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Calitatea de ,, accesoriu decorativ, aplicat sau executat pe fața văzută a unui element de construcție sau
de arhitectură”1 atrage, de regulă, tratarea ornamentului arhitectural doar ca element integrat economiei
materiale a edificiului. O asemenea percepție în cheie exclusiv formală, care descinde din estetica renascentistă, are ca efect obnubilarea capacității artefactului decorativ de a înmagazina spiritul specific al unei comunități și de a deține, implicit, valențe simbolizatoare. Schimbarea atitudinii față de fenomenul decorației
și de cel al ornamentației arhitecturale, în particular, în sensul unei reconsiderări valorizatoare, își are rădăcinile în secolul al XIX-lea. Implicarea progresivă a producției industriale în sfera artisticului, contestarea
superiorității estetice și artistice a tradiției clasice, greco-latine, de către noua generație de istorici de artă2,
dar și manifestarea din ce în ce mai puternică a nevoii de consolidare sau de creare a statelor naționale pot fi
invocate drept condiții favorabile modificării perspectivei asupra decorului arhitectural.
În noua abordare adusă de veacul al XIX-lea, ornamentului arhitectural i se atribuie rolul de a edifica și
simboliza valori naționale. În primul rând, este important de subliniat faptul că învestirea cu această funcție
este strâns legată de aprecierea arhitecturii ca o artă care, datorită calității sale de a se expune într-o manieră
directă publicului, își poate însuși în mod facil valoarea de reper cultural al unui popor. De altfel, întregul
segment temporal menționat este marcat de preocuparea de a valorifica domeniul artistic prin prisma capacității sale de a conferi identitate unei națiuni3. În al doilea rând, valorizarea componentei identitare de la
nivelul decorului edificiilor se realizează în funcție de ceea ce este considerat a deține calitatea de specific național în sfera arhitecturii. Într-o primă etapă, ceea ce este apreciat ca orientare artistică proprie unei națiuni
coincide cu expresiile particulare pe care istorismul și eclectismul le materializează în funcție de spațiul în
care se manifestă4. Parte din această paradigmă istoristă, ornamentul arhitectural își reliefează, cu preponderență, datul contributiv la conturarea morfologiei unui stil arhitectural, în defavoarea dimensiunii sa simbolizatoare. Impulsionat în grade diferite de intensitate de împlinirea idealurilor politice ale unei comunități,
dar și de necesitatea revitalizării arhitecturii cantonate în modelele academiste, curentul ,,Art Nouveau”

1 Ștefan Bălan, Nicolae Ștefan Mihăilescu, Lexiconul de construcții și arhitectură, vol. III. București, Editura Tehnică, 1988, p. 40.
2 De exemplu, Alois Riegl, Wilhelm Worringer, Adolf Loos.
3 Ute Frevert, Artistul, în Omul secolului al XIX-lea, coordonatori: Ute Frevert, Heinz-Gerhard Haupt. Iași, Editura Polirom,

2002, p. 275.

4 Stefan Muthesius, „Nationalisme versus internationalisme: aspects du discours sur les arts appliqués et le folklore en Euro-

pe Centrale dans les décennies du XIX-eme siecle”, în Idée nationale et architecture ..., p. 83. Stiluri precum Deutsch Renaissance, Český Renaissance sau Louis XV și Louis XVI sunt revendicate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, drept reprezentative pentru națiunea germană, cehă respectiv franceză.
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propune o accepție inovatoare a specificității naționale care valorifică, preponderent, edificiile vernaculare
din peisajul rural și domeniul artelor aplicate5. Subordonat noii perspective, ornamentul arhitectural se bucură de o atenție specială, care îi confirmă statutul de a sublima valori culturale specifice unui popor. Dar
recunoașterea acestei calități a decorului edificiilor se impune cu greu în conștiința publică, familiarizată cu
un peisaj arhitectural european dominat de istorism. Elocvent, în acest sens, este cazul Ungariei.
În urma pactului dualist din 1867, când Ungaria își reface Regatul Sfântului Ștefan – format din Transilvania, Slovacia, Voivodina, Ucraina Subcarpatică și Croația, încorporând unsprezece etnii, dintre care
mai mult de jumătate sunt nemaghiare – coagularea unui stil specific maghiar în arhitectură este un demers marcat de dificultate. Cu toate că István Szécheny se numără printre primele personalități politice care
ridică problema dezvoltării, încă din 1838, a unei arhitecturi ungare6, în intervalul anterior revoluției de la
1848, se acordă mult mai multă încredere capacității identitare deținute de limbă și literatură. Dar după momentul Compromisului, acestei arte i se atribuie menirea contribuitoare la configurarea unui spirit cultural
unitar, de esență maghiară. Rămâne problema identificării sursei creatoare de originalitate tipică acestui
popor, aspect care generează ample dezbateri și polemici. În 1871, arhitectul și istoricul de artă, Béla Ney,
deplângea într-un discurs intitulat ,, Stilul arhitectural maghiar”, absența unui stil autohton, manifestându-se reticent cu privire la apariția lui în viitorul apropiat7. Pe de o parte, unii reprezentanți ai oficialităților,
ai intelectualității, ca și o mare parte a opiniei publice mizează încă pe forța stilurilor istoriste de a reflecta
identitatea maghiară. De exemplu, specialiști arhitecți precum Imre Henszlmann (1813-1888) asociază stilul
gotic, epocii de glorie a Regatului maghiar, apreciindu-l drept un stil național8. Dar edificiile neorenascentiste, care, în Budapesta ultimelor decenii ale veacului al XIX-lea, dețin monopolul absolut9, sunt învestite
cu aceeași capacitate de a comunica spiritul național, dar și pe cel laic, dornic de emancipare, al burgheziei
în ascensiune. Această atitudine de susținere a unor stiluri emblematice ale civilizației europene se află în
concordanță cu grupajul de trăsături pe care elitele maghiare l-au desemnat ca fiind propriu națiunii lor.
Conștiința superiorității culturale, a rolului civilizator dezvăluit pe seama popoarelor învecinate, de ultim
bastion al civilizației continentale în fața Orientului primitiv10 persistă ca un argument decisiv în favoarea
alegerii istorismului. Pe de altă parte, animați de necesitatea inovării limbajului arhitectural, dar și de ideea
creării unei arhitecturi capabile să comunice specificul național, arhitecți și istorici de artă maghiari opun
stilisticii consacrate, dar osificate și omogenizante, un stil care să recupereze artizanatul și arhitectura din lumea satului. Această atitudine de capitalizare a vernacularului și a tradiției concordă cu ceea ce se întâmplă
în general, în disciplina istoriei artei continentale, care acordă din ce în ce mai multă prioritate autenticității
și formalului11. De asemenea, trebuie menționat și faptul că la instituirea acestui primat al artelor de factură
populară, în calitate de resursă de originalitate, un aport incontestabil l-au avut și expozițiile internaționale.
Succesul primelor două participări, - în 1867, la cea universală de la Paris,12 și în 1873, la cea din Viena13 – a
impus recunoașterea unui nou domeniu, adiacent literaturii populare, în care să se manifeste specificul nați-

5 Exemplare, în acest sens, sunt creațiile în stilul Zakopane, ale lui Stanisław Witkiewicz, emblematice pentru polonezii din
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Galiția, realizările lui Dušan Jurkovič, menite să sublimeze stilul local din Slovacia, clădirile lui Ivan Vurnik, valorificări ale
arhitecturii tradiționale din Slovenia, sau stilul neoromânesc practicat de Ion Mincu în România.
Ákos Moravánszky, Competing Visions: Aesthetic Invention and Social Imagination in Central European Architecture, 1867-1918.
Cambridge, Massachusetts, London, The MITT Press, 1998, p. 218.
Béla Ney, „Magyar építészeti stíl” [Stilul arhitectural maghiar], în Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában
[Știinţa şi arta în slujba edificării naţiunii maghiare]. Editori: Cieger András, Varga Bálint, Budapest, Osiris Kiadó, 2017, pp.
238-239.
József Sisa, Motherland and Progress. Hungarian Architecture and design 1800-1900. Basel, Birkhauser Verlag, 2016, pp. 307-308.
Ibidem, p. 432.
Sorin Mitu, Ungurii despre maghiari. Nașterea unei imagini etnice. Iași, Editura Polirom, 2014, p. 84.
Carmen Popescu, Le style national roumain. Construire une nation à travers l’architecture, 1881-1945. Rennes, Presse Universitaire – Bucureşti, Editura Simetria, 2004. p. 18. Această lucrare reprezintă o contribuție importantă, în peisajul istoriografic
românesc, la problematica edificării identitare naționale prin intermediul arhitecturii.
Katalin Keserü, „Hungarian Architecture and its quest for identity”, în Idée nationale et architecture en Europe 1860-1919;
Finlande, Hongrie, Roumanie, Catalogne. Coordonatori: Jean-Yves Andrieux, Fabienne Chevalier, Anja Kervanto Nevanlinna.
Rennes, Édition Presse universitaire de Rennes, Institut national d’histoire de l’art, 2006, p. 118.
Fabienne Chevallier, „Les temps de l’identité nationale hongroise”, în Idée nationale et architecture ..., p. 104.
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onal. Un alt moment de impact care va conduce la integrarea artizanatului din spațiul rural în categoria artelor ilustrative pentru poporul maghiar, îl reprezintă apariția, începând cu anii 1880, a lucrărilor cu caracter
etnografic, realizate de József Huszka14. Haina de păstor, szűr, și varianta sa bogat ornamentată, cifra szűr,
devine emblematică, iar dintre regiuni, cea care este desemnată ca exponențială pentru cultura națională a
secolului al XIX-lea este cea a Călatei/ Kalotaszeg, din Transilvania. Sugestivă este în acest sens și afirmația
lui Elek Koronghi Lippich, un înalt funcționar de stat, (director al departamentului de artă în cadrul Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice), care indică zona transilvană, drept ,,locul unde se găsesc majoritatea
comorilor națiunii maghiare15.
În pofida faptului că sursa de inspirație capabilă să conducă la coagularea unui specific național în arta
arhitecturală a fost localizată în Transilvania, în rândul istoricilor de artă și al arhitecților vremii, se manifestă unghiuri de accepție divergente cu privire la desemnarea domeniului cel mai potrivit pentru a servi cauza
inițierii unui stil național maghiar în arhitectură. De exemplu, Gyula Pasteiner, istoric de artă, recunoaște
că singura moștenire cu calitatea de a fi tipic autohtonă este ornamentația pe suprafața plană16. Dar, Károly
Pulszky, directorul Pinacotecii Naționale, și unul dintre fondatorii Muzeului de Arte Aplicate, a contestat
posibilitatea revigorării artelor decorative și a arhitecturii, prin apelul la resursele folclorice17. În opinia acestuia, motivele decorative populare nu oferă garanția unei proveniențe pur maghiare, incluzând atât influențele altor etnii, cât și ale unor stiluri artistice, precum barocul. Puncte de vedere similare au și alți istorici
de artă, precum Károly Lyka, Kamill Fittler care consideră că nu utilizarea ornamentației folclorice conferă
unui edificiu un caracter maghiar18, ci originalitatea artistului și capacitatea de a răspunde nevoilor unei națiuni. În această atmosferă marcată de incertitudini, manifestul lui Ödön Lechner, ,,Magyar formanyelv nem
volt, hanem lesz” (,,Nu avem un limbaj al formei, dar îl vom avea.”)19, afirmă un gest radical, de asumare totală a artizanatului folcloric local, ca resursă pentru edificarea unei arhitecturi naționale. Valorificarea în arhitectură, a unor detalii ornamentale din vestimentație este făcută cu câteva decenii antecesoare, în 1864, de
către Frigyes Feszl, care decorează fațada sălii de spectacole (Vigadó-ul) din Pesta, cu elemente provenind
din costumul tradițional al husarilor20. Cu toate acestea, transpunerea de motive și ornamente de pe broderiile costumelor țărănești, în limbaj arhitectural, realizată de Ödön Lechner în edificiile realizate la Budapesta- Muzeul de Arte Aplicate (1891-1896), Institutul maghiar de Geologie (1896-1899), Casa de Economii și
a Poștei (1899-1901) – este privită de unii istorici de artă, dar și de alți arhitecți, cu suspiciune. De exemplu,
Károly Kós, lider al grupului Fiatalok/Tinerii (compus din Dénes Györgyi, Béla Jánszky, Valér Mende, Lajos
Tátray, Desző Zdrmeczky)21 nu crede în capacitatea motivelor folclorice decorative de a imprima identitate
națională, pledând în favoarea inspirației din modelele arhitecturale populare din zona Călatei.
O încercare de sintetizare a opiniilor și atitudinilor privind natura implicației decorului în problematica
arhitecturii naționale maghiare, include trei direcții. În prima, caracterizată prin aplicarea unei strategii identitare mizând pe stilurile istoriste, ornamentul arhitectural angajează o dimensiune simbolizatoare, îndrituită să reproducă semnificații preexistente. Acestea sunt consacrate de istoria și civilizația culturii europene
și considerate a fi singurele capabile să înlesnească edificarea propriei identități naționale. A doua direcție
diminuează rolul decorației de a comunica valori naționale, în favoarea formelor și volumelor arhitecturale,
recuperate îndeosebi din arhitectura vernaculară. Conștientizarea unei supralicitări a componentei decorative la nivelul arhitecturii îndeamnă la un gest de contracarare, de adeziune la noua paradigmă modernă a
14 Magyar díszítő styl [Stilul ornamental maghiar] 1885, Teremtsünk egy igazán magyar műipart [Să creăm o artă industrială, cu adevă-

rat maghiară] 1890, Magyar díszítési motívumok a Székelyföldön [Motivele ornamentale maghiare în Secuime] 1891.

15 Elek Koronghi Lippich, „Hogyan lesz magyar architektúra?” [Cum se face arhitectura maghiară?], în Tudomány és művészet

..., p. 318.

16 Gyula Pasteiner, „A nemzeti elem a régi hazai művészetben” [Elementul național în arta veche maghiară], în Művészi Ipar

[Industria artistică], 1885-1886, pp. 323-324.

17 Károly Pulszky, „Iparmművészt és stil” [Artele decorative și stilul], în Művészi Ipar [Industria artistică], 1885-1886, pp. 193-

199.

18 Katalin Gellér, „Style art nouveau- style hongrois”, în Idée nationale et architecture ..., p. 125.
19 Ödön Lechner, „Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz” [Nu avem un limbaj al formei, dar îl vom avea], în Művészet

[Arta], 1906, pp. 1-18.

20 Ákos Moravánszky, op.cit., p. 218.
21 Katalin Gellér, op. cit., în Idée nationale et architecture ..., p. 127.
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arhitecturii, pentru care singurele valori arhitecturale legitime sunt cele de volum și spațiu. A treia orientare, al cărei exponent este Ödön Lechner22, învestește ornamentul arhitectural cu calitatea de a vehicula o
simbolistică, în care sunt sublimate semnificații aluzive la originea orientală a maghiarilor, și la conținuturi
arhaice sacre și mitologice. Motivele tradiționale, extrase din contribuțiile etnografice ale lui József Huzska,
absorbite de suprafața arhitecturală și redate în ornamentele arhitecturale au menirea să exprime acea ,,forță primitivă”, despre care Ödön Lechner crede că se află la originea tuturor stilurilor23. Crezul său artistic,
prin care arta este plasată sub incidența primitivului și a stihialului timpurilor mitice, trădează adeziunea
la concepția modernă a artei, care valorifică forța subconștientului, eliberarea instinctualului de sub rigurozitatea impusă de Rațiune, de la care s-a revendicat, secole de-a rândul, întreaga civilizație europeană. Prin
acest gest recuperator al tradiției, specialistul arhitect, anterior menționat, răspunde atât nevoii de a conferi
concretețe artistică, proiecției simbolice alternative asupra spiritului autohton, cât și aceleia de a înscrie arhitectura maghiară pe drumul modernizării. Utilizarea de noi materiale, sublinierea elementelor de structură
ale clădirii apelând la integrarea ornamentelor într-o manieră care produce impresia unei fuziuni perfecte
cu suprafața arhitecturală, caracterul ondulat al formelor, senzația de organicitate pe care o degajă edificiul
în ansamblul său, recurgerea la decorații pitorești sunt măsuri și principii tipice „Art Nouveau”-ului 24, pe
care Ödön Lechner le aplică pentru a inova arhitectura. Odată abandonată impresia de corp aplicat, dominat
de suprafața arhitecturală, care caracteriza decorația stilurilor istoriste, ornamentul noii estetici inversează
raportul de forțe, atrăgând privirea asupra sa. Cu toate că supralicitarea ornamentală poate fi citită și în cheia unui pur estetism, lipsit de orice semnificație, același exces poate conduce la stârnirea atenției și, implicit,
la reconsiderări simbolice25.
Alți arhitecți, adepți ai aceleași estetici inovatoare, cu precădere în varianta stilului „Secessionul”-ui austriac, respectiv al „Jugendstil”-ului german, nu apelează la recuzita simbolică provenită din tradiția folclorică maghiară, ci mizează pe transmiterea unor semnificații universale, general valabile. Viziunea lor se fundamentează pe ideea că o creație arhitecturală, desăvârșită și adaptată cerințelor societății, este principala
garanție a autenticității și valorii unui popor. Dificultatea stilului lechnerian de a se impune în fața oficialităților și publicului, ca mijloc important al propriei identității naționale26, nu este o realitate întâlnită numai în
spațiului maghiar. O comparare cu starea de fapt din Regatul României, marcată, din punct de vedere cultural, de aceeași identificare a unui stil național în arhitectură, scoate în evidență o situație similară. Asemenea
cazului maghiar, vernacularul și tradițiile populare locale realizează cu greu o contrapondere la modelele
occidentale, consacrate și susținute de elite27. Această atitudine de neîncredere este motivată de efortul de a
crea o bază identitară comună, pentru constituirea căreia atât statul național român, cât și cel maghiar speculează, la sfârșitul veacului al XIX-lea și la începutul celui următor, cu precădere marile exemple istorice,
apreciate drept cele mai sigure garanții ale prestigiului și ale unității naționale. Dincolo de fi recunoscute
de către autoritățile vremii, ca expresii ale stilului maghiar, edificiile ridicate atât de arhitecții grupați în
jurul lui Lechner, cât și de cei reuniți pe lângă Károly Kos, delimitează, în evoluția arhitecturii, un interval
apreciat azi ca inedit și inconfundabil, la care a contribuit, într-o mare măsură, inspirația din sfera populară.
Un exemplu sugestiv în ceea ce privește maniera în care se edifică imaginea națiunii maghiare, prin
apelul la arhitectură, îl reprezintă orașul Cluj, din epoca dualistă28. În capitala transilvană, aplicarea unui
model predominant istorist este justificabilă în condițiile unei ideologii oficiale a națiunii, care mizează pe o
asamblare a tuturor elementelor comune statului în totalitatea lor, refuzând elementele regionale, marcate
încă de multe discontinuități. Impunerea unei optici oficiale care valorifică prestigiul modelului istorist și
sugestiile acestuia referitoare la rolul națiunii dominante politic, de a promova civilizația europeană, devine

Alți arhitecți care s-au înscris pe filiera lechneriană au fost: Marcel Kommor, Dezső Jakab, Zoltán Bálint, Lajos Jámbor.
Ödön Lechner, op.cit., 1906, p. 8.
Stephan Tschudi Madsen, Art Nouveau. București, Editura Meridiane, 1977, p. 116-119.
Ibidem, pp. 65-68.
26 Mircea Pașca, Arhitecți budapestani în Oradea anilor 1900. Oradea, Editura Primus, 2013, p. 11.
27 Carmen Popescu, op.cit., p. 19.
28 Emilia Mățan Dragoste, „Problematica națiunii și reflecția ei în arhitectura orașului Cluj în secolul al XIX-lea”, în Revista
Bistriței, XXX-XXXI, 2017, pp. 158-168. În acest articol se realizează o analiză a raportului dintre stilurile arhitecturale locale
și retorica identitară oficială.
22
23
24
25
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un demers necesar, menit să slăbească tendințele centrifuge, manifestate, inevitabil, de zonele angrenate
într-un proces de construcție identitară. Pe de altă parte, alte orașe ca Oradea, Târgu-Mureș sau Timișoara și
Arad, au speculat absența titulaturii de important centru politic și administrativ, strâns controlat de oficialitățile centrale budapestane, de care se bucura Clujul, în favoarea unei opțiuni mult mai accentuate pentru
stilistica ,,Art Nouveau-ului”, mult mai deschisă inovării și originalului.
În concluzie, indiferent de stilul arhitectural pe care sunt chemate să-l desăvârșească, menirea principală a ornamentelor este de a declanșa un impact vizual și de a stârni o anumită reacție afectivă în rândul
publicului. De asemenea, fiecare motiv ornamental este susceptibil de a deține în grade diferite, o valență
simbolică. În dezbaterile de la sfârșitul secolului al XIX-lea, elitele maghiare politice, culturale și artistice au
valorificat aceste capacități deținute de plastica arhitecturală, mizând pe canalizarea emoției trăite de public,
în direcția edificării identității naționale. Proba timpului nu a dat câștig de cauză ornamentului stilurilor
istoriste, ci aceluia promovat de Ödön Lechner. Originalitatea acestui arhitect, în cadrul căreia componenta
ornamentală dobândește o pondere relevantă, îmbogățește arhitectura europeană prin configurarea unui stil
specific, pe care, actualmente, istoricii de artă îl asociază aproape în unanimitate „Secessionului” maghiar.

Implications of the Architectural Ornament on the National Identitary Discourse.
Case Study: Hungary in the Dualist Era
(Abstract)
This article is part of a larger piece of research which focuses on the symbolism associated with architectural ornaments. The historic events,
which led to the consolidation of the nation between the XIXth century and the first two decades of the XXth century, are also reflected in art. We analyze the way in which the Hungarian identity discourse, forged during the dualist period, incorporates architectural ornaments as a means of capturing
the essence of national specificity. We aim to show how the symbolism of building ornament is perceived differently depending on the architectural
style the ornaments aid at constructing.
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Figura 1. Motiv ornamental aplicat pe haina (șuba) păstorilor maghiari.
Extras din studiile etnografice ale lui József Huszka1.

Figura 2. Haina (șuba) păstorilor maghiari. Broderia ornamentală.
Extras din studiile etnografice ale lui József Huszka.

Figura 3. Detaliu de fațadă2. Palatul Poștei. Budapesta.
Arhitect Odön Lechner.

Figura 4. Detaliu de fațadă3. Muzeul de arte aplicate. Budapesta.
Arhitect Odön Lechner.

1 Művészi ipar, évfolyam 1885-1886, pp. 184, 277.
2 http://meonline.hu/en/magyar-epitomuveszet-hirek/lechner-odon-konferencia/. Accesat în 20.11.2019.
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Applied_Arts_(Budapest). Accesat în 20.11.2019.
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