lui Traian o tavă cu 
objecte preţi6se. Intors la Roma Traian cu prada. fă- 
cută în resbel, ridică forul Traian. Sarinaţii, Mesageţii 
şi Sciţii, popâre mai vechi ca Dacil cunoşteau arta fău-: 
răriei în cât nu mai remăne îndoială că Geto-dacii cari 
erau mai înaintați de cât dânșii, se nu fi cunoscut arta 
argintăriei. 

Colonizarea Daciei se făcu în scurt timp și luă o 
desvoltare repede sub dominațiunea romană. Se făcu 
peste tot drumuri, apeducte, se ridicară terme, amfitea- 
tre și temple. Ruinele din Sarmizagetuza, din Apulum 
Şi tote cetățile de pe malul Dunărei care zac sub pă- 
ment, ne învedereşte munca titanică a poporului roman 
in scuntul timp de la Traian pănă la Aurelian, cănd bar- 
barii atăcând de tâte părțile imperiul roman, pentru a 
putea apăra răsăritul imperiului, Aurelian retrase legiu- 
nile sale în drâpta Dunărei, lăsănd Dacia pradă Goţilor 
coborăţi de pe țărmurile Balticei, la marea Ncgră. 

Goţii prădară și pustiiră ţările ocupate de Romani 
şi Dacia felix după cum o numeu Romanii pentru fer- 
tilile ei cămpii, deveni cimp deschis jafurilor barbare, 
Cu năvălirea Goţilor, o sârtă amară începu pentru na- 
țiunea Romană -care strănsă în creerul munților ca în- 
tr”'o ghidce, aștepta în zadar timpuri mai liniștite. Goţii 
se așezară în câmpil și imbrățişară religiunea, creștină. 
'Tesaurul de la Petr6sa atribuit Goţilor păgâni, arată 
o desvoltare a acestui popor in timpul șederei sale 
în Dacia. 

După Goţi se năpustesc asupra; Daciei, în secolul al
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IV-lea Ilunii, apoi-vin Gepizii de nâm cu Goţii și - după 

dânșii. urmară Avarii, o nout speţi de Iluni cari vin 

prin secolul al Vi-lea și în scurt timp se îndrepteză 

spre apus, așezându-se în Panonia pană când Carol cel 

mare ?i sfărămă în secolul al VIII-lea. 

„ Un popor care avu o mare iufluență asupra Romănilor 

fu Sclavinii și Anţii. Ei se aflau în cămpiile Daciei şi 

la venirea Avarilor căutară adăpost în munții ocupați 

de Romăni cu care se împrieteniră. 

După Avari' vin Bulgarii, popor de rasă Mongolă ce 

locuiau pe Voloa, Avarii însă vin peste dânșii şi-i 

subjugă, dar in curănd Bulgarii se scutură de dominațiunea 

Avarilor şi în secolul al VII-lea trec Dunărea și ocupă 
cămpiile, aşezăndu-se în mijlocul Sclavinilor, când Bulga- 

vii "şi perd naționalitatea şi se slavoniseză în curănd, 
pistrind numele de Bulgari precum şi Normanii de nu- 

me german fură desnaţionalisaţi de Francezi în mijlocul 

cărora se aşezaseră. . 

„Pecenegii, un alt i neam de. silbateci. stabiliţi între 

Nistru și Siret sunt sfărămați de armatele bizantine şi 

trec în Transilvania. 
După Pecenegi se ariitară in valea Dunărei pe la anul 

1100 Cumanii,. alte drde de Mongoli și în.fine pentiu a 

complecta lanțul de barbari, Tătarii de rasa Mongolă și 

ci, nâm înfiorător și cel mai cumplit din căte se nă- 
pustiseră asupra Daciei, nimicesc pe Cumaai.. Plecaţi din 

Asia, .pustitză Vladimirul, Moscova, Kievul, şi ajung în 

Ungaria.  Năvălirea Tătarilor sgudui pănă în temelie 

începuturile de voevodate române şi pregăti patul cel 

nou unde avea să se reverse noua pătură de Romani a 
descălecărei. | 

În urma atâtor năvăliri barbare, nimic nu se mai a- 

lese de pământul romănese, totă civilizația romană se 

şterse ca pulberea, orașele fură distruse şi îngropate
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sub propriele lor dărămături. La fiecare invaziune Ro- 
mânii retrăgându-se crăşi în munţi, pândeau timpul când 
ovdele barbare părăseau țara pentru a se cobori în câmpii 
puțin câte puţin. În fine după multă neliniște ajunseră a 
se organiza în mici state și în secolul al XIII-lea în drâpta 
Dunarei erau voevodate ca Țara Severinului, "Țara lut 
Lyortioy în drepta Oltului cu knezatele lui Ion şi al lui 
Fărcaş pănă în Olt, Țara lui Seneslau în stinga Oltului, 
Țara lui Lytira, care tote erau voevodate valache sub: 
suzeranitatea Ungurilor. Vrancea: şi Râmnicu erau lo- 
cute de un grup compact de Români, asemenea şi ţi- 
nutul Baciului, al Câmpulungului din Bucovina, lăgă- 
raşul şi Maramureşul tâte erau locuite de Români. Cu aşe- 
zarea Bulgarilor peste Dunăre Românii fură despărțiți 
in două, Cei de-a drâpta Dunarei retrași în -virfurile 
Balcanilor și în Pind, după cum făcuseră și frații'lor din 
Carpaţi, cad împreună cu Bulgarii sub stăpânirea, bi- 
zantină în secolul al XI-lea şi resculându-se în secolul 
următor, scutură jugul bizantin prin vitejia, lor şi for- 
mează imperiul Româno-Bulgar sub dinastia Asanilor de 
origină română. Sub Ioanițiu imperiul Româno-bulgar 
căpătă un renume strălucitor și în ine în secolul al 
XIV-lea.cade stărimat de fanatismul musulman. 

Atunci puterea Românilor trece de pe malul drept pe 
cel stâng al Dunărei, sub stăpânirea Dasarabilor. Ro- 
mânii grupați în state cu mult înnaintea Bulgarilor, 
îşi avcu organizația și biserica lor; st vedem dar 
care era arta bizantină la Români pe acele vremuri. 

Imperiul roman stabilindu-se pe malurile bosforului, 
găsi o civilizație izvorită din Asia sub influența artei 
greceşti. Bizantinii se adresau la artiştii din Syria, cari 
aduceau din Asia cunoștințele lor înaintate în arta clă-:
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direi.- Bolta care e elementul caracteristie al artei bi- 
zantine se obicinuia chiar din secolul al IV-lea şi al 
V-lea în Syria şi în Asia mică.. 

Pe când iinperiul roman de occident se sfărămase 
de năvălirile barbare, Constantinopolul remiăsese singurul 

centru mai luminat și exersa influența artelor sale a- 

supra întregului occident. În regiunea nâstră influența 

bizantină era directă, și chiar din secolul al VI-lea saii 
al VII-lea, adică înnaintea stabilirei Bulgarilor în mi- 

jlocul Sclavinilor, nu mai remâne îndoială că architec- 

tura bizantină s'a întrodus la Români, pote chiar odată 

cu chreştinismul. 
" Pe când î în Constantinopol se ridica de Justinian, sfănta 
Sofia, cel. mai măreț și impunător monument prin în- 

drăzndla concepțiunei bolților și a proporțiunilor ncobici- 

nuite pănă atunci, poporele cele-lalte se influențau de 

noua direcțiune şi splendâre dată artei bizantine și sfânta 

Sotia servi de model tuturor celor-lalte clădiri. 
- Atunci arta bizantină lui o desvoitare al cărei cu- 

caracter se păstră tot-d'auna și cu tote sbuciumările 
iconoclaştilor cari puseseră în pericol chiar existența 
imperiului, arta bizantină reuşi a se menține și a lua 

continuu o desvoltare înfloritore păni în secolul al XI- lea 

sub 'dinastia macedonână. 
Peloponezul, Tesalia, Epirul și Macedonia ocupate în 

parte de Valachi transmiteu arta bizantină în Dalcani 
şi în Carpaţi voevodatelor valache organizate după felul 

statelor feodale din vecul de mijloc. 

De şi planul bisericilor pănă la acestă dată remase 

mai acelaşi ca în timpul lui Justinian, bisericile în fa- 

țade însă luară forme mai înălțate şi mai elegante, 

volta, în loc să se așeze direct pe pendautivi ca la sfânta; 

Sofia, începu să se aşeze pe un olan circular care la 

început arăta puţină îndrăsnâlă de a: se ridica. Bolţile
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începură a se inmulți ajungând! câte o „dati până la 
doutsprezece.. a 

Cam pe timpul acesta Bulgarii căztnd sub bizantini, 

voevodatele . române ajutate de vremiiri imai bune. pu- 
tendu-se forma în state organizate, genul architecturei 

greco-romane din Peloponez se transmise la poporele 
din Balcani şi Carpaţi.: :De şi monumentele nâstre cele 
mai vechi nau date, e aprope sigur că la descălecarea 

lui Radu-Negru diu munți, Bisericele. din vocvodatele 
române avcu caracterul bisericei Domnești din: Cuirtea 
de Argeș. După fomhele sale architecturale, acestă clă- 

dive e singura mai veche, şi cu tote că tradiţia spune 

că e zidită de Radu Negru, ar fi cu putință chiar să fi 

existat .acâstă, biserică în Aro pe vremea iintomeerei 
statului român... : . 

Planul bisericei Domnești are forma pătrată, -0 boltă 
la mijloc ridicată pe un olan cilindric se râzemi:.pe 

patru pendantivi. Exteriorul e. decorat în felul: clădi- 

vilor greco-romane în straturi orizontale alternând: de 
pâtră.. şi de căriimidă. Acesta e tipul bisericilor din 
secolul al IX-lea. pănă în al XII-lea din Peloponez:şi 
care s'a întins întw'o regiune îndepărtată. la Bulgari, la 
Serbi, în statele române şi la Duşi. 

Arta la Români era curat bizantinii până în secolul 

al XIll-lea și s'a păstrat modificându-se după vremuri 
și potrivit gustului. local, pănă în secolul al XVIII-lea, 
după “cum se pâte observa la Snagov, la Mitropolia. şi 

Ja biserica Domnâscă din Târgovişte, la Sfântu Dumitru 
din Craiova şi la monastirea de- la Horez. -...: 

În regiunea Moldovei forma planului e cu totul deo- 
sehită; mai la tâte bisericele planul e o cruce cu trei: 
abside circulare! în interior și. poligonale 'sait rotunde!
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la exterior, şi cea inai' veche biserică care: ne-a re-; 
mas € din mijlocul secolului al XV-lea. Cu o jumătate 

de secol mat în “urmă găsim în Țara:'rominsci 
monastirea -Delului din Târgovişte. zidită de Radu cel 
Mare, care 'are asemănare în plan cu clădirile - 'din: 

Moldova, *" | " 
"O influență, gotică, se găseşte în Moldova nai la tote 

bisericele şi acâsta cu deosebire lu bolțile” ușilor şi a 
ferestrelor. Bolta: gotică inventată în Franţa la finele 

secolului al XII-lea, ajunse în scurt timp a se respândi: 
în ttă Europa chiar din secolul al XIII-lea introducân- 

du-se pănă și'în Rusia.  Întroducerea ci în Moldova 
se esplică priu' contactul cu puterile occidentale şi mai 

ales cu Polonia, tot de o dati se pote datora şi cato- 
licismului din Moldova unde se afla din timpurile cele 

mai vechi: și iusisteuței cu care ținea a se laţi. 
“Statele 'române' întăvindu-se -din ce în ce do la des- 

cilecare încoce, vremuri mai liniștite ajutară țcrilor a 

lua o fisionomie mai prosperă şi în același timp arta 
se putu desvolta mai în linişte și potrivit geniului ro- 
miinesc, atingând culmea imăestriei și a strălucirei sub 
Neagoe Voovod' în "Țara românescă şi un secol mai 
tărziu sub Vasile Lupu Vodă în Moldova, prin: crea-: 

“ țiunea celor două giuvaeruri a artei române, Curtea de 

Argeş şi Tresfetitele din Iași. 

Studiind diferitele clădiri ridicate din secolul al XIII-lea 

şi pănă la: mijlocul: secolului al XVIII-lea se observă 0 
transformare regulată şi fără întrerupere, a unui-gen 

de architectură care. datâză de secole. ” 

„Cu deosebire în Moldova selecțiunea architecturală 
se observă forte lesne -cum s'a făcut în mod regulat de 

Ja Ștefan cel Mare și pănă la Vasile Lupu. In urma
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multor încercări architectura la 'noi ajunse” cu vremea 
a se desvolta potrivit cerinţelor locale și gustului ro- 
minesc, totuși păstrăndu-și caracterul oriental în -liniele 
generale. Arehitecţii şi lucrătorii streini chemaţi la în- 
ceput prin secolele al Xl-lea și al XII-lea. pentru. a 
zidi biserici şi monastiri în voevodatele valache, cu des- 
voltarea lucrărilor au format o şeolă de maiștri ai lo- 
cului care se alimenta: treptat. cu elemente noui tot din 
Orientul curopean.. Chemarea artiştlor streini locului 
mate nimic ivjositor pentru arta vomănă, mai în tote 
părţile s'a făcut apel la artiştii streini. La Roma .mo- 
numentele se încredințau :astiştilor greti şi în Constans 
tinopol se făcea apel la cunoștințele artiştilor din fundul 
Asiei. m. 

Artiştii, chemaţi. la noi în: mare pante. erau Macedo: 
romăni din Pind, descendenți ai coloniștilor Romani din . 
Mesia. Ei şedcu retrași în virful munţilor la venirea 
barbarilor în. câmpiile balcanice, ca şi faţii lor. din stăân: 
ga Dunărei care se retrăsese în Carpaţi. Macedo-ro- 
manii sunt Gmeni, întreprinzători și activi Şi reputația 
lor de meşteri se întinde și astăzi în regiunile ce-i în- 
conjoră, atribuinduli- -se chiar clădirea tuturor monumen: 
telor importante. din peninsula balcanică. „Macedo-ro- 
mănil au cu deosebire un aust desvolțat în arta ar- 
gintăriei. 

In secelul al XVI-lea statele romiine ajunsese între 
stare de înflorire surprinzătâre încăt se impuneau chiar 
popârelor vecine. Domnit noștri jucau un mare rol în 
politica orientului și se deosebâu prin mărinimia . ca- 
racterului și prin bogăţiele ce respăndeau în.tâte păr- 
ile. -In muntele Atos deveniră ctitorii mai multor a- 
șezăminte şi lavre. - : 

Neagoe. Voevod una din marele figuri ale acelui Se- 
col zidi monumentala clădire care pururea va fi cea mai
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înaltă ereaţiune a artei române. Concepţiunea mărâţii 

a Curţei de Argeș, formele delicate 'și variate a sculp- 

turilor și în fine -bogățiea ornamentaţiei polichrome a- 

trăgea curiositatea multor: călători streini care respân- 

deau departe: vestea feeriei ce văzuseră în Țara romă- 

nescă, 

- În-Moldova era încă prâspătă amintirea maielui erou 

tare speriase toţi vecinii prin isbândele sale neintire- 

rupte: de o jumatate de secol. EI se făcuse apărătorul 

chreştinismului şi pentru luptele. sale desperate - contra 

Musulmanilor merită dela Papa numele de sfânt. Stefan 

cel Mare fu un caracter potrivit timpului în care trăia, 

el era ieligios,. şi- crud în același timp. Pentru co- 

memorarea faptelor mari săvărșite în fericita sa domnie, 

ridică nenumărate clădiri în muntele Athos, Şi în păr- 

ţile Greciei. 
Bisericele ridicate de Stefan cel Mare, formâză. epocă 

în istoria artei române, Aprâpe tâte în plan au forma 

crucei cu trei abside, :exteriorul e proporţionat cu e- 

leganţă avend o formă înălțată și decorația polichromă 

a exteriorului, cu -peatră, “cărianidă, teracote smiălțu- 

ite cu aniinale simbolice şi frescuri le dă un efect stră- 

lucitor. Sfântul Nicolae Domnesc din Iași, Bălineştii logo- 

fătului 'Teut, Hirlăul, Voroneţul şi sfântul Ioan din Piatra, 

sunt încă față pentru a admira stilul și originalitatea lor. 

Pentru numărul și caracterul particular ce'l'au peubu 

istoria 'artei, le putem grupa întwun stil cu numele de 

Siefan cel Mare. 

Tradiţia clădirilor lui Stefan cel Mare o duse mai 

depazte Petru-Rareș. EI luă sarcina Jăndabilă de a 

repara și: întări. mai tote clădirile găsite în prosti stare. 

Zidi Probota pentru odihna remășiţelor sale, una din 

cele mai caracteristice biserici prin dispoziţia planului 

care are: “trei nartexuri.
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- Clădirile „ridicata. de: Petru-Rareş sunt o transiţie între 
ale lui Stefan cel Mare, şi ale lui Vasile Lupu. „Acestea 
sunt epocele care. prin clădirile lor, resar din lanţul ge- 
neral de monumente al artei române. :In Moldova sis- 
temul decorațiunilor polichrome .cu frescuri, cărămizi și 
Ole smălțuite la exterior: începe cu clădirile cele mai 
vechi, și merge pănă la finele secolului al XVI-lea, termi- 
năndu-se cu Aron Vodă, când începa fi ru executate şi 
interpretate, sistemul acestei decorațiuni care nu se află 
în Țara romănâscă de cit la câte-va mici: încercări, e 
forte respândit în Moldova. EI a fost, introdus prin Rusia 
a cărei clădiri au faianţe și teracote smălțuite 'împru- 
mutate prin contactul cu „orientul de la Perși şi Arabi; 

Arta română căpătă o mare desvoltare în Moldova la, 

mijlocul secolului al XVII-lea sub Vasile-Lupu. Lungul 

și al bisericelor. cu caracter moldovenesc ajunse de se 
perfecționă şi luă o: formă ultimă de strălucire. prin 
creațiunea Treisfetitelor, care se ridică în mijlocul Iașilor. . 
Proporţiunile svelte ale clădirei şi bogăţia: decorațiunei 
întrece tot ce au vecinii noştrit, Îăeend-o chiar unică 

în Europa. . - 

Decorațiunea de și bizantină, are un caracter mai, vault 
„arăbese și persan. "Rusia care primise o influență puter- 
nică din Asia'și a cărei clădiri din. secolul al XVII-lea 

au împrumutat în mare parte formele sale din mijlocul 

Asiei, a contribuit întru cât-va la introducerea nouilor 

elemente. orientale în arta română. “Sistemul bolților. 

superpuse care se obicinuiau dia epoca lui Stefan cel 

Mare "primi o nouă transformare. sub Vasile-Liupu.. 

Dispoziţia interi6ră, a bolților “pantocratorului și a, tur- 

nului. nartexului de la Treisfititele sunt o combinație mi: 
nunată și inteligentă producând un efect surprinzător în do-.  
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corațiune prin varietatea de lumini și umbre la care dau 
naștere, . Acestă dispoziţie s'a întrebuințat de Arabi și 
de Persani în secolul al XVII-lea în architectura lor și 

era combinată cu. tendinţa de a stringe bolțile și a le 
da proporțiuni înălțate. 

Cu epoca lui Vasile Lupu în Moldova se stinge ori 

ce tendință de progres în astă, și decadenţa deveni din 
ce în ce mai simțitore prin amestecarea în architectura 

română a stilului rococo italienesc cu care nu putea se 
aibă nici o legătură. 
In același timp în Muntenia Matei Basarab zideşte 

o mulțime de biserici, continuind architectura greco- 

romană a secolului al XIII-lea care de și nu era în- 
tveruptă, dar fusese lăsată mai la o parte prin introdu- 

cererea, unei arte noui cu mult mai atrăgătătârea Mo- 
xiastirei Delului și. a Curţei de Argeș. Architectura 
începe a suferi -o decadență în formele sale și în sistemul 
de construcțiune. Din cele patru-zeci de biserici ce 
se atribue lui Mateiu Basarab cea mai je căpetenie e 
Sfântul Dumitru din Craiova. 

- In timpul lui Vasile Lupu și al lui Mateiu Basarab 

statele române: luaseră o desvoltare puternică sub im- 

pulsiunea patrioticelor sentimente ale Domnilor, elemen- 

tul :romănesc care un moment fusese coplişit de ele- 
mente streine, renăscu de o dată ca prin farmec, se 

deschiseră scoli şi se tipăriră cărţi în limba romănă, re- 

cunoscăndu-se oficial ca limba statului, în locul celei 

slavone întrodusă prin contactul cu Bulgarii de lu care 

am luat organizaţia bisericească Și a statului nostru. 

Dorinţa fie-cărui din Domni “tomăni era de a face 
un Singur stat puternic grupănd  într'un corp tot ele- 

mentul romănesc, de aci se „năștcu luptele nesfărşite 
dintre cele: două state surori, fie-care dintr'insele voind 

a supune pe celalt. După multe lupte care avură de
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rezultat slăbirea şi a “unuia și a celui-lalt stat; domnii 
Romini dându-și în fine sâmă de râul ce "ȘI făceau, 
sfărșiră prin a lega o prietenie neştersă de pace în a- 
mintirea căreia fie-care ridicară căte o biserică în țara 
celuilalt, Astfel Matei Basarab zidi Soveja în ţinutul 

Putnei, €r Vasile Lupu înălța în mijlocul Tărgoviştei 

capitala 'Țărei rominești, măreața biserică Stelea după 
felul “Treisfetitelor din Iași, însă fără luxul şi fără bo- 
giția țesăturei de flori, find făcută numai cu tencuealiă 
pe din. afară. 

De la jumatatea secolului al XVII-lea arta romănă 
începu a lua o nouă transformare prin influenţa venețiană. 
Pe acele vremuri regina mărilor "şi impunea arta Și produc- 
țiile sale artistice mai în t6tă Europa, legăturile comer- 
ciale ale statelor nâstre cu Venaţia inlesniră acâstă influ- | 
enţă artistică adusă şi de elementul grecese din Constanti- 
nopol şi din muntele > Athos, find Și ei trebuitori artei ve- 
nețiane, : sa 

Din acestă nou& epocă a artei Romiăne care începe 
de la jumatatea secolului al XVII-lea și ţine pănă la ju- 
matate secolului al XVIII-lea, ne a remas biserica Ilo- 
rezul care e încă complectă cu tâte încăperile primi- 
tive. * Monastirea ocupă un spaţiu pătrat cu galerii pe 
stălpi de pâtră, de jur împrejur avănd pe :fețele pătra- 
tului căte unportic, Influenţa venețiană se simte în cele 
mai mici detalii a ornamentaţiei sculpturale, cu deosebire 
însă acestă influență se vede în ţesăturele fine a ves- 
mintelor sfinte și Ja vasele bisericești din cati o colecție 
importantă se află la muzeul din Bucureşti.  Acâstă e- 
pocă artistică a avut mai cu semă înriurire în Țara 
romănâscă și după o durată de un secol se termini 
cu biserica Stavropoleos din Bucureşti, al cărei exterior 
polichrom și cu porticul de pâtră de la intrare a că- 
pătat cu timpul un aspect armonios.  
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Bisericele nâstre au fost tot V'auna decorate în în- 

terior cu pictura bizantină a șeolei din Muntele Athos 

a căror desvoltare fu cereuită, înt”un hieratismu forte 

riguros, deşi arta picturei trebue să aibă ca ţintă imi- 

tația naturei, pictura bizantină însă deveni mai mult 

convenţională de căt un studiu al naturei. In general 

ca trebue privită din punctul de vedere al efectului 

decorativ fără a intra în detaliele desenului sau al colo- 

ritului. Acâstă pictură se întinde şi astăzi în tot, orientul 

chreştin, 6r în Rusia ea a durat numai până în seco- 

lul al XVIl-lea când artiștii Ruși voiră a "i da o ten- 

dință de realismu în sensul de a păstra stilul, dar stu- 

diind şi nâtura. Aceste încercări mau dat nici un re- 

zultat satisfăcător şi nici pănă astăzi artiştii moderni 

n'au ajuns a învinge acâstă greutate. 

De la jumătatea secolului al XVIII arta română merge 

spre o decadenţă repede, modelurile sunt rău interpretate 

de mâini stingace, constructorii pierd bunele obiceiuri ne 

mai cunoscănd principiile construcţiunei din epocele 

înfloritâre a secolelor al XIII-lea sau din al XVII-lea, 

producănd din acestă causă opere fără caracter și puţin 

temeinice. 'Tradiţiunile se perd odată cu înlocuirea ve- 

chilor artişti cu alţii noui de prin Italia şi Austria fără 

legături cu ţara şi cu arta țărei. Stilul rococo italie- 

nesc de-rău gust în architectură se vespăndeşte cu re- 

pezeciunea fulgerului, năpustindu-se asupra ţărei întregi 

şi mai ales asupra Moldovei, unde s'a introdus prin 

nord din “Polonia și Rusia în timpil cănd artiștii ita- 

Jieni cutreerau aceste ţări. 
Astfel de la jumatatea secolului trecut arta română 

se perde din ce în ce, până ce se stinse cu totul into
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decadență, care era reflexul unei stări sociale și. politice 
neliniștitâre chiar pentru naționalitatea romiină. 

MI. 

Către finele secolului trecut şi în secolul nostru cu- 
noscut pentru tendința materialistă, nu numai că nu s'a 
produs nimic în artă la noi, ci din contra tâtă lumea s'a 
aruncat cu o nepricepere sau cu o indiferență regretabil 
asupra clădirilor trecutului, batjocorindu-le sub cuvânt 
de restaurări sau îmbunătăţiri; și cum ar fi fost altfel 
când o societate nouă cu dor de progres, în dorința de 
înoiri merse fără a'și da sâma pănă a înoui şi clădi- 
rile strămoșești, care ar fi trebuit păstrate în cămașa 
armoni6să îmbrăcată cu timpul. Câte un glas bine-voitor 
abia se ridică din când în când luând apărarea tăcu- 
telor monumente,: dar protestările sunt zadarnice când 
mulțimea, nepricepută e chemată să 'și dea părerea Și 
când cei în drept a lua măsuri, sunt streini de che- 
stiune. | 

Reparaţiunile nesocotite au făcut mai mult rău mo- 
numentelor de căt vremurilor rele. Exemplele nu ne 
lipsesc pentru a arăta distrugerea nemilostivă a unor su- 
„venire istorice pentru care societatea contribue- incon- 
șcient a le batjocori. E 

Astfel: monastirea Bistriţa din judeţul Vilcea 'şi perdu 
caracterul antic în prefacerea totală a bisericei şi a ca- 
selor împrejmuitâre a fraţilor Craioveşti. Arnota fu 

„refăcută. Ce se mai zicem cănd în mijlocul Iașilor sub 
ochil unzi mulțimi inteligente, de sigur în alte ramuri  
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“de căt în ale artei, se dărimăsfânta Vineri fără a i se 

lua cel puțin fotografia ca celui de pe urmă con- 

damnat. 
Reparându-se monastirea Bisericani, pietrele cu in- 

scripțiuni s'au scos de la biserică și s'au întrebuințat 
la zid ca bolovani 'de rănd. O pâtră mormintală ser- 

veşte de laviță condemnaţilor, 
Schitul Măgurânu şi Mihai Vodă din Bucureşti au 

fost retencuite şi spoite pe neștiute de făcătorii de rele. 

"Biserica Domnâscă de la, Curtea de Argeş, şi o mulţi- 

me de clădiri istorice de care n'ar trebui să se atingă 

mâna nepricepută, sunt batjocorite în fie-care zi. 

Ruinele, acele mâşte a monumentelor servesc de ca- 

riere celor care au trebuință. de material. Ruina Sin- 

nicora, Cetatea Nemţului şi o mulțime de suveniri is- 

torice din epoca romană în Oltenia se surpă şi se dis- 

“trug în tăcerea generală, 

La Craiova au dărimat fără nici un cuvănt tarmul 

de la porta sfântului Dumitru, care era din aceeaşi c- 

pocă cu biserica, 

- "Turnul Colţei - din București 'şi ridica - măreț capul 

asupra orașului nou zidit. Caracterul său architectu- 

ral: și starea sa de ruină insufla trecătorilor -un farmec 
deşteptâna suvenirile timpilor trecuţi. Pe dânsul ce- 
teai că Bucureștii sunt mai vechi de căt casele d'im- 

prejur. Și cu tote protestările a unspre-zece artiști 

“sau iubitori de artă, cu tot interesul archeologic și cu 

totă simpatia generală de care se bucura turnul Colţei, 

a trebuit se dispară fără milă în noptea timpurilor pen- 

tru a face loc altei zidiri. Cine ştie dacă în istoria 
artei, noua clădire care îi Dortă numele i va ţinea și 

locul?
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IV 

Dar se lăsiim monumentele pierdute şi batjocorite ne 
putEnd face altfel, şi să ne îndreptăm privirile către cele 
care ne mai remăn apărăndu-le de atacurile neînduplecate 
ale destructorilor, | 

Mai pe la t6te monastirile nâstre zac prăfuite și a- 
runcate ca netrebnice documente preţisse, icâne Și ar- 
gintării lucrate cu artă, pe care nimeni nu le-a dat la 
lumină. NE | 

Portretele domnilor şi a diferiților ctitori sunt lăsate 
la voia celui d'intăi zugrav pentru a împrospăta culo- 
zile şi a le da o formă după credința lor mai modernă 
şi în gustul. general ul timpului. Reparaţiunea clădi- 
rilor şi a diferitelor monumente se face mai mult ca o 
povară de care nu te poţi scăpa, şi acâsta numai intru 
căt priveşte chibzucla şi modul cum trebue să. se faci 
căci pentru mijlce, acestea nu se pot refuza, fiind lucru 
ușurel de votat. Și cu tote astea din lipsa de organiza- 
ție privim cu ochii, cum se pierd clădiri importante, cari 
ar putea să servescă cu puține reparaţii vre unei instituții 
folositore, Intrealtele Cetăţuea din dealul Hlincei zidită de 
Duca Vodă lăsată pradă corbilor, e într'o stare de'ţi se face 
milă. In vechile clădiri ale monăstirei se află un refector 
cu bolți ogivale pe stălpi de pâtră mai deosebit de 
căt tote refectârele celor-lalte monăstiri din ţară prin 
eleganța bolților şi prin aspectul măreț al privirei in- 
teri6re, acestă clădire stă descoperită. ploile străbat 
bolțile, și n'ar fi de mirare se auzim în curănd că se va 
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dărăma pentru a se face din nou, sub cuvânt că nu 

se mai pâte repara. Dâlul Cetăţuei se surpă pe zi ce 

merge, zidul despre apus a fost luat în alunecarea pă- 

mântului şi răul înaint6ză spre biserică, nimeni nu se 

găndeşte a arunca sămânță sau a planta pomi ori cari 

ar fi ei pentru a se înţeleni pământul. 

In 'Tărgoviștea sunt ruinele palatului lui Mateiu Da- 

sarab, nici o mână de îngrijire fie căt de slabă nu se 

iutinde asupra lor pentru a le proteja şi a face căteva 

săpături pentru a respăndi lumina asupra unei ramure 

forte importante a artei naţionale. Ele ne ar desveli 

interiorul şi vieaţa zilnică a societăţei nostre in dife- 

vitele timpuri. 

Snagovul o veche biserică stă uitată în mijlocul unei 

bălți, acestă clădire are o mare importanță pentru îs- 

toria artei la noi din punctul de vedere architectural. 

Un viut a aruncat învălitrea în lac și de ani biserica 

lui Vlad "Ţepeş stă descoperită. Apele străbat bolțile şi 

în curând se va perde unul din cele mai importante 

suveniri istorice după biserica Domnâscă din Curtea de 

Argeş. Statul nostru nu e în stare a 0 îuvăli cu stuf 

din baltă, dacă nu pote mal mult. 

__ Cetatea Nemţului și cetatea lui Ţepeş Vodă merită 

ingrijire cel puţin în starea în care se află. Ar trebui 

să se facă săpături cu îngrijire şi studii cari împreu- 

nate cu studiul monastirilor și a celorlalte puncte stra- 

tegice, ar forma istoria artei militare la noi. Militarii 

noştrii ar găsi un cămp vast şi interesant de studiu a- 

supra sistemului de fortificații şi a felului de apărare 

in timpurile de restrişte a națiunei romăne. 

La Cetăţuia şi la Golia se văd încă şi astăzi de jur 

imprejurul zidurilor pe din năuntru, urmele unui pod 

de lemn ale cărui grinzi aveau un capăt în zid peu- 

tru ca apărătorii să circuleze la înălțimea meterezelor.
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Bastioanele din colțuri erau intărite cu tunuri a căror 
guri se văd şi astazi ca la Golia și Probota, turnurile 
de regulă ridicate d'asupra porților aveau însărcinarea 

de a apăra intrarea cu înlesnire, fiind punctul slab al 

cetăței, şi o mulţime de alte detalii se pot cerceta pe : 

„caro un cunoscător le ar urmări de aprope. Studiul 

archeologic al artei militare la noi, pe lângă interesul ce 

ar presenta pentru cei ce Par întreprinde, ar revărsa în 

acela-şi -timp lumini noui asupra organizărei statelor 
noastre, | . , 

Monumentele naţionale sunt povestirea vie a istorici 
oglinda trecutului, numai print'ânsele putea admira 

geniul poporului. De căte ori se petrece vre o nouă 
nelegiuire cu suvenirile istorice, se face un mic seomot, 

începe a se ridica protestări platonice, e un fel de datorie 

artistică, pentru ca totul în urmă se reintre în linişte 

așteptănd o nouă profanare pentru a reincepe. , 

La noi guvern, comună și particulari 'și dau. mâna 
pe neştiute pentru distrugerea suvenirilor istorice, ci 

complecteză opera barbarilor ştergând numele n6mului 

vomănesc.  Generaţiunilor. viitâre nu le vor remănea 
de căt desgust și amărăciune găndindu-se că tocmai 

în momentul cănd statul nostru aspiră la o mai mare 

desvoltare, tocmai cănd sub o paradă de pricepere ar- 

tistică şi archeologică, tocmai atunci s'au petrecut cele 

mai ncertate greşeli şi vandalisme intrecând . chiar 
timpurile de restrişte a națiunei romăne. - 

Lumea n6stră e nepăsătore pentru cultul suvenirilor 

care se l6gă de istoria artei și a ţerei, trece cu indi- 

ferență sau lasă uitărei monumente prețise care aco- 
peră remășițele iluştrilor domni. Sperăm că vom face 
cunoscut interesul ce trebue să punem şi respectul ce 
tvobue să dăm suvenirilor istorice. Pentru a eși din 
indiferență ar trebui deşteptat sentimentul artistic al
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poporului nostru îndreptându-i mintea spre căutări Și găn- 

diri poetice singurele care mai îndulcesc sorta ome- 

nâscă. 

V. 

A studia arta unui popor e a studia unul din punc- 

tele cele mai caracteristice a geniului său. Pentru a- 

cesta însă trebue să se păstreze cu religiositate ori ce obiect 

interesant pentru istoria artei. Trebue ca nimeni să nu se 

atingă de dănsele țără un studiu îndelungat și conştiincios 

pentru a nu le transforma şi schimba caracterul ; trebue se 

iasă odată din capul Omenilor ideea că au făcut ceva, 

făcănd un monument mai frumos de căt era. Monu-: 

mentul aparţine unei epoci pe care o represintă, schim- 

băndu'l se produce încurcătură în istoria artei, se fal- 
şifică adevărul, tot asemenea precum s'ar falșifica, cu 
schimbarea unui document istoric scris. Să se împie- 
dice asemenea desfătări criminale pe spinarea monu- 
mentelor şi a țărei. E ridicol a vedea pe cineva care 
ne putind a face lucruri noui frumose, voeşte a le în- 

frumuseța pe cele vechi. Cea de'intii preocupaţie, cănd 

ne atingem de un monument trebue se fie adevărul şi 
sinceritatea. | 

Istoria are o putere surprinzătâre cănd se învață cu 
probe văzute, astăzi țările antice trăesc pentru noi prin 

monumentele ce ne au lăsat. In Italia în urma desco- 

peririlor făcute, studiul epocei romane are o putere sur- 

prinzătâre de atracţiune în mijlocul ruinelor, are un 

farmet pe care nu 1 pote da istoria scrisă, 

Istoria artei la noi ar forma două epoci bine deose-
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bite. Intăi ar fi epoca romană începând cu colonizarea Da- 
ciei şi pănă în v6cul de mijloc, și care ar cuprinde 
studiul diferitelor monumente şi ruine care se desco- 
păr neîncetat în urma studiilor mai recente. A doua 
epocă ar fi din vecul de mijloc şi pănă în zilele 
nostre. Această epocă ar cuprinde începuturile clă- 
dirilor religise, studiul picturilor, al țesăturelor și al 
orfevreriei; s'ar studia monastirile şi sistemul lor de 
fortificaţie, şi ce e mai interesant s'ar studia clădirele 
particulare cu tâte obiceiurile și indeletnicirile vieţei 
private: la noi. | | 

VI. 

Precum monumentele "şi au admiratorii lor de ase- 
menea şi vandalismele "şi au partisanil lor, o națiune 
însă nu trebue se uite respectul ce datorește lucrărilor 
de artă. Ținta n6stră de căpetenie nu e să arătăm 
importanţa păstrărei monumentolor, ci se-atragem pri- 
virile bine voitâre asupra nedreptăţilor ce li se face 
cu distrugerile. Pentru a curma rul, guvernul ar tre- 
bui să le pue sub apărarea unei legi speciale institu- 
ind o comisiune pentru păstrarea monumentelor na- 
ționale. Si | 

Acestă comisiune va studia mijlâcele pentru a impie- 
deca sau pentru a preveni degradările monumenielor 
şi asigurându-se de starea și trebuinţele lor, se regu- 
leze condițiele în care să se întrebuințeze mmijlOcele a- 
cordate de stat. Sarcina comisiunei va fi neaparat no- 
bilă şi grea în acelaş timp, ea va avea se pregătâscă
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carta monumentală a Roniniei, visitind și explorănd 

tote colţurile țărei. 
Comisiunea va trebui să vadă t6te monumentele, tâte 

vuinele din ori şi ce epocă ar fi, și în cazul cănd vre 

una din tm'&usele n'ar presenta nici un interes să se 

ştie cel puţin că nu merită să se studieze. - Va mai a- 

vea misiunea ca, după cercetarea tuturor documentelor in- 

teresante a diferitelor epoci din țară, să pregătscă 

un început de clasificare a monumentelor naționale. 

Clasificarea unui edificiu se va face cu scopul dea 

se arăta că presintă interes sau istoric sau archeoto- 

gic pentru ca, se pâtă fi luat sub apărarea specială a gu- 

vernului. 

Comisiunea va examina proiectele de restaurare su- 

puse aprobărei ministerului şi va dirigea executarea 

lucrărilor luănd la trebuință iniţiativa pentru lucrările 

ce va crede că merită îngrijirea ţărei din punctul de ve- 

dere al artei şi al istoriei. Comisiunea se va informa 

de mersul lucrărilor în curs de executare printrun în- 

spector general care el însuși va fi membru al comi- 

siunei. Cu chipul acesta comisiunea ar poseda chesti- 

unile, le ar studia şi le ar supune ministerului, care 

viind cu propuneri studiate şi de o importanță de ne- 

tăgăduit pentru artă, sar ști că sacrificiele statului vor 

da rezultate. reale. Prin înorijirea comisiunei se vor 

însărcina diferiți architecţi cu ridicarea planurilor mo- 

numentelor .historice şi se va fotografia tote objectele 

care ar interesa istoria artei. Cu modul acesta archi- 

vele comisiunei monumentelor istorice vor forma 0 co- 

“lecţiune preţiosă de documente interesante, care pusă 

la disposiţia artiştilor din țară vor găsi înt'ânsa mo- 

dele preţidse pentru desvoltarea unei arte originale şi 

elemente pentru facerea istoriei artei române,
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VII, 

Dacă archivele comisiunei monumentelor naţionale vor 
forma o colecţiune pieţi6si de desenuri, trebue încă ca 
diferitele objecte artistice să se strângă în muzee dupii 
cum S'a făcut uu bun început la Bucureşti. Muzeele 
nu sunt numai o desfătare pentru ochi sau un lux al 
țărei numai pentru a satisface gustul archeoloailor, ele 
aduc servici! cu mult mai mari, ele sunt cuibul unde 
se nasc şi se desvoltă talentele. 

Secţiunea religisă a muzeului din Bucureşti în tim- 
pii din urmă a luat o mare desvoltare prin “numărul şi 
prin valOrea objectelor strânse. : Acâstă secţiune con- 
ține o mulțime de objecte preţi6se începind cu seco- 
lul al XIV-lea, putem spune că ea pentru arta bizan- 
tină conține mai multe objecte de căt ori care muzeu 
din Italia. Icnele, frescurile de la Curtea de Argeş, 
veșmintele de mătase țesute cu fir de aur, vasele pre- 
țiose și argintăriele aurite fin lucrate cu filigrane și 
cu smalţuri, culese de pe la diferitele biserici, sunt de mare 
val6re pentru istorie şi pentru artă, îu farmecul: ciipă- 
tat cu timpul, cel mai mare maistru în armonia culorilor. 

Colecţiunile însă nu pot fi folositâre de cât când suni 
ținute într'o ordine cuviinci6să, având spațiu în de ajuns 
lucru ce lipseşte la București și trebue ca tâte objec- 
tele se fie descrise întrun catalog. 

Pentru întinderea țărei nsstre un singur muzeu nu 
e de ajuns. Ar trebui să se mai creeze căte: unul în 
localităţile importante ca, Iașii şi Craiova, pentru res- 
păndirea gustului antistic. Numai astfel se pâte da 
o desvoltare antistică în ţară pentru că, arta ca se
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trăiască, trebue se fie o trebuință pentru toți, dar nu un 

lux pentru privilegiați. 
In lași muzeul s'ar putea pune în sala gotică de la 

'Tvei-ierarchi. Acestă sală care e un rest din vechea 

monăstire a 'L'reisfetitelor, dacă s'ar restaura în carac- 

terul epocei, ar forma o secţiune religi6să pentru par- 

tea de sus a Moldovei. Singure objectele de la Trei- 

ierarehi, găsite cu ocazia restaurărei monumentului, in- 

scripțiile, vasele preţi6se, țesăturile cu fir de aur pe ca- 
tifea roşie şi verde de la Vasile Lupu care între tot 
ce avem în țară în acest gen, icânele, potretele lui Va- 

sile Lupu şi a copiilor sei țesute pe matase, tote a- 

ceste ohjecte așezate cu ordine, clasificate și descrise, 
ar atrage visita, Și admirația multora și ar serți ca mo- 

dele artiştilor de azi. 
Neaparat că muzeele din Iași şi din Craiova trebuesc se 

fie puse sub direcţiunea celui din Bucureşti .pentru a 
avea o organizaţie mai unitară și mai. complectă. Ile 
trebuesc se fie numai ca un fel de arhive locale pen- 

tru respăndirea gustului artistic, şi în cazul când sar 

găsi vre un object de o importanţă extra-ordinară pen- 

tru istorie şi pentru artă, acesta se fie depus în co- 

lecţiunea centrală a capitalei singurul loc unde pote i 

de o utilitate adevarată, acolo fiind centrul de ştiinţă, 
cr cât pentru regiunea în care s'a găsit objectul, aces- 
teia "i se pote face un model de ipsos spre a se păs- 

tra în muzeul localităţei. 

VIII. 

Diferitele modele și colecţiuni puse la indămâna ar- 
tiștilor, vor înlesni studiul archiologiei. Architecţilor a-
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ceste studii trebue se le servâscă ca o erudiţiune pen- 
tru istoria artei şi pentru a le înlesni cunoşterea prin- 
cipiilor pe care se bazâză transformările în architec- 
tură, €r nu pentru a combina între dânsele tipuri vechi 
firă legătură... Archeologia trebue privită ca un învă- 
țământ pentru a crea opere noui, originale, €r nu pen- 
tru a da drept noutate o architectură mârtă dupt cum 
se face astăzi. a 

* In lucrările de restaurare studiul archeologiei "ŞI are 
o întrebuințare mai largă, el trebue se fie continuu că- 
lăuza artistului pentru a produce lucrări adevarate. In- 
tun monument nu tote părţile sale sunt de o artă per- 
fectă, cu tâte acestea artistul trebue se ție compt de 
dănsele, pentru că restaurarea n'are de scop de a face mai 
bine sau de a face mai frumos, ci de a face lucruri adevii- 
ate care să represinte trecutul. Neaparat că sentimentul 
artistului căte o dată e lovit, reproducănd sculputuri 
barbare sau decorații fără rosi; trebue însă să le păs- 
treze dacă vrea st fie conştiincios, pentru că nu e che- 
mat sc creeze, ci se respecte adevărul așa cum este, 
chiar dacă mar fi frumos. Artistul restaurator mai e che- 
mat st readucă în starea primitivă pănă în cele mai mici 
detalii un monument istoric, redăndu-i forma, culdrea 
Şi vidța sa şi acesta numai pentru părţile care lipsest, 
aci e grâua sarcină a restauratorului. | 

Multă lume crede că s'a restaurat un monument când 
se ridică o reproducție nouă pe locul unei clădiri zdrun- 
cinate. Acâsta e o sfruntare adusă artei şi istoriei în 
același timp, pentru că chiar dacă sar reproduce im- 
perfecțiunile de mai înainte ele nu mai presintă ace- 
lași interes și pentru că substitue unui monument ve- 
chiu o lucrare nouă, lovind în cultul nobil și delicat care 
pricepea farmscul unei clădiri vechi. 

La noi statul pornit dintr'un sentiment laudabil a în-
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ceput restaurarea câtor:va monumente, din lipsa de 
organizație însă multe altele vor dispare. Sistemul 
dea se da prea multă îngrijire pentru unele făcăn- 

du-le mai lucx6se de căt erau, este forte greșit şi 

păgubitor în același timp şi pentru stat şi peatru artă. 

Mijlocul cel mai nemerit ar fi ss se facă strictul tre- 
Duincios pentru a le păstra, aceste lucrări de conser- 

vare bine dirijate ar fi ca prime inceputuri de res- 

taurare. Cu chipul acesta am pune în siguranţă un 

număr mare de clădiri, și restaurarea lor definitivă s'ar 
face treptat și cu sacrificiul a mai multor generaţiuni. 
Un proiect de lege e adus în senat şi sperăm că orga- 
nizația se va face în curând. Transformarea totală a ţă- 
rei şi desvoltarea repede luată în câți-va ani, sunt probe 

de tenacitatea şi de dorinţa de înaintare a națiunei 
române, nu trebue însă se uităm trecutul, pentru că na- 

ționalităţile se constituesc prin legătura strănsă a 10- 
cului care l6gă diferitele peri6de ale existenței. Etă un 

cuvânt mai mult pe lângă cele spuse pentru a ține la 

monumentele istorice, desinteresarea pentru dânsele ar 

fi o crimă căci star rupe firul care ne l6gă cu trecutul 

și naţiunile n'au viitor fâră dragostea trecutului și fără 
cunâșterea. împrejurărilor care lsgă existența lor. 

— oii ——


