
MONUMENTE ANDALUZE 
------------ELISABETA ANCUŢA0RUŞINARU 

Con ervarea şi alvarea patrimoniului arhiLeciurnl sînt 
coordonate ce se îrn;criu în programul continuu al specia 
liştilor panioli. Un larg evantai de activităţi e desfăşoară 
pentru soluţionarea problemelor conservăr ii vetrelor de 
odinioară şi în special a monumentelor vechi, acele expre-
ii, valori istorico-arti tice prin care ţara transmite pro

pria sa istorie. în acest sens sînt elocvente prezenţa şi par
ticiparea activă a Spaniei la diferite reuniuni şi congrese 
internaţionale ale arhitecţ ilor, manifestînd interes pentru 
utilizarea metodolologiei noi, în scopul revalorizării a rhi
tecturii, introducerii creativităţii, al considerării artei ş i 
tehnologiei într-un singur act creativ. O dovadă grăiLoare 
a acestei atenţii şi griji faţă de vestigiile t recutului o 
constituie şi tarea actuală a monumentelor andaluze. 
Spania mîndrindu- e cu minunatele sale caporlopere ale 
artei islamice, care a exercitai o 11erlncţ ie asupra. , p~tni 
olilor, inbitori dintotdeauna a i ~t1'telor. 

J. Cordobn. Cm·te iuf.erionril la rrnlnf.111 mai·chizilor de Vinrrn 

în sudul ţ{H·ii, între Sierra Morena, la nol'd, ş i Col'<lillera 
Betică, la , ud, se individualizează o veche provincie, Anda
luzia (Andaloucia ). în inima ei, la Sevilla, cea mult 
cîntată în literatură şi muzică, se a ociază în memorie, ca 
într-o peliculă, 9 galerie întreagă de imagini ale ace tui ornş 
care, în ciuda ul'banisticii cl'oite nu după un plan, adaugă 
·la străzile pitoreşti - cu clădiri a lbe înveşmîntate în 
arab euri - frumuseţea grădinilor , măreţia catedralei 
şi bogăţia alcazarului. 

S e vi 11 a toată este un sp ectacol la care notele pre
dominante le dau palmierii şi portocalii, c l.ădirile albe, 
monumentale decorate în faianţă azulejos. 

La Sevilla, ca de altfel în toată Andaluzia, la ordoba 
şi Granada, sau la Toledo ş i Salamanca, din Spania meri
dională, şi-au statornicit vatra multe culturi ale unor 
diverse neamuri: tÎ'iburi iberice, carLaginezi, romani, v izi -
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goţi , iar la începutul secolului al VIII-lea arabii lui Tarile 
Aceştia au trecut Gibralia.rul în a11ul 7J 1, cuce1·ind în 
scurtă vreme în.ireaga Peninsul ă Iberică., Riăpî11ire care a, 
durat opt secole (în 1492 căderea Gran::i.dei). Din VI'ernea1 
acestei 11iăpiniri, moştenirea artistică c11te dem;ebi L de 
bogată. . .A rab ii au Cl'Oit sil'ăz i , clupă modelul celor nord
africane, au înălţat rn.011chei şi alcazarn, acele fa>iuoase 
palate ale califilor musulmani, înconjurate ele >ple11di<l.c 
grăd ini. 

uceriLorii ara.bi s-au arătat îngădu itori faţ,ă de cultul'a 
creştinilor, cu atit mai mult cu cît convertirea la religia 
islamică nu constituia un scop de imediată importanţă. 
Aşa se explică cum creştinii, ce n -au trecut la crediniia, 
rnahorneclană, deşi au adoptai limba ş i obiceiurile arabe, 
au creat o cu ltură a lor - „mozarabă" ce se recunoaşte 
în a,rbitectură prin arce încăr aie, cupole, bolţi CLl nervuri. 
La. cleme11tel ro1m1nicC>, moz~nabii a.d:wgă pe cele matul' 

2. Grarr:ula. J\lhamlrrn ş i S il'l'ra Nev:ula 

ş i bogăţia ornamentală. priental;l._ciud construiesc ş i <leco
rează monumentele . Pc ele altă parte, artizanii decoratori 
m.auri crecazăpentmci'eştini -op.ei·e „mud.ejar" cu motive 
florale ş i pronunţ~1te reliel'uri. 

ArLa a.rabă e8te originală prin decoraţia Na lineal'ă, din 
care lipseşte Jio-nrarna naturii, a moti velor fl ornle ş i. a per-
sonajelor. · · 

Sălile şi cm·ţii]o interioare (patfos) ale palai.elor prezintă 
o ornamentică bogată, pereţii fond acoperiţi i la bază de 
panouri din ceramică emailaLă, cu desene geometrice 
(azulejos), iar în spat;iul de pînă la plafon cu stmciuri 
gravate şi policrome; suprafeţele ·cobite şi în relief, redu, e 
la cîţiva milimetri, reune c orrntmenLc cu mnlmi şi 
flor~tle. Linii drepte, împletito sau stele curbilinii 
compun minunate arabescuri în tente de o ru, bleu, roz 
etc. La plafon se disting proţ;ioase · marchet.ăl'ii, în t imp · cc 
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cupolele, sprijinite pe pandative cu scurte „ talactite", 
sînt ornate cu marchetărie sau mozaicuri. 

La Sevilla se poate vorbi, pe de o parte, de genul mai 
fantezist şi o ornamentică mai complexă ale artei monu
mentale care caracterizează La Giralda, minaret din se
colul al XII-lea, a cărui decoraţie este de o mare fineţe şi 
frumuseţe a detaliilor, iar pe de altă parte, de o reuşită a 
stilului „mudejar" realizat în construcţia alcazarului. 
Atrag atenţia în mod deosebit armonia proporţiilor curţii 
Demoisellelor, bogăţia şi varietatea decoraţiilor ei, sălile 
de la parterul acestui palat „mudejar", care reuneşte clădiri 
ridicate în secolele XII-XVI. 

C o r d o b a , o altă aşezare antică, fenic iană şi romană, 
ajunge pe vremea Califatului la cea mai mare înflorire. 
Oraş monumental, cu flori, grădini şi coloane vechi, cu 
labirintul de străzi vechi croite după modelul arab ş i 
moscheia veche (din secolul al XVIII-iea), cea mai mare 

3. Gr11n11cl11 - J\Urnmbra. Curleu leilor 

din lume după Oaaba din Mecca, cu o bogăţie de a rcuri şi 
coloaine, domină Guadalaquivirul. Oa într-o pădure străbaţi 
imensitatea interiorului moscheii constituit din 19 nave des
părţite de 850 de coloane din marmură, unite de arce 
duble de piatră albă şi · cărămidă roşie. Prin Puerta del 
Perdon (Poarta iertării) în sti l mam, dominată de turnul 
Alminar, în stil renascentist, se intră în Patio de los 
Naranjos (curtea portocalilor), pentru ca prin Puerta de 
las Palmas (poarta palmierilor) să se pătrundă în incinta 
moscheii. Aici atmosfera de austeritate a numeroaselbr 
coloane romanice este atenuată de ornamentica orientală; 
pereţi ornaţi cu o marc fineţe în mozaicuri, panouri în 
a labastru, arabescuri împodobind ambele părţi ale intrării 

80 

in mihrab (sec. X ), frumoase cupole în mozaicuri şi piatră 
sculptată destind şi farmecă pe vizitatori. 

După decăderea Cordobei, arabii se refugiază la G r a -
n a d a, ultimul bastion musulman din Peninsula Iberică. 
Este perioada de înflorire cînd oraşul produce cele mai pres
tigioase monumente. Dintre acestea a supravieţuit Alham
bra („Castelul roşu"), edificată pe o colină împădurită, 
cuprinzînd Alcazaba (sec. IX), partea cea mai veche a 
acestei fortăreţe maure, Alcazarul - magnificul castel, 
unul din exemplarele cele mai pure ale artei şi frumoasele 
grădini di puse în terase, cu alei de trandafiri de Oypre etc. 
ce se caţără pe bolte. O ambianţă afrimmă la care concură 
exuberanţa vegetală a grădinilor şi cea a liniei arhitectu
rale. La curţile interioare şi fîntînile arteziene ale magnifi
cului castel se aliniază arabescurile pereţilor cu bolţi în 
stalactite, cupolele ş i elegantele arcade. Capodoperă a 
Alhambrei, Sala ambascidorilor, acoperită de o cupolă 

?a. Gr11nad11 - A lh11mbr11. !\reude îu curteu le ilor. 

re~Llizată din lemn de cedru, este decorată în aziilejos ş i 
stuc ornamentat cu motive geometrice, arabescuri şi in
:scripţii celebrînd prinţii. 

Alcazarul, acest preţios monument arab, înconjurat de 
galerii şi numeroase coloane de marmură albă (124) ter
minate p'I'in arce, invită la meditaţie, fiind poate acea 
parte a Alhambrei care dă amatorilor de artă o idee mai 
completă asupra măreţiei palatului. 

Granada este considerată unul din cele mai frmnoase 
oraşe ale lumii, nu numai datorită acestei minunate po
doabe artistice din secolul al XII-lea, ci şi peisajelor ce le 
colecţionează ochiul călătorului cînd îl străbate sau cînd 
îl admiră de pe înălţimile colinelor sale, desluşind în depăr
tare zăpezile eterne ale Sierrei N evada şi Soarele Sudului. 
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