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Volumul  29, I caiete le 2 şi .3 ale �'evis,tei 
elveţiene de arheologie şi istoria artei, este 
dedicat relaţii lor din! re arhutecmra engleză ş i  

cea c1veţ iană în secol ul a l  XIX-lea. Mănun
chiul de stud ii cuprinse În vol,um oglindeşte 
legătur i le strînse în difer i te domm;i ale ar

:hi,tccrurii civile ş i  rel iglioase Între cele două 
ţări .  

Pnimul studiu, Andre Me)'er - Englische 
Kirchen ill eler Schweiz p'rezi nta cele m""l ' 

impof'tante bi�euioi' engleze constru ite În a 

doua j uma,uate a seco lu luli 'al X I X-lea În El

veţia, ,r idicînd problema raportului Între vra

diţ i i le mari i arhiuecturi gotioe ,engleze şi tr,ad i

ţia e1veţ iană În arh itectura . în construCţia 

acestora s-'a p l ecat în pr imul  rînd de 1a respec

tarea prinoipi i loT eng\leze, desig u r  cu i,nfluenţe 

ale arhitcomrii de l emn elveţiene . Cea mali 

veche btiserid engl eză În El veţ i a, J/oly T rÎnily 

Chlirch ill Geneva ( 1 8 5 1 - 1 853), şi  St. Mark's 

Church in Lltceme ( 1 898- 1. 899) sînt ccle mai 

oa<raoter,istice În această pr ivinţă . Ele d ispu n 

de SbPuctllri asimetrice, acoper,işurj desch ise În 

interior, tendinţa de complicare a pl anul u i , 

� nlform pr inc ip i,il or got icu lu i  englez. 

1n contrast cu biserioile orăşeneşti, bisericile 
j:!nglczc silliate pe vă le a,]Fân.c din. Val ,�is, 
Obor ,lan du l  Bernei şi ca Mon u l Grisons relev:1 
o �derenţă mai mică d in Pl I l1C'lUJ de vedere al 
formelor medievaJe. I-Ioly Tril/ity Church in 
Pontrcsil7a consuuira În 1 892 de R ichard Pop
plewell Pullan este cel mai importan t exempln 

,ai arhitectunii ecJezi ast ice eng leze În Elveţ i a. 
i\rhitect u l  arată o remarcabi lă conside.ra\:ic �entru trad iţ i i le locale, realizînd interiorul 
aproape În întregime prin folosi,r,ca lemn ululi . 
Ca şi l a  capel a engleză din Meir inger şi  
St. James Church in Grindehvalel se si lme 
in f luenţa acelor "Fes'uhiitl en" de pe la 1 840 
,5i a vri, le lor cO'i1s�ru ite ca rezultat al carţ i i 
'i lustrate a lu i  Ernst Gl::tdbach, Der Schweizer 
I-Iolzstyl. Ast fel se poat e constata influenţ'a 

arhitect-unlii de lemn elvqiene Îln consliruCţia 
biser ic i lor engleze. Sl1Jd�ul a l daillea, Hanspeter 
Rebsamen - EngHsehes in der Ziirieher Nclt
miil7.lterkirche unei weiteren Baulm Leonnarel 
Zwgheers, eviden ţ iază on flenţcle eng leze ln 
arhitectura lu i Leonnard Zeugheer, prezente mai 
a,les la  biscl1ica Neumi.inst,cr din Ziir.ich, con
stmid Înlil"c 1 8 36-1 8 39. Cl ădi rea clasicista aJ"c 

turnul di n faţada încoronat de o lanternă oc
togonală care se regăseşte În arh itectura ecle
�astieă en{;lleza după Christopher Wren, În 
speClua,! în j und anului 1 8 20. Legă,tur i  mai  
strînse le Întîlnim l a arh iteCţi i  I-Ienry Will iam 
I nwood (St. Pancras, Upper Wobu:fn Place, 
London) , franois BedfOlrd, Charles-Ferdinand 
Porden şi Will i'am Bern<lloo CWalfk, La cladirile 
cluburilor l ondoncze (Travel lers 1. 829- 1 8 3 2, 
Reform Club 1 837-1 840). 

P'rin intClrmediurl lui Zeugheer influenţa  en
gleză la 'lLu'mLrrile faţadelor a reapămt la bti
senicile COl1stll"ll,l,te de Karl Moser (Zeirich

FLuntern) ş i  AIlfred Friedruch Blulltschli care 

au studiat biserioa Neumi.inster În pr imi i anu 
a i secolului nostru. In continuare, Martin 
Frahl ieh În �1iudillJl sau, Goufriecl Semper 
( 1 803-1 879) Projekt Z/t einem Palast in 
Whicehall, London, prezin tă proiectul acestui 
arhitect pentru un pal at în districtul guver
n ament a l WhitehaJl , În Londlla, În ambianţa 
111Jar,lor c1ăd,q'i guvernamenta le I;larcate de 
crcaţii ale unor cminenţi arhiteCţi ba-,iltan ici 
WliJ l i am Kell't (Horse Guards Bui ld ing) şi I llIigo 

.lones (Banqucting House) . CIădire,a l u i  Sem
per <trebui 'a să se lege organic de celel alte cla
diT i proem inen te ale West mimterulu i . In con
tJin ll< �re este prezentata o alta c1adiJe r,idicata 
de arhiteCţii britanici : esote vorbta de castel u l  
Neu-Buonas a m  Zugersee (ReotO Locher -
ScMoss NeIt-BIt017aS am Zugersee) con
slmi,t În 1 873 - 1 8 77 după pIan uri l c u n'ui 
arhitect de frunte de la Ox fond, Wi l l iam 
Wii lkinson . 

" LES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA 

N umărul 1 / 1 97 3 �I pubhicaţiei franceze de 

ppeoiaJi tate Les morwmwts historiq/,tes cle la 

FraIJce este dedic,at În În l  regime lucrărilor de 

.resoaumre execllt3!te În cursul anulu i  1 972 de 

catre Caisse nationale cles momtments histori

.flues ct des sites pe În treg teritoriul  Franţei. 

M:1nunchiul de studii cu.prins în vol um pre

zintă, pe baza unCii ample documen taţ i i ,  in

,cl u7..înd un excelent m a.terua,1 ilustI1i1Jciv. lucra

ri le de restau rare a u nOor importanLC monu

mente ismnice şi d e  an ă din domen iu.! ar,h i

tecturii , scul:'ulI1i'i şi aptelolr decorative. 

Astfel, studiul lui Pierre Prunet, L'abbaye 

cle l' Epau prezintă, după un scurt istoric al  

monumentului cistercian constru it  În  secolul 

'al X I II-lea, lucrări le Ide reSl,aurare care s-au 

, desfăşuralt În două etape: prima În,t re 1 93 8 - 1 964 

. afectÎnd biserica abaţială cu vitraliile, ancadra-

mentele poftalull1ilor şi ferestrelor; şi etapa ,a 
doua 1 964-1971  rn care a fost restaurat 

, complexul de clădiri mă<năstireşti cu refectoniul, 
dOrfmitoarele, precum şi  l.ucrărrile de dotare, 

. ecleraj, Încălzire etc. O scurtă Încheiere inti
tu lata "lttilisal'iolJ et animation du monument" 
pre�intă n umeroascle l11'aruvfestari ce se desfă

: şoara aioi: repirezentaţi i  teatrale, concerte 51m
Jon ice, colocvii, Întîlniri, cx;poziţii. 

Un alt studiu are ca subieot castelu l  Pont'ivy 
- Rene Lisch, Le eMteaft de Pontiv), - ridi
ca't în 1 485 de Ioan ai! I I-lea, vicontc de 

Rohan, cons'tlruCţie pe plan rccllangulQr cu wr
nur i  circulare la colţuri ale căr u i  lucrari de 
restaurare au Început În 1 955 punînd În va
loare accst ,interesant exempl u de forrti fica.ţie 
din seco lu l  al XV-lea. Sînt prezentate în con
t in uare l ucrăl"'i lc efeclLllate Jra dou:1 mOI1lI
men te din Toulouse: biseruca basil icala Sa:l1't 
Sernin,  a carei construCţie a Început În secoJul 
al XI-lea - i n.urÎnd În atenţia arhitectuluo 

Vriollct Le Duc la I11ibjJocul secolului  trecut 
care l-a proiectat clopotn iţa - şi vech iul  

conven t al  .l�cobin:ilolr constru it ÎIltll"e 1 306-1 309, 
deven i,t ulterior cazarmă şi evacuat În 1 865 În 

urma protestelor lui Merrimee, Montalembert 

şi Vâo],J,et Le Duc. Lucrăltile de rest'aurare au 
durat aprmlpe înureaga perioadă pos,tbel ică hiind 

conduse pînă în 1 969 de I3ifhitectul Sylvain 

Stym Popper (Yves Boiret, Toulouse: La basi

lique Saint-Semin et le cOlivent des Jacobil1s) . 

In perioada 1 968-1 972 obiectu l lucrăr,iIor 

de restaurare l-au constituit şi cele două pieţe 

ale oraşului  Nancy, Stanislas şi La Carlliere, 
binecunoscute Denrru edificiile şi mon umen tele 
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George Eclmlind Street el la Suisse e�te sttLdi�u 
l u i  Georg Germann care pre7.Jlnta aClJIvltatea 
de proiectare sau complet3!re a bisericilor an
gl icani lor În E l veţ ia a ace�mi' arhitect. Sînt 
prezentate proiClCwl pentru biserica engleza din 
Lausamle di'n 1 875,  bisericile de l a  Meir.re.n şi 
Vevey din 1 880, rla oare pr inc ip i i l e lui En
p;lish Decorated Style au fost Îmbinate cu 
tr,adiţi ilc arhi,teclllrui de lemn, p u tînd fi clasi
fjeate din �lIlct de vedere englez cu biseI1iollle 
de lemn coJon iale, din punct de vedere ame
ncan cu primele excmp le ale lui Shi,ngle 
Style, şi d in  punct de vodere elVeţ ian cu o 
adapti1Jre con�ti enta a tradi\:ii lor  arhitecturii 
locale. 

Ultimul �rudiu este dedi'Cat a;rh itectulu i Ale
xander Koch (Othmar Birkner, Alexander Koch) 
arhitect din ZiilTIch oare 'a acr-ivat În , u ltima 
papte a v ieţii la Londra, unde a fond at adă
turi de Charles William, English Architectttre 
Acaelemy and Annual Arehiteclllrai Review 
( 1 889).  Plecînd de la o arhitect ură pompoasă 
influenţată de stil. ull eclectic, Alexa,nder Koch 

devine un pionuer În doua domeni i :  construc
ţ ia  de şcoli şi cea de locu inţe. P�' ima se a

racteruzează prin spaţ ii le l argi ,destinate fe
rest�'cJ or p�rl11 iţÎnd o optima iluminare şi  

aenis�re a Încăperilor, astfel că pe la 1 876 se 
vorbea de un "prU'Ilcipiu igien ic" În Înălţarea 
clădi,rilor de şcoala. In domeniu.! construq.Jel 
de locuunţe Koch pune pr ine>ip iul confornuui 
înaintea problemelor ce priveau exteriorul 

caselor. Revista Întcmeiată de el, deschisa 3'r

hi teqiJor englezi cît şi celor el veţi ellli, a con

stituit  un m ijloc de schimb permanent de idei 

.li prin faptul că ş'i,a conuimlat apaniţia chiar 
ş i  În an i i d i f:ci l i  ai primului razboi mondi:ll 
reprezentînd un �'ecord de p rieten ie in'terna

\ional:1. 

IOAN ŞERBAN 

FRANCE" , 1 { 1 973 
lor :  L'I-J6teJ de ViIle, arcul  de tI1iumf, teatrul , 
grupuri le staruare grav afectate de eroziune. 

Dint re obiectcJe de mob.iLier este prezen
tata crucea p1'ocesionala a bisericii D'Estensan -
Georges Co ta, La croix proccssionel/e ele /'eglise 
D'Estensall - l ucrata în leIhn, acoper ită cu 
plăci de argint bogat ornamentate au repoltsse. 
Lucrarea aparţinînd cunoscutului argintar .lean 
13oudet, C)(,ccutata În anul 1 630, preznma l in  
mare interes pen<tru i. tortila orfeV1răr,jeă În 
Langiledoc. 

Tn pagi nile revistei este Înserat un materilal 
p er iv:ind activita'tea l aboratonIlllli de cercetare a 
monumentelor istorice de la Champs-sur-Marne, 
comp let uti lat pentru cercetan în domeniul 
d i feritelor materiale şi tehnici artistice: vitraliu, 
piatra, lemn, p ictură murală . 

U l ti mele pagini sînt ded icate difer�tclor ac
r iVli'taţi desfaşurate sub egida Monumentelor 
istorice, conferinţe, expoziţi i, În,tîLruiri, fiind 
prezenta o scurta trecere în revistă a lucrarilor 
colocV1iuJl.li org,ani7.-a.t de Consiliul jnternaţion al 

al monumel1'telorr şi aşezarilor istorice la Bu
dapesua între 25-30 august 1 972. 
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