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Abstract 
From the point of view of the administrative organization and of the cultural and civilizing 

structure on the Romanian territorys, the XIX th century represented the crucial moment of passing 
from the Byzantine traditional model to the modern capitalist one. In this century, there are to be put 
into light the first issues in the domain of the serial journalism. While magazines of different 
professions came out only in the mid century the architectural periodicals appeared even later as in 
the epoch the domain itself was very vaguely structured. Even if until the First World War there 
were but few architectural and related fields periodicals, they brought an essential contribution to 
the identification, aglutination and promotion of the profession. They also played an undeniable part 
in the process of configuration the national identity of the Romanian culture.   
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LUMEA INTERBELICĂ ŞI PUBLICISTICA DE ARHITECTURĂ 
Contextul european de după Primul Război Mondial conţine ingrediente de natură să 

producă modificări de esenţă în modelele culturale ale ţărilor Europei. Vectorii schimbării sunt 
generaţi simultan şi contradictoriu de şocul psihologic al marii conflagraţii, de nevoia întoarcerii la 
normalitate, dar şi de alterarea mecanismelor economice antebelice. Valul revoluţiilor şi 
contrarevoluţiilor mătură continentul, fragilizându-l şi distrugându-i omogenitatea structurării 
politice. Cultura reflectă criza şi, cu mijloacele care îi sunt caracteristice, caută soluţii proprii . 

În aerul dens al sfârşitului deceniului 2, arhitectura, prin dubla sa raportare - ştiinţifică şi 
artistică – la universul culturii, suferă o dramatică punere în chestiune. Ea trebuie să se replieze într-
o configuraţie economică de mare austeritate, profund sensibilizată de anii de război şi să militeze 
cu o logistică restrânsă pentru restaurarea în plan tectonic a identităţilor - uneori foarte grav avariate 
- ale naţiunilor europene. 

  
* 

Începutul secolului XX, până la primul război mondial, asa cum am aratat, reprezintă o 
perioadă neproductivă publicistic pentru breasla arhitecţilor români. De fapt, de la încetarea 
apariţiei "ANALELOR ARCHITECTUREI", în 1893 şi până la 1906, când apare revista 
"ARHITECTURA", scoasă de Societatea Arhitecţilor Români, în galeria publicisticii româneşti nu 
se afla nici un titlu dedicat exclusive arhitecturii. Un articol apărut în "ARHITECTURA" din 1916 
[1], analizează cu luciditate cauzele acestei stări de fapt, fără a avea puterea de a schimba, însă, 
nimic în mecanica deloc simplă a fenomenului. Revista însăşi are probleme, neizbutind să produca 
până în 1916, anul intrării României în război, decât 4 numere: două în 1906 şi încă două în 1916. 
Alte două vor apărea abia în 1919, la scurtă vreme după ce războiul se va fi încheiat. Este adevărat 
că, din 1908, colectivul de oameni de cultură de la Comisiunea Monumentelor Istorice va începe sa 
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publice cu hărnicie şi regularitate binecunoscutul Buletin. Acesta, însă, dedicat unei secvenţe foarte 
înguste a arhitecturii, nu are cum sa acopere nevoile de comunicare şi chiar de promovare apărute în 
cadrul domeniului.  

Iar dacă până la război lipsa lumii arhitecturale din scena publicistică este resimţită mai 
puţin acut, după 1918, însă, acest fapt pare să capete proporţiile unei adevărate crize. Urmările 
războiului în toate planurile existenţei, noul teritoriu statal[2], noua piaţă de construcţii cu materiale 
abia apărute, tendinţele restructurante şi expresive aduse de vântul schimbării, impun arhitecţilor 
reconsiderarea ierarhiilor cunoscute de valori, în scopul adaptării la un context aproape integral 
modificat. Informarea şi comunicarea se dovedesc a face parte din noile prioritaţi ale momentului.  

Cum revista "ARHITECTURA" cu mecanismele sale de apariţie gripându-se constant nu 
pare să-şi poata asuma astfel de sarcini, terenul rămâne deschis iniţiativelor particulare care nu 
întârzie să apară. 

Astfel, încă din primii ani de după terminarea războiului ies de sub tipar mai multe reviste 
de arhitectură deosebit de ilustrative prin conţinutul lor pentru interesele şi orientările diverse care 
polarizează grupul profesional al arhitecţilor. După multă vreme în care breasla reacţionase destul 
de unitar, aglutinată în jurul patriarhilor susţinători ai tradiţiei, în sânul său se aud acum voci care 
propovăduiesc adevăruri noi, ori îşi găsesc alte modalităţi de organizare. Proaspăt înfiinţatele 
reviste, de oricare parte a baricadei s-ar afla şi susţinându-şi cauza mai mult sau mai puţin 
vehement, compun totuşi împreună, cu destul de multă fidelitate, traseul gândirii de arhitectură a 
epocii.  

* 
Spicuind printre apariţii, descoperim în 1919 la Bucureşti, o revistă mică, de format A5, 

tipărită pe hârtie proastă, ca în vremuri de criză. Este "REVISTA DE ARHITECTURĂ ŞI 
CONSTRUCŢIE", fondată de arhitecţii Spiridon Cegăneanu şi Constantin Iotzu, împreună cu 
inginerul Pedrazoli. Programul său, formulat într-un articol din primul număr, sună mobilizator şi 
promite mai puţine generalităţi şi mai multe lucruri concrete, pentru mai multă construcţie, chiar 
daca mai modestă şi mai puţin artistică. Autorii îşi declară intenţia de a sprijini un program de 
studiu dedicat locuinţelor ieftine pentru clasa săracă şi, deasemenea, interesul pentru dezvoltarea 
localităţilor nu numai urbane ci şi rurale.  

Programul se vrea nu atât populist cât realist, întărind ideea că, în vremuri de impas 
economic, eficienţa câştigă teren asupra idealismului. Structura sa este impregnată în mod evident 
de ideile novatoare care circulau în Europa postbelică şi care hrăniseră revoltele sociale petrecute 
deja în anumite zone. Din pacate, dupa doar 2 numere lunare, revista îsi încetează apariţia.  

Merită observat chiar şi în acest context că sintagma "mai puţină artă, mai multă construcţie 
chiar modestă", cu valoare simbolică pentru scopul revistei, poate fi interpretată ca prelungindu-şi 
în chip subtil conotaţiile asupra unei zone foarte delicate a domeniului, aceea a expresiei 
construitului. Ea pare să conţină în sine germenii unei noi orientări formale în arhitectură, fără a se 
referi însă, în mod declarat, la acest lucru. Autorii justifică prin constrângeri de ordin economic, 
despuierea de ornament a construcţiilor, folosirea materialelor noi, mai eficiente şi mai ieftine, 
remodelarea volumetrică şi funcţională a partiurilor, cu alte cuvinte, regândirea arhitecturii în 
termenii impuşi de coordonatele economice, tehnologice şi culturale postbelice. Cum spuneam, 
însă, viaţa revistei nu este  îndeajuns de lungă încât să asiste la trecerea în practică a acestor 
directive teoretice. 

Chiar în aceste condiţii rămâne însă neştirbit meritul său major, acela de a fi subliniat pentru 
prima dată în publicistica românească de specialitate rolul social al arhitecturii şi urbanismului, 
precum şi însemnătatea constituirii principiilor acestui din urmă domeniu. Revista marcheaza în 
acest fel aderenţa arhitecturii la noile curente filozofice şi sociologice care caracterizau gândirea 
europeană din primele doua decenii ale secolului XIX. 

 
Răspunzînd unora din chestiunile puse în discuţie de REVISTA DE ARHITECTURĂ ŞI 

CONSTRUCŢIE, la 15 noiembrie 1923, apare la Bucureşti "MONITORUL UNIUNEI 
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ORAŞELOR DIN ROMÂNIA"[3], cu subtitlul: Organ Oficial al Asociaţiunei Comunelor 
Urbane şi cu menţiunea pe foaia de titlu:  

"Apare lunar sub conducerea Biroului Central al Uniunei Oraşelor"[4] 
Această primă revistă românească de urbanism şi edilitate este de la bun început serioasă şi 

sârguincioasă. Faptul de a beneficia probabil de fonduri provenite din bugetele locale ale oraşelor, 
este de natură să îi asigure o existenţă neîntreruptă de 20 de ani, unică în felul său în presa de 
specialitate. Revista este concurată în privinţa lungimii şi ritmicităţii sale doar de "BULETINUL 
COMISIUNEI MONUMENTELOR ISTORICE", susţinut şi acesta din fonduri bugetare. 

Dedicându-se urbanismului, administraţiei locale, problemelor edilitare dar şi esteticii 
urbane, revista atacă un domeniu prea puţin studiat în România, cu reguli încă incerte, cu care va 
evolua în paralel, pregătind terenul prin studii, cercetări, eseuri, prin publicarea de informaţii din 
străinătate, de liste de publicaţii omologe din alte ţări şi chiar de sumare şi rezumate ale articolelor 
sale în limba franceză, spre a fi la rândul său accesibilă străinilor. Ea pune, aşadar, la dispoziţia 
cititorilor săi, care sunt arhitecţi, ingineri şi alţi specialişti de nivel superior şi mediu, în general 
implicaţi în angrenajul administraţiei urbane, un material foarte bogat, şi corect branşat pe domeniul 
lor de interes. 

Revista îşi asumă astfel rolul de furnizor de informaţie de specialitate, precum şi pe acela de 
placă turnantă între forurile urbanistice existente şi profesioniştii sau beneficiarii interesaţi în 
activitatea acestora. 

Subiectele sale sunt susţinute cu profesionalism şi metodă de unul dintre cei mai prolifici şi 
mai eficienţi intelectuali ai epocii: inginerul Cincinat Sfinţescu. 

* 
Dar, în continuare, adică până la 1928, aşadar într-o perioadă altminteri infloritoare şi 

prielnică arhitecturii, ca şi în alte răstimpuri de acest fel, presa de specialitate înregistrează putine 
titluri noi. Periodicele deja existente dau în general, semne de epuizare. Revista "ARHITECTURA" 
va apărea în acest interval cu câte un volum anual, doar în anii 1924, 25 şi 26, acoperind cu 
dificultate nevoia de informare şi comunicare din lumea arhitecturii. 

Cât despre puţinele periodice apărute în răstimpul menţionat, acestea pun în evidenţă, pe de-
o parte, cristalizarea unor idei noi cu privire la domeniul arhitecturii şi încercarea de a schimba 
paradigma clasică a abordarii problemelor acesteia, iar pe de alta parte, o aparentă revenire a 
elanului structurant în breasla arhitectilor. 

Cu aceste obiective clar precizate, în 1925, la 3 ani de la apariţia CONTIMPORANULUI – 
titlu major în istoria presei româneşti - Marcel Iancu[5], alături de un colectiv de colaboratori ce 
alcătuiesc redacţia (Stavros Coţifide, Constantin Ionescu, St. Mihăilescu), scoate o nouă revistă, de 
astă dată dedicată explicit arhitecturii şi urbanismului: ARTA ŞI ORAŞUL - Revistă bi-lunară de 
urbanism şi arhitectură.  

Publicaţie cu un program ambiţios, aceasta îşi asumă încă de la primul număr intenţia de a 
reprezenta un organ de critică de arhitectură, îndreptat împotriva abuzurilor şi greşelilor din câmpul 
profesiei dar, mai cu seamă, ridicat în sprijinul ideilor progresiste care marcau discursul arhitectural 
interbelic european şi care, datorită inerţiei ce caracteriza profesia în România, sufereau blocaje şi 
obstacole în calea punerii în practică. În acelaşi timp, conştientizând în chip discursiv rolul social al 
arhitecturii, revista îşi arogă, ca şi alte înaintaşe ale sale, misiunea de a educa gustul publicului, cu 
convingerea că un astfel de scop este de natură să se repercuteze, printr-o relaţie evidentă de feed-
back, în chip pozitiv asupra calităţii actului arhitectural.  

Ideile noi privind rolul arhitectului şi al arhitecturii în societate, interesul sporit pentru 
urbanism, a cărui intervenţie în evoluţia vieţii sociale este socotită decisivă, precum şi importanţa 
specială care se acordă interioarelor, socotite "scopul clădirilor", se întrevăd încă din articolul-
program. În viziunea autorilor, arhitectura are obligaţia de a transgresa de la statutul de "artă a 
împodobirei faţadelor", la acela de fenomen complex care, "prin urbanism, prin locuinţe eftine, prin 
standardizare, prin noua artă scenică şi plastica nouă, prin higiena socială, îmbrăţişază întreaga 
viaţă".  
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Odată cu această schimbare fundamentală de articulare a profesiei, se prevede şi o 
modificare a condiţiei arhitectului, a cărui menire morală devine aceea de a lucra pentru marea 
masă, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de existenţă ale acesteia. În paralel cu astfel de enunţuri care, 
aşa cum spuneam, constituie un reflex al filozofiilor de tip marxist care cuceriseră Europa 
interbelică, programul încurajază fără rezerve proprietatea particulară, mai cu seamă asupra 
locuinţei.  

Cu acest tip de discurs, deşi revista are o aparitie episodică, ea îşi dobândeşte o poziţie cu 
totul notabilă în galeria publicisticii româneşti, deoarece continuă mişcarea de revitalizare în 
domeniu, pe direcţia deja schiţată nu cu mult timp înainte de "REVISTA DE ARHITECTURĂ ŞI 
CONSTRUCŢIE". 

În 1928, o nouă pauză în existenţa revistei "ARHITECTURA", care înregistrase o ultimă 
apariţie cu numărul anual din 1926, reorientează un vechi colaborator al acesteia, arhitectul Florea 
Stănculescu, în ideea creării unui nou periodic de specialitate: "CĂMINUL" – Studii şi planuri de 
case. 

Scopul mărturisit al acestei publicaţii trimestriale de arhitectură este acela de a pune în 
valoare şi în circulaţie studii şi idei originale în materie de locuire, precum şi de a înlesni accesul 
posibililor beneficiari la realizarea eficientă a unei locuinţe. Noua iniţiativă se desfăşura în 
condiţiile în care, în România, criza postbelică a locuirii se afla încă în faza sa acută. 

Aşa cum rezultă din articolele apărute în revistă, în opinia redactorilor această din urmă 
chestiune îşi putea găsi soluţia prin simplificarea partiului locuintei şi a elementelor de expresie ale 
casei, prin utilizarea de materiale noi, mai puţin costisitoare şi mai eficace, precum şi prin găsirea 
altor variante de locuire - de tip comunitar, în diferite grade.  

Afirmându-şi rolul modest de a proiecta eficient pentru cei care, prin mijloacele materiale de 
care dispun, sau din ignoranţă, nu au acces la serviciile unui arhitect, revista se delimitează cu 
precauţie de ideea propagarii vre-unui stil, fara să nege însă posibilitatea evoluţiei formulelor 
funcţionale pe care le propune, către o anume coerenţă stilistică. 

" Nu facem arhitectură înaltă ci mici locuinţe pentru majoritatea familiilor.[6] 
 Natural, ca români şi ca elevi ai şcoalei noastre, în noi fierbe simţul românesc. Poate 

modernismul strecorat prin simţul românesc, va da un stil românesc modern, care poate se va numi 
'neoromânesc' "[7]. 

O serie de articole se abat însă de la această tematică şi iau în discuţie probleme specifice 
sau punctuale ale profesiei cum ar fi: necesitatea legiferării profesiei, oportunitatea publicarii 
regulamentelor pentru concursurile de arhitectura, situaţia învatamântului de profil, evoluţia 
stilistică a arhitecturii româneşti, legăturile dintre arhitectura românească şi folclor, etc. 

Proiectele prezentate în conţinutul revistei alcătuiesc o foarte valoroasă arhivă privitoare la 
evoluţia concretă a gândirii de arhitectură la sfârsitul deceniului trei în România, cu referiri 
focalizate către problema locuirii cu toate detaliile acesteia.  

Bine branşată la contextul său de apariţie, revista "CĂMINUL" tatonează o desprindere 
coerentă şi fără traume a discursului arhitectural românesc de istorismul şi folclorismul deja desuete 
care hrăneau tradiţia şi urmăresc cu discreţie integrarea acestuia într-un curent inovativ, cu rădăcini 
în vestul Europei, dar cu largi perspective de adaptare la realitatea autohtonă. 

Mai mult decât atât, existenţa revistei, articulată coerent la situatia economică şi culturală al 
momentului, deşi limitată la numai doi ani, marchează o evoluţie clară atât a partiului locuinţei cât 
şi a compunerii formal-volumetrice a acesteia de la formulele tradiţionale, la soluţii de ultimă oră, 
pliate pe structura pieţei româneşti în construcţii. 

Prin poziţia faţa de antinomia schizoidă "tradiţie – modernism", prin scopul său, ca şi prin 
generozitatea ideii fondatoare, prin atitudinea critică, definită de fermitate şi intoleranţă faţă de 
manifestări ezitante sau neprofesionale în cadrul breslei, revista "CĂMINUL" se situează într-o 
categorie anume a publicisticii de profil. Aceasta cuprinde periodicele progresiste, cu deschidere 
către ideaţia novatoare a epocii, dar şi către ordine şi profesionalism real – acele periodice care 
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respingând lamentaţia sterilă, se dedică încercării de structurare efectivă şi coerentă a gândirii de 
arhitectură.  

Căci, la limită, într-o categorie opusă, funcţionează confuz o serie de periodice ce desfăşoară 
fără nuanţe o ideologie naţionalistă de tip emoţional, neclară şi lipsită de criterii de vertebrare, de 
tipul revistei "ARTE FRUMOASE". 

 
Concluzii 
Cele patru reviste de arhitectură semnalate, care sunt fondate în România în răstimpul 

fecund dintre încheierea primului răboi mondial şi începutul marii crize financiare de la 1929 – 33, 
sunt apariţii esenţiale pentru dinamica profesiei şi pentru noul său metabolism. Deşi privesc lumea 
de pe poziţii relativ diferite şi îşi revendică obiective diferite, ele se înscriu în marele curent de 
înoire care străbate continentul european după marele dezastru mondial care fusese războiul. 
Tinzând să recupereze handicapul anilor de tăcere şi de lipsă de informare din vremea conflagraţiei, 
ele vor pune în circulaţie, fiecare în ritmul şi stilul său, cele mai noi idei apărute în gândirea 
sociologică şi de arhitectură,  contribuind astfel la propulsarea regatul roman în "liga" naţiunilor 
celor mai moderne. 
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