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Acest volum deschide seria nouă a publicației Documente de arhitectură din România, 

continuând, după mai bine de 40 de ani, suita celor 15 volume apărute între 1952 și 1972 sub 
coordonarea profesorului Grigore Ionescu. Acestea prezentau relevee ale unor monumente din 
România, ce au fost realizate în perioade diferite de către studenții arhitecți.   

De-a lungul timpului, în arhiva Departamentului de Istoria & Teoria Arhitecturii și 
Conservarea Patrimoniului (DITACP) din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion 
Mincu” (UAUIM) au fost adunate documente valoroase, ce compun un patrimoniu însemnat, la 
a cărui punere în valoare au contribuit mai multe generații – trecute sau actuale. Din acest vast 
fond documentar putem aminti – selectiv – arhiva de diapozitive pe sticlă ale lui Alexandru 
Tzigara-Samurcaș1, arhiva de proiecte și relevee ale arhitectului A. Lecomte du Nouÿ, colecția 
de documente referitoare la fondul construit al cartierului dispărut Uranus, precum și arhiva de 
relevee realizate de studenții arhitecți. Colecția din urmă este cea mai vastă și, probabil, cea mai 
valoroasă dintre cele aflate în patrimoniul DITACP, fiind rezultatul unui demers continuu și 
coerent, desfășurat timp de mai bine de un secol.  

Practica de releveu a fost înscrisă printre activitățile didactice obligatorii încă din 1907, 
fiind menținută în programa școlii până în prezent. Importanța acestui tip de proiect rezidă nu 
doar în exersarea și însușirea unor metode și tehnici, ci, mai ales, în calitatea sa de a fi un 
exercițiu educativ care permite studenților un contact direct cu arhitectura, prin măsurarea, 
înțelegerea și redarea grafică a construcțiilor relevate.  

Dincolo de valoarea lor didactică, releveele incumbă, prin însăși natura lor, o valoare 
documentară semnificativă. Ele surprind în detaliu un număr mare de monumente de arhitectură 
și le asigură o „descriere” care nu poate fi realizată prin alte metode de documentare, devenind 
astfel adevărate mărturii ale istoriei arhitecturii. 

Ca urmare a valorii sale documentare însemnate, arhiva de relevee a intrat devreme în 
atenția diverșilor profesori ai școlii. Diferitele ei părți au făcut obiectul unor publicații ce aveau 
ca scop valorificarea releveelor ca materiale de istorie a arhitecturii. Încă din 1926 au fost 
publicate două mape – Relevări după monumentele naționale din România –, pentru ca după 
aproape 30 de ani această inițiativă să fie continuată de profesorul Grigore Ionescu, prin 
deschiderea seriei de 15 volume, apărute de-a lungul următoarelor două decenii2.  

Pentru Grigore Ionescu, publicarea seriei Documente de arhitectură din România 
reprezenta un pas obligatoriu al cunoașterii arhitecturii tradiționale, ca finalitate a unor etape clar 
indicate: „monumentele de arhitectură ale trecutului trebuie studiate, relevate, desenate și 

                                                             
1 Inventariată și pusă la dispoziția publicului larg în cadrul proiectului „Arhiva Alexandru Tzigara-Samurcaș” în anii 2008-
2010 (http://tzigara-samurcas.uauim.ro/). 
2 Primele șase fascicule ale acestei serii de 15 volume au fost publicate între 1952 și 1954, sub denumirea Documente de 
arhitectură românească. Alături de Grigore Ionescu - coordonatorul și inițiatorul acestei acțiuni -, la conceperea planului 
publicației au participat Petre Antonescu, Horia Teodoru și Ștefan Balș. După o pauză de opt ani, publicarea releveelor este 
reluată sub forma unei noi serii, intitulate Documente de arhitectură din Romînia, tot sub coordonarea profesorului Grigore 
Ionescu, căruia i s-au alăturat Gheorghe Curinschi Vorona (în 1966), Dinu Teodorescu (în 1967) și Sanda Voiculescu (în 
1972). Primele două volume (nr. 7 și 8) au apărut în 1962, următoarele trei (nr. 9 și 10-11) în 1964, volumul nr. 12 în 1966, 
nr. 13-14 (număr dublu) în 1967 și ultimul volum (nr. 15) în 1972. Vezi Nicolae Lascu, Cuvânt înainte în „Arhiva 
Alexandru Tzigara-Samurcaș”, Editura Universitară „Ion Mincu”, București, 2009, pp. 5-7.  
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publicate”3 (s.n). Investigarea arhitecturii trecute era, în viziunea profesorului, imperios necesară 
„în vederea găsirii celor mai potrivite forme naționale ce trebuie să caracterizeze arhitectura 
nouă”4 a mijlocului de secol XX, după cum afirma chiar el în 1954. În următorii ani, G. Ionescu 
rămâne fidel acestei idei, întărind, în 1962,  afirmațiile anterioare astfel: „Cum arhitectura 
fiecărei epoci istorice trecute s-a născut, s-a dezvoltat și a înflorit totdeauna prelucrând în mod 
critic moștenirea epocilor anterioare, tot așa, arhitectura zilelor noastre nu poate ignora 
experiența acumulată anterior în acest domeniu și nu se poate dispensa de a culege din această 
experiență învățăminte prețioase, în vederea realizării unei arhitecturi noi”5. 

Arhivele DITACP păstrează și alte mărturii ale modului în care colecția de relevee a fost 
valorificată de generațiile trecute, în special din inițiativa și sub coordonarea profesorului 
Grigore Ionescu. În afară de inventarierea atentă și detaliată a arhivei, fotografierea 
documentelor a reprezentat un demers important, copiile rezultate permițând o accesare mult 
mai eficientă a materialelor în vederea publicării lor sau în scopul alcătuirii suportului vizual 
pentru cursurile de istoria arhitecturii. Pe lângă formele finite rezultate din aceste demersuri, se 
păstrează și diversele forme intermediare – „de lucru” – care vorbesc despre tehnicile de 
copiere, paginare, inventariere ș.a., deja străine generațiilor actuale, dar care ilustrează o filă din 
memoria unei epoci trecute.  

În biblioteca DITACP se păstrează inventarele acestei arhive, în care au fost înregistrate 
releveele realizate în perioada 1903-1975, procesul de inventariere încetând la scurt timp după 
pensionarea din 1974 a profesorului Grigore Ionescu. Pe ultimele file ale inventarului păstrat 
mai apar doar 12 înregistrări, care corespund unor relevee din anii ’80 și altora nedatate, 
cuprinse într-o categorie nouă numită „Relevee neînregistrate (găsite în catedră)”. Acest număr 
este, în mod evident, cu mult mai mic decât cel al releveelor realizate în acea perioadă, păstrate 
în arhiva Departamentului și neinventariate încă. 

Chiar și incomplet, acest inventar furnizează date importante referitoare la numărul de 
monumente relevate și de planșe, la anii în care au fost realizate, precum și la autorii lor. 
Studiind inventarul, rezultă că doar documentele anterioare anului 1976 compun 1.303 de 
relevee, estimate a însuma aproximativ 16.000 de planșe. Dintre aceste relevee, 27 au fost 
realizate în perioada 1903-1916, 569 în perioada interbelică și 706 între 1948 și 1975. Numărul 
acestor documente nu corespunde numărului total al releveelor realizate de studenții arhitecți 
de-a lungul timpului, ele fiind rezultatul selecției celor mai valoroase dintre ele.  

Mulți dintre studenții autori ai releveelor păstrate au devenit mai târziu nume importante 
ale arhitecturii românești. Spre exemplu, dintre cei care au întocmit relevee în perioada 
antebelică, putem aminti nume precum Statie Ciortan (1904), Toma Socolescu (1907), 
Constantin Iotzu (1908), Alexandru Zagoritz (1908), Arghir Culina (1908), Florea Stănculescu 
(1914), Ștefan Peternelli (1914), Gheorghe Simotta (1914) etc. 
 
 

* 
*             * 

 

Începând cu anul 2006, ideea valorificării arhivei de relevee a fost continuată, prin 
transpunerea în format digital a unui număr important de planșe. Dacă, într-o primă etapă, această 
muncă fost realizată voluntar de membri ai Departamentului, începând cu anul 2008 inițiativa a 
fost dusă mai departe și cu ajutorul studenților arhitecți din anul VI de studiu, aflați în stagiu de 
practică profesională în cadrul DITACP. În 2014, proiectul a fost susținut prin finanțarea obținută 
din partea Uniunii Arhitecților din România, din fondul „Timbrul Arhitecturii”.  

Această nouă etapă, demarată acum 8 ani, a avut ca scop principal salvgardarea arhivei 
prin realizarea unor copii digitale ale materialelor și prin deschiderea accesului publicului 
interesat la aceste documente, publicându-le în mediul virtual. Astfel, sub patronajul UAUIM, a 
fost creat site-ul http://relevee.uauim.ro/, cu scopul de a prezenta inventarul refăcut al arhivei și 
copiile digitale ale planșelor. În forma sa actuală, site-ul conține aproximativ 3.100 de planșe 
aparținând unui număr de peste 450 de relevee, procesul de digitizare și publicare a 
documentelor urmând să continue și în viitor.  

În plus față de valoarea documentară, pentru noile generații gestul publicării releveelor 
poartă și noi conotații. Pe de o parte, însăși vechimea documentelor (în unele cazuri chiar și de 
                                                             
3 Grigore Ionescu coord., Documente de arhitectură din Romînia, vol. 8, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1962, p. 3. 
4 Grigore Ionescu coord., Documente de arhitectură românească, vol. 2, București, f.e., f.a., p. 3. 
5 Grigore Ionescu coord., Documente de arhitectură din Romînia, vol. 8, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1962, p. 3. 
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peste 100 de ani) le acordă o valoare intrinsecă. Ele vorbesc, direct sau indirect, despre tehnici 
de relevare și de redactare, despre interesul diverselor generații care s-au succedat pentru anume 
arhitecturi și, nu în ultimul rând, despre importanța deprinderii tehnicii releveului în formarea 
oricărui arhitect, importanță ce a fost recunoscută și reafirmată în mod continuu de la începutul 
secolului trecut până în prezent.  Chiar dacă sunt diferite în calitatea (re)prezentării lor, planșele 
releveelor reflectă foarte clar atenția acordată redactării, paginării și punerii în valoare a pieselor 
desenate. Mai mult decât atât, în contextul zilelor noastre, în care se apelează precumpănitor la 
tehnicile digitate, valoarea artistică a arhivei crește cu atât mai mult.  

Pe de altă parte, multe dintre aceste relevee sunt mărturii ale unor ipostaze pierdute ale 
arhitecturii pe care o documentează. Fie că este vorba despre etape prin care monumentele au 
trecut (etape care nu mai sunt vizibile în urma intervențiilor secolului trecut sau chiar 
contemporane), fie chiar despre dispariția completă a unora dintre ele, aceste relevee 
reprezintă unele dintre puținele – uneori, chiar singurele  –  documente fidele, martore ale 
unor arhitecturi dispărute. 
 

* 
*             * 

 

Catalogul de față însoțește noua etapă de valorificare a materialului documentar, în scopul 
popularizării arhivei digitale. Chiar dacă diseminarea colecției de relevee în mediul virtual 
reprezintă activitatea cu cele mai semnificative rezultate, catalogul rămâne o formă de 
prezentare deja consacrată, care ancorează noul demers în mai vechea tradiție a DITACP.  

Primul volum al noii serii Documente de arhitectură din România se înscrie în concepția 
publicațiilor anterioare, preluând tipul de prezentare, formatul, prezentarea grafică și caracterele. 
În comparație cu volumele anterioare, criteriile de selecție a releveelor mută acum accentul de 
pe monumentele privilegiate ale unor epoci – ce marchează momente importante ale istoriei 
arhitecturii tradiționale – către varietatea valențelor documentare pe care le poate primi această 
vastă arhivă de relevee, accentuând așadar alte posibile „lecturi” ale ei. Astfel, am ales să 
prezentăm în acest volum nouă relevee ale unor case dispărute din București, evidențiind, astfel, 
capacitatea unui asemenea document de a fi un martor fidel al unor arhitecturi trecute care 
altminteri nu pot fi recuperate. 

Cele nouă relevee au fost alese dintr-o categorie mai largă de documente grafice care 
înfățișează construcții demolate din București, aparținând unor programe de arhitectură diferite: 
clădiri de cult, clădiri publice, case de târgoveți, locuințe ale burgheziei, palate boierești etc. 
Dintre acestea am ales să prezentăm locuințe burgheze construite în secolul XIX sau la 
începutul secolului XX, sub forma unei serii de relevee ce înfățișează obiecte de arhitectură cu 
propria lor valoare arhitecturală și istorie individuală, dar care, împreună, vorbesc despre istoria 
unei epoci. Ele reprezintă oglindiri arhitecturale ale prefacerilor societății românești în cadrul 
procesului complex de modernizare, cu diversele sale fațete, proces ce caracterizează perioada 
menționată. De asemenea, ne-am propus ca tema ilustrată să fi fost una recurentă pe parcursul 
mai multor decenii în cadrul practicii de releveu, documentele înscrise în acest catalog fiind 
redactate între anii 1921 și 1975. 

Nu în ultimul rând, considerăm că tema acestui volum poate depăși sfera strictă a 
interesului academic și educațional, putând satisface și curiozități ale unui public mai larg, 
sensibil la istoria dispărută a orașului în care trăiește. 
 
 

Echipa editorială 
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EXPLICAŢIA PLANŞELOR DIN VOLUMUL I (SERIE NOUĂ) 
 
 
 
 
 
 

PLANŞELE 1-5 

CASA MORUZI (CREŢULESCU – CANTACUZINO – CASA CU LANŢURI) 
 

Atunci când treci pe Calea Victoriei, acolo unde aceasta se intersectează cu bulevardul 
Dacia se poate vedea lângă casa Monteoru, sediu pentru mai bine de jumătate de veac al Uniunii 
Scriitorilor, un loc gol folosit de administraţia locală pentru parcarea maşinilor ai căror şoferi 
ajung cu diverse treburi în zonă. Câţi dintre cei care ajung acolo ştiu că în trecut pe acele locuri a 
fost una dintre cele mai vechi case ale oraşului, reşedinţă a unor importante familii boiereşti ale 
căror rădăcini ajung în epoca fanariotă sau chiar mai înainte de aceasta? Era una dintre puţinele 
case care păstra atmosfera vechilor curţi boiereşti de la începutul secolului al XVIII-lea ce se 
înşirau de-a lungul uliţei Mogoşoaiei, arteră proaspăt trasată de mult încercatul Constantin 
Brâncoveanu. Nimeni nu ştie cum puteau să arate casele boierilor Măgureni, Filipeşti, Floreşti, 
Slătineni sau Văcăreşti, aşa încât celor pasionaţi de arhitectura veche nu le rămâne decât 
posibilitatea unor comparaţii cu acele case surprinse de fotografiile realizate la mijlocul secolului 
al XIX-lea sau cu foarte puţinele edificii transmise generaţiilor noastre. Un martor credibil al 
acestor ansambluri boiereşti era casa, cunoscută cel mai adesea cu numele ultimului proprietar 
important, prefectul capitalei, Dimitrie Moruzi sau mai simplu „Casa cu lanţuri”, denumire 
căpătată după ce în faţa clădirii au fost montaţi câţiva stâlpi mici uniţi de lanţuri groase.  

Povestea casei începe la sfârşitul secolului al XVIII-lea când căminarul Ioniţă Creţulescu 
a primit de la socrul său, stolnicul Neculescul, un teren generos pe care îşi construieşte case. La 
începutul secolului următor, după moartea căminarului, casele „cam stricate”6 ajung în 
stăpânirea fiului, Costache Creţulescu. În 1814 acesta se stinge neaşteptat din viaţă, aşa încât 
tânăra sa soţie, Smaranda Ştefan Conduratu (Măndica), va administra de acum încolo întreaga 
avere. Reparaţia casei evaluată la 1.500 de taleri va fi făcută cu o parte a banilor moşteniţi, dar 
şi cu ajutorul financiar al soacrei sale, Smaranda Creţulescu. În 1830 unica fiică a lui Costache 
şi a Măndicăi, Luxandra (Luxiţa), se căsătoreşte cu Grigore Cantacuzino, aceştia devenind 
proprietarii casei. Aici s-a născut în 1833 primul fiu al tinerei familii, Gheorghe Grigore 
Cantacuzino, personalitate marcantă a politicii româneşti de la sfârşitul veacului al XIX-lea şi al 
XX-lea, cunoscut mai degrabă de contemporani cu apelativul „Nababul”. Au urmat Mihai, 
Maria, Zoe şi Smaranda. 

În 1838 sunt făcute mai multe intervenţii în acord cu cerinţele familiei. În acest sens 
Grigore Cantacuzino îl angajează pe arhitectul francez Lepetit care modifică foişorul de pe 
faţada nordică, elimină scara exterioară pe care o introduce în interior, realizează un luminator 
deasupra acesteia şi face reparaţii feroneriilor şi pardoselilor. Faţadele sunt decorate cu pilaştri 
corintici cărora li se adaugă diverse ornamente de ipsos7. 

Anii trec şi proprietarii casei se schimbă din nou. În 1873, Smaranda, mezina familiei, se 
căsătoreşte cu Dimitrie Moruzi, tinerii alegând să locuiască împreună cu Luxandra în vechea 
                                                             
6 George D. Florescu, Casa cu lanţuri (Casa Cantacuzino – Creţulescu – Moruzi), în „Anuarul Comisiunii Monumentelor 
Istorice”, 1943, pp. 101-114. O primă formă a articolului a fost publicată în revista „Boabe de grâu”, nr. 10-11 din 
octombrie-noiembrie 1931, pp. 435-444. 
7 Florian Georgescu, Regimul construcţiilor în Bucureşti în deceniile IV - V din secolul al XIX-lea, în „Bucureşti, Materiale 
de Istorie şi Muzeografie”, V, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, Bucureşti, 1967, p. 64. 
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casă, pe care o moştenesc conform cutumelor8. Astfel apar noi nevoi ce duc la modificarea 
ansamblului, cea mai importantă fiind adăugarea corpului orientat spre curte9. 

Transformările urbanistice majore ale oraşului, accelerate în ultimele decade ale secolului 
al XIX-lea, afectează proprietatea. Pe planul de aliniere a Căii Victoria realizat în 1889 apare 
marcat noul aliniament care presupunea modificarea faţadei orientate spre stradă şi exproprierea 
unei porţiuni de teren corespunzătoare intrării principale a curţii 10. Planul păstrat în arhivele 
naţionale documentează în termeni clari modul în care se făcea accesul pe proprietatea 
boierească, acesta completând de altfel descrierea realizată de George Florescu „... butcile 
boiereşti intrau printr’o poartă mare la Pod, cu uşi masive din lemn susţinute de coloane masive 
din piatră, iar ieşirea din curte din nou în Podul Mogoşoaiei se făcea prin faţa de miază-zi a 
casei” 11. Operaţiunile urbanistice indicate de primărie nu s-au materializat întocmai planului 
aprobat de Consiliul Comunal, clădirea principală rămânând în aceleaşi forme. Terenul, în 
schimb, a fost expropriat, iar poarta mutată pe noua limită. Cum casa rămăsese un pic retrasă şi 
strâmbă faţă de noul aliniament, proprietarii au decis să amplaseze în faţa acesteia câţiva bolarzi 
din piatră legaţi între ei cu lanţuri mari12. Acesta este şi motivul pentru care bucureştenii au 
numit reşedinţa familiei Moruzi „Casa cu lanţuri”. Două fotografii realizate în jurul anilor 1900 
şi publicate de George Florescu13 şi Constantin C. Giurescu14 întregesc imaginea clădirii 
boiereşti aşa cum putea fi văzută din Calea Victoriei. 

Demarate la sfârşitul secolului al XIX-lea, marile proiecte de trasare a unor bulevarde 
largi care să dubleze vechile circulaţii devenite improprii, ameninţau multe case ale oraşului, 
între acestea şi cea a prefectului poliţiei Capitalei Dimitrie Moruzi, numit deseori şi 
„Cneazul”15. Dorinţa deschiderii bulevardului „Nou” (Dacia) care să unească Gara de Nord cu 
cea de la Obor fusese discutată de autorităţi, într-o primă formă, încă din 1909, an în care sunt 
aprobate străpungerile cuprinse între strada Icoanei, Piaţa Romană şi Calea Griviţei16. Planul 
aprobat de Consiliul Comunal începe să fie pus în aplicare. Sunt expropriate terenurile aflate pe 
traseul noului bulevard, între acestea şi imobilul Moruzi. Planul de aliniere întocmit de corpul 
tehnic al primăriei prezintă o lăţime constantă a arterei de 20 m, iar la intersecţia cu Calea 
Victoriei este desenat un hemiciclu17. Traseul bulevardului se suprapune întocmai proprietăţii 
Creţulescu – Cantacuzino – Moruzi, familia fiind nevoită să îşi găsească noi locuinţe în 
cuprinsul oraşului18. Deşi început în forţă, proiectul de deschidere a segmentului bulevardului 
cuprins între Calea Victoriei şi Calea Griviţei a fost amânat continuu de municipalitate, 
invocându-se probleme politice, economice sau de altă natură. În aceste condiţii, casa intrată în 
administrarea primăriei va adăposti diverse instituţii, fondurile privind reparaţiile curente fiind 
aproape excluse. În paralel, intelectuali de marcă ai vremii, numindu-l aici pe Nicolae Iorga – 
poate cel mai important dintre ei – încearcă protejarea clădirii, căreia i se recunoaşte valoare 
istorică, arhitecturală şi memorială. 

Ideea creării unui muzeu al oraşului a fost dezbătută într-o formă serioasă în timpul 
primariatului lui Ioan Costinescu care decide înfiinţarea unui muzeu municipal19. Propunerea a 
fost dezvoltată mai apoi de succesorii săi, Anibal Teodorescu şi Demetru I. Dobrescu. În 
ianuarie 1930 Consiliul Comunal şi primarul Dem. I. Dobrescu decid alocarea unui sediu 

                                                             
8 Obiceiul presupunea ca cel mai mic copil să aibă grijă de părinţi, fiind totodată cel care moştenea casa părintească.  
9 George D. Florescu, Op. cit., p. 109. 
10 Arhivele Naţionale. Direcţia Municipiului Bucureşti (ANDMB), Serviciul Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), Fond 
Alinieri, plan 264. 
11 George D. Florescu, Op. cit., p. 110. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 103. 
14 Constantin Giurescu, Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre, Bucureşti, Editura pentru 
Literatură, 1966, p. 129. 
15 O caracterizare plină de umor îi este făcută de Paul Morand, diplomat şi scriitor francez, fin cunoscător al aristocraţiei 
româneşti din prima jumătate a secolului al XX-lea. Acesta nota în cartea sa Bucureşti: „Nu mă satur de anecdote despre 
prinţul M..., care a fost multă vreme prefect de poliţie, un prefect de poliţie cum noi nu vom mai cunoaşte niciodată. A fost 
un petrecăreţ care bătea toate restaurantele de lux. Bînd din belşug, rîzînd în gura mare de rapoartele pipărate pe care i le 
dădeau în fiecare dimineaţă comisarii săi despre păcatele de peste noapte ale bucureştenilor, acest mare senior chefliu şi 
despot era iubit de toţi şi foarte ascultat”. Paul Morand, Cluj, Echinox, 2000 (1935), p. 210-211.  
16 Nicolae Lascu, Bulevardele bucureştene până la Primul Război Mondial, Bucureşti, Simetria, 2011, p. 58.  
17 ANDMB, Serviciul PMB, Fond Alinieri, plan 523 an 1909. 
18 George D. Florescu, Op. cit., p. 110. 
19 Ion Vitan, Primarii Bucureştilor. 1864-1949, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 2009, p. 265. 
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permanent şi totodată înfiinţarea unei comisii pentru organizarea acestuia20. Inaugurarea 
muzeului a avut loc pe 24 decembrie 193121. 

Fotografiile păstrate în diversele arhive conturează imaginea casei Moruzi aşa cum putea 
fi văzută dinspre Calea Victoriei. Releveul realizat în 1921 aduce informaţii preţioase în 
legătură cu structura planurilor, caracteristicile geometrice şi detaliile acestei construcţii 
deosebit de valoroase pentru istoria arhitecturii. 

Partea veche, orientată spre Calea Victoriei, acolo unde se întâlneau la mijlocul veacului 
al XIX-lea vechii boieri ai ţării pentru a decide în problemele politice, era caracterizată de o 
puternică simetrie vizibilă în plan, dar şi în faţade. De-a lungul axului central, paralel cu Calea 
Victoriei, se desfăşurau vestibulul, scara monumentală şi sala principală, iar de-o parte şi de alta 
a acestuia erau dispuse, tot simetric, încă patru încăperi. Spaţiul destinat circulaţiei verticale era 
acoperit cu o boltă cilindrică din lemn, iar deasupra era poziţionat un luminator. Etajul prelua 
mimetic compartimentarea nivelului inferior22. Accesul în subsol se făcea din exterior printr-un 
gârlici amplasat pe faţada vestică. De acolo treptele abrupte te conduceau spre pivniţa centrală 
realizată din zidărie de cărămidă şi acoperită cu o boltă ranforsată de arce dublouri. 

Clădirea era caracterizată de echilibru, corpurile intrării şi ale sălii principale determinând 
un joc volumetric bine articulat. Acoperişul cu pante accentuate contura o siluetă specifică 
clădirilor vechi româneşti. Faţadele erau împărţite în două registre inegale, corespunzătoare 
nivelurilor. Etajul, mai mare, arătând importanţa acestuia, era încadrat de un profil median şi de o 
cornişă puternică. Colţurile erau marcate de pilaştri angajaţi, iar ferestrele încadrate în panouri 
rectangulare. Pe partea dreaptă a faţadei nordice, releveul surprinde trei pilaştri de factură 
corintică, urme ale intervenţiilor realizate în 1838 de arhitectul francez Lepetit. La momentul 
intervenţiei, probabil aceştia încadrau toate golurile etajului şi susţineau o cornişă mai amplă. 
Registrul corespunzător parterului, mai mic, era subliniat de mici profiluri orizontale care conturau 
un bosaj fragmentat de ferestre şi uşi. Spre stradă golurile erau protejate de obloane din lemn. 

Corpul anexă dezvoltat spre curte (vest), mai mic decât clădirea principală respecta 
arhitectura volumului dominant, asigurând o continuitate formală, vizibilă în special la nivelul 
parterului. Profilul median al casei principale era continuat, iar golurile prezentau acelaşi tip de 
obloane. Etajul, cu o înălţime mai mică, se încheia, de asemenea, cu o cornişă bine subliniată, 
dar mult mai puţin elaborată. Ferestrele erau evidenţiate de chenare puternice.  

Planul avea o configuraţie ce trăda intenţia unei organizări simetrice, supusă însă 
impunerilor funcţionale. Aparatul de acces era caracterizat de holul intrării unde era amplasată 
şi scara din lemn, iar în continuare se afla o încăpere aproximativ pătrată (4,5x4,1 m) boltită 
semicilindric. Pe peretele de sud era amplasată o uşă mare (2x2 m), poate o impunere a 
activităţilor desfăşurate acolo. 

După aproape un deceniu în care muzeul şi-a desfăşurat activitatea în casele Moruzi, 
municipalitatea invocă necesitatea reparării caselor. Colecţiile au fost mutate în alte sedii şi 
aproape imediat terenul – împrejmuit cu un gard mare din lemn. Mascarea clădirii în spatele 
unui paravan, conform spuselor lui George Florescu, avea scopul de a ascunde dărâmarea 
vechiului edificiu: „La drept vorbind însă în spatele acestor metereze de lemn se uneltea peste 
Capul Comisiei Monumentelor istorice grăbita dărâmare în taină a fostului lăcaş de păstrare a 
vestigiilor trecutului bucureştean” 23. Invocarea „progresului oraşului” a constituit un argument 
puternic pentru factorii decidenţi, astfel încât în toamna anului 1941 vechea clădire boierească, 
martoră a atâtor evenimente, dispăruse, lăsând locul unui maidan pustiit de soare şi vânt.  

 
 
 

                                                             
20 Sunt numiţi intelectuali de marcă ai momentului cum ar fi Nicolae Iorga, Radu Rosetti, Constantin Moisil, Virgil 
Drăghiceanu, Ana A. Lahovary, Gheorghe Gr. Cantacuzino. Ibidem.  
21 Dana Magdalena în studiul dedicat Muzeului Bucureşti notează pentru inaugurare data de 22 noiembrie 1931. Probabil 
directorul de atunci al muzeului dr. G. Severeanu avea o evidenţă mai bună a evenimentelor, acesta fiind motivul pentru care 
am creditat data înscrisă de G. Severeanu, Bucureştii. Revista Muzeului Municipiului Bucureşti, nr. 1/1935, Bucureşti, 
Atelierele „Adevărul”, p. 3-6 şi Dana Magdalena, Muzeul Municipiului Bucureşti la 80 de ani de activitate, în „Bucureşti. 
Materiale de Istorie şi Muzeografie”, XV, Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, f.a., pp. 3-4. 
22 În 1931 atunci când în clădire era organizat Muzeul Municipal la parter se găsea secţia preistorică, iar la etaj toate celelalte 
secţii: numismatică, artistică, cartografică, muzicală, a documentelor, stampelor, planurilor şi fotografiilor. George D. 
Florescu, Muzeul Municipal al oraşului Bucureşti, în „Boabe de grâu”, nr. 10-11 din octombrie-noiembrie 1931, p. 439. 
23 George D. Florescu, Casa cu lanţuri..., p. 8. Această practică va fi exersată cu succes de autorităţi şi peste multe alte 
decenii atunci când s-ar putea crede că valorile culturale constituie repere mult mai puternice în conştiinţa celor care conduc 
destinele oraşului. 
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PLANŞELE 6-10 

CASA TITU MAIORESCU 
 

Personalitate marcantă a culturii româneşti, Titu Liviu Maiorescu a fost iubit şi detestat 
deopotrivă de contemporani. Caracter puternic, cu o inteligenţă remarcabilă, ajunge să ocupe 
funcţii de conducere în mediile universitare şi politice încă de timpuriu. Simpla enumerare a 
acestora creează figura unui om de o mare erudiţie, fin observator al scenei politice care acordă 
permanent atenţie relaţiilor socio-umane. Ierarhia priorităţilor sale este mărturisită într-o scrisoare 
adresată lui Iacob Negruzzi „Întâi relaţiile omeneşti, apoi literatura, în al treilea rând politica”24.  

După o perioadă efervescentă desfăşurată la Iaşi, Titu Maiorescu este numit în primăvara 
lui 1874 ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Cu această ocazie se mută în Bucureşti, 
unde va locui în diverse case aflate în apropierea centrului. Desfăşoară o bogată activitate 
culturală iniţiind întâlniri permanente cu junimiştii. Sunt discutate probleme literare, sunt aduse 
elogii şi critici textelor publicate, reuniunile prelungindu-se până târziu după miezul nopţii. La 
sfârşitul deceniului opt al secolului XIX, Titu Maiorescu cumpără o casă aflată la intersecţia 
străzilor Poşta Veche şi Mercur25. Aici s-au organizat multe dintre întâlnirile Societăţii 
„Junimea”, au fost invitaţi membri de frunte ai clasei politice, s-au discutat probleme de 
importanţă capitală şi tot aici, în camera de lucru, înconjurat de cărţile lui, Maiorescu şi-a 
conceput multe dintre lucrări. Pragul casei a fost trecut de personalităţi remarcabile ale literaturii 
şi politicii româneşti, enumerând fugar pe Iacob Negruzzi, Petre P. Carp, Theodor Rosetti, Ioan 
Slavici, I.L. Caragiale, Alexandru Macedonski, Mihai Eminescu, Nicolae Gane, Iancu Cerkez, 
Ion Creangă şi mulţi, mulţi alţii.  

Zona unde Maiorescu a ales să-şi cumpere casă era una bine văzută de bucureştenii 
epocii, aici locuind multe personalităţi ale oraşului. Putem menţiona casele lui Dimitrie Sturdza, 
C.A. Rosetti, Gheorghe Bibescu, Alexandru Marghiloman, Dimitrie Maimarolu, Constantin 
Băicoianu, Nicu Cerkez, Ion Mincu sau Anastase Simu. 

Clădirea cu număr poştal 1 pe strada Mercur ocupa o parte a aliniamentului, iar spre 
strada Poşta Veche se retrăgea cu câţiva metri unde era amenajată o mică grădină. Spre est se 
deschidea o curte de unde erau accesibile grajdurile şi anexele. Casa era împrejmuită de un gard 
masiv cu soclu şi stâlpi din piatră, iar între ei erau montate panouri din fier forjat. Accesul se 
putea face din ambele străzi. Planul simetric, bine echilibrat, organizat în jurul axului central era 
determinat de cele două intrări. Dinspre strada Poşta Veche, urcând câteva trepte, ajungeai pe o 
terasă caracterizată de două coloane ionice. Intrarea în casă se făcea printr-un hol spre care se 
deschideau uşile pictate ale încăperilor vecine. O rezolvare similară fusese gândită pentru 
celălalt acces, acesta fiind individualizat de un windfang unde de-o parte şi de alta erau 
amplasate două nişe semicirculare încadrate de pilaştri şi frontoane triunghiulare. Deasupra 
zonei centrale fusese gândit un luminator generos. Simetric faţă de axul circulaţiilor erau 
dispuse încăperile principale, acolo desfăşurându-se petrecerile familiei sau întâlnirile Societăţii 
„Junimea”. Unul dintre membrii cercului literar, Iancu Cerkez nota: „Aceste serate se ţineau în 
frumoasa căsuţă a domnului Maiorescu, din Str. Mercur nr. 1, la colţ cu Poşta Veche. Erau 
deschise camera de lucru, înconjurată de o bibliotecă, avînd un birou de stejar la mijloc, şi 
salonul de alături, foarte mobilat şi ornat cu cîteva busturi – Schopenhauer, Poe, Venus din 
Milo. Dintr-un salonaş, dădeai într-o lojă sau o terasă acoperită, ce da într-o grădiniţă plină de 
verdeaţă şi boschete de trandafiri. Acolo îi plăcea lui Maiorescu să lucreze dimineaţa. Prînzurile 
şi serile la acest savant şi eminent bărbat al ţării sînt printre cele mai agreabile amintiri ale 
mele”26. Imaginea interioarelor, atât de greu de reprodus în lipsa unor fotografii contemporane, 
poate fi completată de textul lui George Călinescu care nota pe baza Însemnărilor zilnice că 
locuinţa era confortabilă şi dotată cu cele mai noi inovaţii. În 1885 criticul „îşi instalase sonerie 
electrică, pe care învăţase să o manipuleze singur” şi avea „watter-closet englezesc”27. 

Spre nord, într-un volum modest erau dispuse funcţiunile secundare, camerele 
servitorilor, grajdurile şi alte spaţii utilitare. Între cele două corpuri se găsea o scară care făcea 
legătura cu beciul, podul şi foişorul casei. Încăperile principale ale subsolului dispuse spre 
limita nordică a imobilului erau acoperite cu bolţi a vèla accesul făcându-se dintr-un coridor 
boltit cilindric. 
                                                             
24 Titu Maiorescu (I. Rădulescu-Pogoneanu coord.), Însemnări zilnice (1881-1886), Bucureşti, Editura Librăriei„Socec”, f.a., p. V. 
25 Actuale Nicolae Golescu şi pictor Arthur Verona. 
26 Paul Suditu, Şedinţele „Junimii” bucureştene, http://www.ziarulromaniamare.ro/sedintele-junimii-bucurestene/ (25.10.2014) 
27 George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent, Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Minerva, 1986, p. 403. 
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O fotografie publicată de Frédéric Damé în cartea sa Bucarest en 190628 prezintă casa lui 
Titu Maiorescu. Un volum masiv şi simetric era dezvoltat pe un parter înălţat, iar spre nord 
apare accentul vertical al foişorului belvedere. Cutremurele anilor ce au urmat au făcut ca acesta 
să îşi modifice substanţial caracteristicile. Releveul realizat în 1948 de studenţii Facultăţii de 
Arhitectură arată că acestuia i se redusese semnificativ înălţimea, golurile fuseseră astupate, 
astfel încât cu greu se putea recompune silueta iniţială. 

Simetria, ritmul, folosirea decorului de inspiraţie greco-romană, profilaturile puternice 
sunt elemente care încadrează stilistic clădirea în formele academismului de şcoală franceză. 
Fiecare faţadă are un ax central de compoziţie, acesta fiind marcat de pilaştri, coloane, frontoane 
triunghiulare sau curbe. Golurile ferestrelor sunt încadrate de pilaştri cu capiteluri ionice sau 
compozite care sprijină arhitrave robuste.  

Timpul, lipsa întreţinerii, a respectului datorat înaintaşilor, progresul continuu al oraşului 
atât de mult trâmbiţat de autorităţile veacului al XX-lea au condus la demolarea casei. S-a şters 
astfel din memoria colectivă amintirea locului unde Eminescu a citit pentru prima dată 
Luceafărul29, unde s-au format numeroşi literaţi şi unde a trăit o bună parte a vieţii unul dintre 
reperele intelectuale ale ţării. Valoarea memorială a locului, arhitectura particulară a clădirii, 
decorurile pictate şi mozaicurile nu au contat pentru cei care la mijlocul secolului trecut anunţau 
răsăritul unei noi epoci.  
 
 

PLANŞELE 11-15 

CASA VLASTO ANTACHI 

 
Între casele vechi ale oraşului s-a aflat până în anii ’70 ai secolului trecut casa lui Vlasto 

Antachi, situată pe strada Nicolae Toniza la intersecţia cu strada Ioan Constantin Filitti. În trecut 
terenul se găsea la limita mahalalei Sfântul Dumitru sau a Bălăcenilor şi a mahalalei Scorţarului, 
cunoscută de bucureşteni şi cu denumirea de mahalaua Şerban-Vodă sau a Măgureanului30. Aici 
şi-au avut casele boierii familiilor Bălăceanu, Bărbătescu, Creţulescu, Florescu, Văcărescu, 
nume de referinţă în istoria ţării. Date concrete despre zonă ne sunt furnizate de catagrafia 
oraşului realizată în 1789 din porunca lui Constantin Hangerli unde printre alte 16 mahalale care 
compuneau plasa Târgului (zona centrală a oraşului) apare şi mahalaua „Scorţaru” 31. Un 
document grafic realizat la începutul secolului al XIX-lea şi publicat de Aurelian Sacerdoţeanu32 
aduce lămuriri cu privire la traseul Dâmboviţei, configuraţia străzilor, a parcelelor precum şi la 
numele proprietarilor. Terenul pe care mai târziu se va construi casa era în proprietatea 
doctorului Silvestru Filitti, unul dintre primii medici care au activat în principatul nord-
dunărean, mort în 1829 în timpul epidemiei de ciumă33. Terenul era amplasat pe uliţa care 
mergea spre Podul Mogoşoaiei, pe care îl intersecta în dreptul caselor boierilor Brâncoveni, la 
„Podul de la Domniţa Văcărescu spre Curtea Veche”34. Lotul, relativ mic comparativ cu cele din 
apropiere, se termina în albia Dâmboviţei, iar spre sud se învecina cu terenul lui Hîrstea. 
Următoarele informaţii despre teren sunt oferite de planul maiorului Rudolf Arthur Borroczyn 
realizat în 1852. Faţă de reprezentarea grafică anterioară mai apare desenată o ulicioară îngustă 
care pornea din faţa proprietăţii şi ducea la biserica Măgureanul35, circulaţie sistematizată în mai 
multe rânduri şi cunoscută acum cu numele lui Ion Constantin Filitti. Terenul, pe care mai târziu 
se va construi casa, corespunde în linii mari celui prezentat de planul anterior. Proprietarul este 

                                                             
28 Frédéric Damé, Bucarest en 1906, Bucureşti, Socec & C-ie Éditeurs, 1907, p. 155. 
29 Pe unul dintre pereţii blocului „Eva” a fost montată o placă care aminteşte că „Pe aceste locuri, în casa lui Titu Maiorescu 
a citit în cercul Junimii pe data de 24 aprilie 1882 poemul Luceafărul, poetul nostru naţional Mihai Eminescu”.  
30 Vezi G.I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Bucureşti, Socecŭ, 1899, George D. Florescu, Istoricul unei vechi case 
bucureştene. Casa Floreştilor din mahalaua Scorţarului, în „Buletinul Societăţii Arheologice Bucureştii Vechi”, anul I-V, 
1935, Oliver Velescu, Mahalaua Scorţarilor din Bucureşti, în „Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie”, XIX, 
Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, 2005. 
31 Florian Georgescu, Aspecte privind împărţirea administrativă şi evoluţia demografică din Bucureşti anilor 1831-1848, în 
„Materiale de Istorie şi Muzeografie”, III, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, Bucureşti, p. 53. 
32 Aurelian Sacerdoţeanu, Un document cartografic bucureştean din 1803-1805, în „Materiale de Istorie şi Muzeografie”, 
IV, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, Bucureşti, 1966. 
33 Ionel Zănescu, Camlia Ene, Aportul medicilor bucureşteni în prima jumătate a secolului al XIX-lea, „Bucureşti. Materiale 
de Istorie şi Muzeografie”, XVIII, Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, 2004, p. 216. 
34 Uliţa Işlicarilor, Franceză, Carol I, 30 Decembrie.  
35 Este foarte posibil ca această circulaţie să fi existat şi în jurul anului 1800, dar având în vedere caracterul secundar să fi 
fost omisă de cel care a redactat planul.  
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un anume „Marinesko”, persoană importantă de vreme ce este printre puţinii menţionaţi 
nominal de Borroczyn. Pe teren este desenată o construcţie solidă amplasată cu latura lungă pe 
aliniamentul parcelei. În spate, lipită de calcanul clădirii vecine, mai apare o a doua clădire, 
unde probabil funcţionau anexele gospodăreşti. Planul întocmit câţiva ani mai târziu de 
Frederich Jung nu aduce informaţii suplimentare legate de parcelă sau construcţii, dar 
precizează numele uliţei spre care era orientată clădirea principală. Aceasta se chema „Ulitza 
Brânkoveanu”, nume firesc atâta timp cât o lungime considerabilă a ei trecea pe lângă 
proprietatea Saftei Brâncoveanu, văduva lui Grigore, ultimul vlăstar al neamului36. 

Planul lui Dimitrie Papasoglu dedicat lui V. Hiottu şi publicat în 1871, deşi schematic, 
surprinde câteva modificări ale zonei. Pe terenul analizat este reprezentată o clădire cu un singur 
nivel, aşezată cu latura lungă spre stradă, într-o formă care corespunde în linii mari reprezentării 
realizate de R.A. Borroczyn. Spre nord, la intersecţia străzilor Brâncoveanu şi Carol I apare 
hotelul Budişteanu, o construcţie compactă care urmărea aliniamentele celor două uliţe37. Un an 
mai târziu, autorităţile emit autorizaţia de construire pe numele lui Miron Vlasto pentru 
realizarea clădirilor din strada Carol I38. Acelaşi nume apare menţionat pe terenul studiat într-o 
schiţă realizată în 1879 în vederea delimitării proprietăţi Cazotti aflată pe strada Brâncoveanu 
nr. 539. În aceste condiţii putem spune cu certitudine că în deceniul opt al secolului XIX întreg 
colţul format de străzile Brâncoveanu şi Carol aparţinea lui Miron Vlasto. Planul întocmit de 
Institutul Geografic al Armatei între 1895 şi 1899 menţionează pe cele două imobile numele 
Vlasto, iar în cazul parcelei analizate apare trecut G. Vlasto. Terenul este ocupat de o clădire 
compactă aşezată spre stradă şi lipit ă de calcanul hotelului Budişteanu40. În prelungirea ei este 
desenat încă un corp care urmăreşte limitele parcelei. Spre imobilul principelui Ghika din str. 
Brâncoveanu nr. 5, sunt reprezentate alte două clădiri dispuse tot pe limita de proprietate. 

Informaţii mult mai clare sunt prezentate de releveul desenat în 1948. Formele 
dreptunghiulare ale corpului principal erau întrerupte de două mici volume – unul care crea o 
articulaţie cu clădirea hotelului Budişteanu şi cel prin care se realiza accesul, dispus spre curte. 
Acesta din urmă, extrem de mic, funcţiona ca spaţiu tampon între exterior şi holul de primire 
unde era amplasată scara principală. Întregul aparat de acces şi distribuţie a circulaţiilor era 
puternic decorat. Pardoseli şi plafoane pictate policrom41, tâmplării cu vitralii, pilaştri ionici şi 
corintici configurau imagini spectaculoase pe care din exterior nu le puteai bănui. În legătură 
directă cu această zonă se găsea spaţiul cel mai important al casei. Puţin îngropată, ceea ce 
trădează o etapă constructivă mai veche, sala principală avea dimensiuni considerabile (cca. 70 
mp). Abundenţa decorativă a holului se extindea şi aici. Spaţiul era fragmentat de două coloane 
corintice aşezate pe socluri hexagonale, pereţii erau îmbrăcaţi în tapete scumpe, iar soba din 
ceramică întregea unitatea ansamblului. Accesul spre celelalte încăperi ale locuinţei se făcea 
destul de greoi, în cele mai multe cazuri presupunând comandarea încăperilor. 

La etaj se simte intenţia arhitectului de realizare a unei simetrii, axul longitudinal fiind 
generat de holul scării ce se prelungea cu încă un spaţiu de distribuţie. Chiar şi aşa se menţinea 
comandarea încăperilor. Uşile, cu două canaturi, erau realizate cu rame şi tăblii, iar deasupra 
apăreau arhitrave decorate cu medalioane şi ghirlande. Pereţii erau protejaţi la partea inferioară 
de lambriuri, iar racordul cu tavanul se făcea prin intermediul unor profilaturi consistente.  

Faţadele erau inspirate de curentul romantic, cu trimiteri la formele Rundbogenstil-ului 
dezvoltat de arhitecţii spaţiului central european, atât de activi în Bucureştiul mijlocului de secol 
XIX. De la reşedinţele marilor boieri la instituţiile publice sau la ansamblurile religioase, 
principiile acestui curent sunt preluate în arhitectura civilă unde ajunge să capete forme proprii, 
bine definite. Faţadele erau împărţite în două registre, delimitate de profiluri orizontale 
continue. Cornişa era accentuată de o friză cu arcaturi „susţinute de console imaginând capete 
de lei”42, iar colţurile şi zona intrării erau subliniate de pilaştri fragmentaţi de bosaje. Zona 
accesului era evidenţiată suplimentar de volumul decroşat, dispus spre extremitatea faţadei care 

                                                             
36 Gheorghe Crutzescu, Podul Mogoşoaiei, Bucureşti, Editura Meridiane, 1986 (1943), pp. 44-45. 
37 Într-un anunţ apărut în ziarul „Romanulu” se amintea de un incendiu petrecut la hotelul lui Miron Vlasto. „Romanulu”, 26 
august 1867, p. 1. 
38 Cezara Mucenic, Bucureşti. Un veac de arhitectură civilă. Secolul XIX, Bucureşti, Silex, 1997, pl. CIII. Deşi degradată 
clădirea autorizată în 1872, încă există. 
39 ANDMB, Serviciul PMB, Fond Alinieri, plan 72, fila 2. 
40 Monica Mărgineanu-Cârstoiu notează că această clădirea a aparţinut „doctorului Silvestu Filotti” şi a fost „construită 
înainte de 1867”. Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Romantismul în arhitectură, Bucureşti, Editura Meridiane, 1990, p. 178. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
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ajunge să depăşească şi înălţimea cornişei. La etaj exista un balcon cu parapet din fier forjat 
decorat cu modele geometrice. Golurile uşilor erau terminate cu arce aplatizate, iar cele ale 
geamurilor se încheiau drept. Ferestrele erau încadrate de chenare profilate dezvoltate pe toată 
înălţimea registrului cu decoraţii minimale în zona parapetului şi la partea superioară. La parter, 
spre curte, golurile aveau de asemenea chenare, modificate spre soclu ca urmare a creşterii 
nivelului de călcare. Acest fapt era mult mai vizibil pe faţada orientată spre stradă unde 
ferestrele fuseseră zidite parţial şi eliberate de orice ornament. Volumul orientat spre hotelul 
Budişteanu care închidea frontul străzii, deşi se raporta la aceleaşi elemente de limbaj 
arhitectural, părea că aparţine unei alte etape constructive. Monica Mărgineanu-Cârstoiu, în 
cartea sa dedicată Romantismului în arhitectură, caracteriza acest corp ca pe „un apendice 
decorativ de o totală bizarerie”43. Celelalte faţade ascunse ochilor străzii erau lipsite de elemente 
decorative. O cornişă firavă şi chenarele simple ale ferestrelor erau singurele elemente care 
ieşeau din verticala planului.  

După demolarea clădirii în anii ’70, pe teren au apărut câteva depozite din tablă, iar acum 
pe parcela cu limite extrem de vagi îşi parchează maşinile cei care petrec la cluburile şi 
cafenelele Centrului Vechi. Probabil, foarte curând, frontul străzii se va completa cu un bloc a 
cărui a cărui înălţime, poate, nu o va depăşi pe cea a clădirilor vecine. 
 
 

PLANŞELE 16-19 

CASA TUDOR HAGI TUDORACHE 
 

Numele lui Hagi Tudorache a fost unul de referinţă pentru comerţul Ţării Româneşti în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea. Tudor Tudoran, căci acesta este numele de botez, s-a 
născut în 1768 în Curtea de Argeş, într-o familie numeroasă de ţărani. Tatăl a hotărât să-l facă 
negustor, aşa că l-a trimis la Bucureşti la prăvălia jupânului Tudorache Hagiu. Cum acesta nu 
avea urmaşi, după moarte, afacerea, averea şi numele stăpânului au fost luate de Tudor Tudoran. 
Şcolit în tainele comerţului de bătrânul Tudorache, cu o inteligenţă sclipitoare, acesta şi-a extins 
repede afacerile, ajungând în scurt timp un negustor bine văzut. În 1805 se căsătoreşte cu fata 
logofătului Fierea, Elena, şi amândoi pleacă la Ierusalim de unde se întorc cu titlul de Hagiu44. 
De la comerţul de detaliu practicat de înaintaşul său, Tudor Hagi Tudorache va dezvolta un 
comerţ axat pe vinderea produselor în regim en gros. Afacerea a explodat, aşa încât Hagi 
Tudorache devine un model pentru mulţi comercianţi. Băieţii lui şi mulţi alţii au intrat în 
prăvăliile acestui bogat comerciant învăţând negustoria45. 

În 1848, când Tudor Hagi Tudorache încetează din viaţă, lasă moştenire copiilor săi hanul 
din Lipscani ce-i purta numele46, o prăvălie în Hanul cu Tei, două pe uliţa Cavafilor şi casa din 
mahalaua Oţetarilor47. A fost îngropat lângă soţia sa în curtea bisericii, pentru bunăstarea căreia 
de multe ori contribuise financiar. 

Casa negustorului se afla foarte aproape de biserică, fiind una dintre cele mai mari ale 
mahalalei. Importanţa acestei familii pentru zonă este confirmată de numele străzii din faţa casei 
care în 1856 purta numele „Hagi Teodoraki”. 

Momentul construirii nu este uşor de aflat din cauza numărului redus de documente care 
fac referire la ea. O informaţie preţioasă este furnizată de D. Hagi Theodoraky care precizează 
că meşterul Josef Weltz a ridicat „casa părintească din strada Vasile Lascăr”48. Analizând 
informaţiile disponibile legate de activitatea constructivă desfăşurată în Ţara Românească de 
Josef Weltz, se deduce că lucrarea putea fi făcută între 1820 şi 1860.  

Clădirea ocupa terenul aflat la intersecţia actualelor străzi Vasile Lascăr şi Italiană, 
corespunzător colţului unde Colegiul Naţional „Spiru Haret” are acum terenurile de sport. 
Volumul, dreptunghiular, acoperit cu o şarpantă joasă urmărea aliniamentul celor două străzi. 

                                                             
43 Ibidem. 
44Acest titlu nu era un simplu prefix adăugat numelui. D. Hagi Theodoraky explică că negustorii plecau spre Ierusalim astfel 
încât să ajungă acolo înainte de Crăciun. Urmau regulat slujbele religioase dintre Naşterea şi Învierea lui Hristos şi după aceea 
Patriarhul Ierusalimului acorda titlul de Hagiu. Doar după aceste etape, deloc simple, persoana în cauză putea să fie numită 
Hagiu. D. Hagi Theodoraky (Andrei Pipidi coord.), Amintiri din trecutul negustoresc..., Bucureşti, Domino, 2003, p. 141. 
45 Nicolae I. Angelescu, Tudor Hagi Tudorache (Tudor Tudoran) 1768-1848, în „Negustorii de odinioară”, Bucureşti, 
Institutul de Arte Grafice „Luceafărul”, 1931, p. 5. 
46 Pasajul Comercial Gabroveni, greşit cunoscut cu numele de Hanul Gabroveni. 
47 Nicolae I. Angelescu, Op. cit., p. 9.  
48 D. Hagi Theodoraky (Andrei Pipidi coord.), Op. cit., p. 126. 
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Acesta era fragmentat în două corpuri, între ele existând o ierarhie corespunzătoare activităţilor 
desfăşurate în interior. Corpul principal avea o compoziţie simetrică faţă de două axe dispuse 
perpendicular, iar cel secundar se raporta la un singur ax – cel longitudinal. Accesul principal, 
puţin înălţat, se făcea pe latura lungă, din curte, fiind protejat de o copertină metalică sprijinită 
pe console din fier forjat. Intrarea era compusă din trei uşi cu două canaturi terminate în arce 
semicirculare. Efectul de monumentalitate era obţinut prin alăturarea golurilor, înălţimea 
apreciabilă şi elementele decorative. Imediat se deschidea o scară monumentală în trei rampe, 
partea centrală conducând spre nivelul mai important unde se desfăşura un hol de primire cu o 
înălţime sporită. De aici se intra în camerele principale. Un coridor îngust lega corpul central de 
cel secundar. Acesta se continua cu o lăţime mai mare pe toată lungimea zonei anexă. De-o 
parte şi alta a acestei circulaţii se găseau diverse camere compartimentate în funcţie de cerinţele 
funcţionale. În capătul vestic era amplasată o scară secundară rezolvată în două rampe. La 
demisol schema planimetrică era rezolvată aproape identic. Corespunzător colţului unde se 
intersectau cele două străzi (nord-est), cu o adâncime mai mare, era rezolvată o pivniţă 
generoasă (65 mp) cu uşi mari din lemn, acoperită cu o boltă cilindrică. 

Faţadele gândite unitar prezintă caracteristici stilistice specifice Rundbogenstil-ului, aşa 
cum s-a manifestat în arhitectura civilă a Ţării Româneşti. Soluţia adoptată nu este 
surprinzătoare atâta timp cât meşterul constructor, dar şi comanditarul aveau puternice legături 
cu Europa Centrală. Din punct de vedere compoziţional, faţadele respectau ierarhia şi axele de 
simetrie ale interiorului. Zonele centrale ale faţadelor corpului important erau scoase în evidenţă 
de rezalituri care depăşeau înălţimea volumului general. Toate aceste suprafeţe prezentau 
diverse elemente decorative compuse simetric: pilaştri corintici aşezaţi pe socluri, arhitrave cu 
frize masive ce interpretau modelele romanicului lombard sau rozete elaborate. Cele două 
niveluri aveau un tratament diferenţiat corespunzător importanţei. Suprafaţa demisolului era 
subliniată de un bosaj accentuat, întrerupt de geamuri mici, închise de grilaje de fier. Registrul 
parterului avea golurile ferestrelor prinse în ancadramente care dezvoltau la partea superioară 
arhitrave sprijinite pe console. Simetria faţadei sudice (orientată spre curte) era întreruptă de 
volumul scării secundare, acesta căpătând o tratare diferită cu trimiteri vagi spre turnurile 
perioadei medievale. 

Din păcate, casa bogatului negustor Tudor Hagi Tudorache, asemenea multor alte 
construcţii valoroase, nu a putut fi salvată de distrugerile programatice ale regimului comunist. 
Este de neînţeles cum o clădire care putea să adăpostească numeroase funcţiuni, inclusiv cele 
educaţionale, a fost distrusă printr-o decizie prea puţin gândită. 
 
 

PLANŞELE 20-23 

CASA MANGÂRU 
 

Casa era aşezată în suburbia Mântuleasa, pe strada omonimă care lega două artere 
importante ale oraşului: Calea Călăraşilor şi Calea Moşilor. Oamenii zonei erau educaţi şi 
beneficiau de posibilităţi financiare suficiente. Casele, cele mai multe unifamiliale, sunt 
construite solid de arhitecţi cu deschidere spre curentul academismului de şcoală franceză49.  

La începutul secolului trecut, atunci când va fi ridicată casa Mangâru, numită aşa după 
primul proprietar, structura urbană a zonei fusese de mult configurată. Clădiri noi apăreau rar, 
doar acolo unde terenurile permiteau. Unul dintre acestea era cel aflat la nord de şcoala 
comunală de băieţi, cunoscută mai degrabă cu numele de Şcoala Mântuleasa, instituţie 
frecventată în trecut de Mircea Eliade. Terenul cu o suprafaţă aproximativă de 1000 mp 
aparţinuse până în 1898 mitropolitului Partenie, autorităţile comunale expropriind parcela 
pentru a mări suprafaţa destinată şcolii50. Din varii motive, unele bănuite, altele neştiute, 
primăria renunţă la intenţia sa şi vinde aproximativ 600 mp la licitaţie. Parcela cu numărul 15 
este achiziţionată în 1907 de familia Mangâru reprezentată de Elena, soţia profesorului de 
religie Badea Mangâru51. Motivând imposibilitatea construirii din pricina unor pivniţe ruinate, 
Elena Mangâru, şi ea profesoară, înaintează o cerere Primăriei pentru achiziţionarea celor cca. 
300 de mp rămaşi din terenul mitropolitului. După îndelungi negocieri iscate de preţul impus de 
                                                             
49 Adriana Scripcariu, Mahalaua Mântuleasa, în „Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie, XVII, Bucureşti, Muzeul 
Municipiului Bucureşti, f.a., pp. 377-401. 
50 Andreea Răsuceanu, Cele două Mântulese, Bucureşti, Vremea, 2009, p. 167 şi Ilustraţii.  
51 ***, Anuarul Bucurescilor pe 1904, Bucureşti, Carol Göbl, p. 125. 
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autorităţi, cererea este aprobată. 200 mp vor intra în proprietatea familiei Mangâru şi 65 mp vor 
fi utilizaţi de primărie pentru regularizarea traseului străzii. În paralel cu aceste discuţii, familia 
depune proiectul de autorizare a casei întocmit de arhitectul Petre Nicolescu. Pe 31 mai 1911 
este eliberat avizul care permitea începerea lucrărilor de construire52.  

În acest context, o scurtă observaţie asupra Elenei Mangâru clarifică unele dintre acţiunile 
acesteia. În rubrica anunţurilor a ziarului „Adevărul” apărut în 24 august 1903 apare o informare 
privind posibilităţile de înscriere la Institutul Francez de Domnişoare ,,Choisy & Mangâru” 
fondat în 1870. Adresa era pe strada Negustori nr. 1 – Mântuleasa nr. 17-1953, adică în casa de 
raport construită în 1894 de Victoire Hoffman54. Fără îndoială, pentru doamna Mangâru 
apropierea de şcoala unde lucra a făcut ca terenul de pe strada Mântuleasa nr. 15 (actual nr. 9) să 
fie ideal pentru realizarea propriei locuinţe. 

Clădirea, puţin retrasă faţă de stradă, se lipea pe latura de nord cu volumul vecin,  
proprietatea Victoire Hoffman. Era construită cu două niveluri şi ocupa aproximativ 400 mp. 
Avea două subsoluri şi un etaj parţial, legătura dintre ele fiind asigurată de o scară din lemn 
balansată. Subsolul orientat spre sud avea o intrare separată, accesibilă direct din exterior. 
Planul parterului era caracterizat de o zonă de reprezentare orientată spre stradă şi o curte de 
lumină, amplasată spre spatele parcelei, înconjurată de un coridor. Accesul se făcea pe faţada 
sudică, din lateral, prin intermediu unui vestibul unde apăreau câteva scări şi două coloane 
corintice cu soclu dispuse simetric. Urma un hol amplu55 care distribuia circulaţiile spre 
încăperile adiacente făcând totodată legătura cu coridorul curţii interioare. Modul de organizare 
a spaţiilor induce ipoteza utilizării clădirii pentru cerinţele unei şcoli, lucru probabil dacă 
urmărim cariera soţilor. Acestui fapt i se adaugă şi faptul că d-na Elena Mangâru conducea 
„pensionul de fete” de pe parcela vecină.  

Din punct de vedere stilistic, clădirea se încadra în formele curentului neoromânesc, 
influenţele arhitecturii practicate de Ion Mincu fiind vizibile. Sublinierea soclului şi a cornişei, 
streşini pronunţate, grinzi decorative, ancadramente cu chenare polilobate interpretate într-o 
formulă proprie sunt elemente generale care accentuează liniile compoziţionale. Acestora li se 
adăuga cornişa bogat decorată cu motive geometrice şi florale, dar şi coloanele corintice dispuse 
la colţurile faţadei orientate spre stradă. Învelitoarea era rezolvată cu pante pronunţate, iar zona 
corespunzătoare holului central de distribuţie era înălţată, fragmentându-se astfel pantele 
acoperişului învelit cu tablă.  

Casa a fost moştenită de avocatul Nicolae Mangâru. În 1945 acesta vinde imobilul Casei 
Centrale a Asigurărilor Sociale56 şi aproape imediat va fi naţionalizat. După aproape un secol de 
la ridicarea ei clădirea a fost demolată, considerându-se improprie noilor realităţi economice.  
 
 

PLANŞELE 24-26 

CASA GEORGE SAN MARIN (IOSEFINA STOICESCU) 
 

George San Marin (1819-1885) a fost un comerciant activ în prima parte a secolului 
al XIX-lea. Primul nume cu care a fost cunoscut era de Gheorghe Sin Marin57, dar odată cu 
occidentalizarea societăţii, atunci când rezonanţele arhaice căpătau sensuri negative, numele 
a fost schimbat cu unul care trimitea la origini apusene. În 1857 se asociază cu Leon 
Manoach şi cumpără hanul lui Ion Eliad din strada Blănari. După un deceniu, având nevoie 
de bani pentru achiziţionarea moşiei Chioibăseşti-Chicineţi58 din comuna Ciocile, va vinde 
către tovarăşul său partea sa de han59. Se pare că investiţiile în agricultură îl avantajează mai 
mult, aşa că George San Marin va mai cumpăra lângă Bucureşti câteva terenuri din zona 
Dămăroaia – Băneasa60.  

                                                             
52 Andreea Răsuceanu, Op. cit., p. 169.  
53 „Adevărul”, 24 august 1903, p. 3.  
54 Imobilul există şi în prezent şi are adresă pe str. Negustori la nr. 34. Vezi Adriana Scripcariu, Op. cit., p. 398. 
55 Încăperea cu cea mai mare suprafaţă a casei. 
56 Victoria Gavril, Carmen Constantinescu, Strada Mântuleasa – de la 1 la 37, în „Bucureşti. Materiale de Istorie ş i 
Muzeografie”, XIX, Bucureşti, Muzeul Municipiului Bucureşti, 2005, p. 228. 
57 Nicolae I. Angelescu, Op. cit., p. 6. 
58 „Monitorul Oficial” nr. 23 din 30 ianuarie / 11 februarie 1877, p. 738. În 1920 moşia avea aproximativ 2.000 de ha şi era 
expropriată. Vezi „Monitorul Oficial” nr. 203 din 15 decembrie 1920. 
59 George Potra, Istoricul hanurilor bucureştene, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 141. 
60 „Monitorul Oficial” nr. 10 din 14/26 ianuarie 1878, p. 191. 
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Terenul ajuns în proprietatea lui George San Marin se afla în 1844-1846, data redactării 
planului Borroczyn, în vopseaua de Negru, mahalaua Vergului, foarte aproape de intersecţia 
uliţei Sfântul Ştefan (Calea Călăraşilor) cu Mircea Vodă. Proprietar era căminarul „Ştefănică” 
care avea construită o casă cu plan pătrat şi foişor, retrasă faţă de stradă. În 1878 George San 
Marin începe să-şi construiască casa proprie pe acest teren, iar în 1885 o lasă moştenire fiicei 
sale Iosefina, căsătorită Stoicescu61. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea pe teren erau două corpuri, clădirea principală aşezată 
departe faţă de stradă în mijlocul unei grădini şi corpul anexă unde erau probabil grajdurile. 
Acestea erau amplasate pe limita de nord-est a parcelei într-un volum dreptunghiular încadrat de 
două decroşuri simetrice care fragmentau planul faţadei principale. 

Locuinţa, înălţată faţă de nivelul terenului, era alcătuită din două corpuri, diferenţa dintre 
ele fiind vizibilă în plan şi elevaţie. Volumul principal urmărea simetria raportată la două axe 
perpendiculare – unul generat de intrare, iar cel de-al doilea definit de un mic volum poligonal, 
cu ferestre pe toate laturile. În zona de legătură a celor două corpuri exista o scară şi un acces 
secundar de unde se putea ajunge şi în subsolul zonei auxiliare. Un al doilea beci, fără legătură 
cu primul, se desfăşura în ultima travee a corpului principal. Intrarea se făcea printr-un coridor, 
de unde cobora o scară spre pivniţa alcătuită din patru travee acoperite cu bolţi a a vèla. 

Faţadele de inspiraţie clasică erau împărţite în registre: soclul, cel corespunzător 
parterului şi cornişa, aceasta din urmă fiind doar imaginată căci intervenţiile de supraetajare 
realizate în perioada interbelică au înlăturat-o. Ferestrele se sprijineau pe socluri individuale 
decorate cu cartuşe, fiind totodată încadrate de chenare încheiate la partea superioară cu o 
arhitravă sprijinită de console. Accesul, axul compoziţional al faţadei, urmărea aceleaşi principii 
generale de alcătuire, având însă un plus de monumentalitate prin utilizarea unor pilaştri mai 
mari, a unor coloane ionice frumos proporţionate şi a unui fronton triunghiular. În centrul 
frontonului apărea scris anul 1878. Faţada orientată spre stradă era individualizată de volumul 
poligonal detaşat de planul faţadei. Golurile mari prezente pe toate laturile, pilaştrii angajaţi şi 
arcaturile, dar mai ales legătura cu grădina, dădeau acestui corp o notă romantică.  

Terenul a fost sistematizat în anii ’80 ai secolului trecut, iar pe locul cumpărat de 
George San Marin s-au construit o clădire masivă fără prea mari pretenţii arhitecturale şi mai 
multe garaje.  
 

PLANŞELE 27-30 

CASA COLINTINEANU 
 

Cei care parcurg Calea Moşilor astăzi cu greu îşi pot imaginea această arteră fără şirurile 
de blocuri dispuse ritmic de la Obor până la bulevardul Carol. O idee vagă poate fi conturată de 
partea ei veche, acolo unde lamele buldozerelor nu au mai apucat să-şi croiască drum. 
Încercarea de a completa prin analogie formele unui traseu urban nu poate conduce la rezultate 
corecte şi aceasta din simplul motiv că cele două fragmente aveau caracteristici diferite. Cel 
existent, parte a zonei centrale a oraşului, are construcţii realizate de persoane cu posibilităţi 
financiare peste medie, iar cel dispărut era specific zonelor comerciale dominate de târgoveţi şi 
meşteri. Un ajutor în acest sens este oferit de diversele fotografii păstrate (nu multe) în arhivele 
naţionale sau personale, dar şi de acele persoane care au umblat de-a lungul ei înaintea 
sistematizărilor începute în anii ’80 ai secolului trecut. Încercarea de a contura imaginile unor 
construcţii dispărute devine şi mai anevoioasă în lipsa fotografiilor sau a altor documente 
grafice. Un astfel de caz este Casa Colintineanu, clădire deosebit de interesantă, amplasată între 
străzile Traian şi Vaselor, având înainte de demolare numărul poştal 280 pe Calea Moşilor. 

Informaţii preţioase despre casă şi primul proprietar sunt publicate în 1968 de Nicolae 
Vătămanu în revista „Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie”62. Sunt menţionate date 
biografice, evenimente importante şi este făcută o descriere extrem de amănunţită. Încercarea de 
a recompune formele casei pe baza acestor informaţii nu conduce la rezultate lămuritoare aşa 

                                                             
61 Iosefina s-a căsătorit cu Constantin Stoicescu, directorul ziarului „L’indépendance Roumaine” şi ministru liberal. 
Constantin Bacalbaşa scria că era „una dintre rarele frumuseţi ale Bucureştilor”. Acesta este şi motivul declanşării unui 
imens scandal în care au fost implicaţi soţul, Nicolae Blaremberg şi fratele ei George San Marin, ultimul fiind chiar 
condamnat la un an de închisoare. Vezi Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altă dată. 1871-1884, I, Bucureşti, „Universul”, 
1927, pp. 285-286. 
62 Nicolae Vătămanu, Două case vechi bucureştene, în Bucureşti, „Materiale de Istorie şi Muzeografie”, VI, Muzeul de 
Istorie a Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 1968, pp. 273-278. 
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încât publicare releveului realizat în 1953 de studenţii Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” 
completează într-un mod fericit descrierile lui Nicolae Vătămanu. 

Colintineanu este numele dat lui Gheorghe, arendaşul întinsei moşii de la Colentina a 
boierului Grigore Dimitrie Ghica. Gospodar şi credincios boierului său, acesta ajunge polcovnic 
atunci când Grigore Ghica este numit Domn al Ţării Româneşti (1822-1828). 

După câţiva ani, probabil în 182563, îşi ridică pe Podul Târgului de Afară, în mahalaua 
Pantelimon, undeva între uliţele Pantelimon şi Vaselor, case mari cu etaj cum mahalagiii nu 
mai văzuseră decât în centrul oraşului. Planul oraşului realizat de R.A. Borroczyn (1844-1846) 
este primul document cartografic găsit până în prezent unde apar reprezentate casele 
Colintineanului într-o formă identică cu cele arătate de releveu. Mai mult, apare trecut numele 
postelnicului Gheorghe Colintineanu pe încă două terenuri vecine spre nord cu cel pe care se 
găsea casa64. Analizând suprafeţele terenurilor din jur, fără îndoială proprietăţile polcovnicului 
erau cele mai mari. 

Cutremurele, armatele de ocupaţie, degradarea materialelor, utilizarea permanentă au 
impus repararea caselor în mai multe rânduri. Una dintre ele era menţionată pe un bloc de piatră 
aşezat la baza scării de intrare şi corespundea anului 187565. Altele puteau fi deduse prin 
observarea atentă a elementelor componente. Spre sfârşitul existenţei sale, casei i-au fost smulse 
multe dintre părţile sale, considerate vetuste, fără posibilitatea unor recuperări. Nicolae 
Vătămanu menţionează pardoselile din marmură ale încăperilor principale, elementele 
decorative prezente pe duşumeaua cursivei şi pe contratreptele scărilor, ornamentele de alamă 
ale uşilor, sobele, dar şi alte componente66.  

Terenul pe care era aşezată construcţia avea forma aproximativ dreptunghiulară67, iar casa 
era dispusă cu o latură pe limita nordică a parcelei şi cu una spre stradă. Aceasta depăşea 
aliniamentul existent, semn al vechimii sale. În curte, lipite de celelalte laturi, se găseau mai 
multe clădiri cu funcţiuni complementare locuirii şi comerţului. Tot aici existau şi două puţuri – 
unul pentru chiriaşi şi unul pentru proprietari68. 

Construcţia fusese proiectată cu două zone funcţionale. Partea principală orientată spre 
Podul Târgului de Afară şi o aripă mai îngustă, destinată funcţiunilor secundare, aşezată pe 
limita de proprietate vecină, într-o formulă aproape permanent folosită de casele celor cu stare. 
De-a lungul celor două laturi orientate spre curte se deschidea o cursivă sprijinită de stâlpi din 
lemn, închisă la un moment dat cu un geamlâc. Spre Pod fuseseră gândite două rânduri de 
camere, fiecare şir de încăperi fiind luminat, pe de-o parte de ferestrele aşezate spre uliţa 
principală şi, pe de cealaltă parte, de golurile orientate spre cursivă. Pe latura anexelor erau 
înşirate trei încăperi mici cu intrare din geamlâc. Etajul, partea cea mai importantă, era accesibil 
prin intermediul unei scări din piatră rezolvată în trei rampe. După ce parcurgeai câţiva paşi pe 
cursivă, ajungeai într-un hol de unde se putea intra direct în trei dintre cele patru camere. 
„Salonul mare şi salonul mic”, aşa cum le numeşte Nicolae Vătămanu, erau probabil dispuse 
spre sud, iar pardoseala era din plăci mari de marmură69. Tot aici se găsea o sobă mare 
tradiţională cu olane ale cărei forme fuseseră descrise de locatari ca fiind „leit chipul 
mitropoliei”70, desigur o comparaţie interesantă dată de numărul mare de coloane (fumuri) ale 
sobei şi de arcele decorative în semicerc şi acoladă de la partea superioară. În 1955 soba a fost 
demolată, iar formele ei atât de plastic descrise pot fi reconstituite doar din desenele studenţilor 
arhitecţi Larisa Popoveţchi şi Vintil ă Mateescu. Pe latura orientată spre curte, erau amplasate o 
încăpere cu destinaţie necunoscută, bucătăria şi în capăt plimbătoarea. Bucătăria avea un cuptor 
masiv cu o gură semicirculară şi un coş solid, iar la partea inferioară fuseseră croite mai multe 
spaţii de depozitare a lemnelor. La parter, camerele destinate servitorilor şi altor dependinţe au 
fost transformate în prăvălii. Pivniţa adâncă, extrem de spectaculoasă, era boltită cilindric, zona 
mediană fiind ranforsată de un arc dublou. Pe peretele sudic, dispusă central, se găsea o firidă, 
locul de aşezare al opaiţului sau al lumânării. Ventilarea spaţiului se făcea prin două aerisiri 

                                                             
63 Ibidem, p. 276. 
64 Pe copia planului Borroczyn realizată în 1915 de Cincinat Sfinţescu apare trecut „Polcovnic Grigore Klenhinanu”, 
ortografie făcută greşit de desenatori.  
65 Nicolae Vătămanu, Op. cit., p. 276.  
66 Ibidem, pp. 275-276. 
67 La începutul secolului, prin unirea mai multor proprietăţi, forma terenului devine neregulată.  
68 Nicolae Vătămanu, Op. cit., p. 277. 
69 Ibidem, p. 275.  
70 Ibidem.  
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dispuse simetric faţă de arcul dublou. Accesul se făcea printr-un gârlici abrupt de unde se mai 
putea ajunge într-o încăpere mai mică. Uşa spre exterior era protejată de cursiva etajului. 

Volumul avea colţul dinspre uliţă teşit şi era acoperit cu o şarpantă din lemn, croită 
raţional şi învelită cu olane. Faţadele erau împărţite în registre, cel al etajului, mai impunător, 
sugerând importanţa spaţiilor interioare. O arhitravă puternică, decorată cu panouri 
dreptunghiulare71 era susţinută de pilaştri angajaţi care se terminau într-un brâu continuu. 
Pilaştrii cu capiteluri şi baze aveau o distribuţie ritmică, înconjurând cele două faţade vizibile 
din stradă. Golurile aveau o tratare simplă, iar la parter obloanele protejau prăvăliile. Faţadele 
orientate spre curte erau caracterizate de geamlâcul continuu sprijinit pe stâlpi şi console din 
lemn. Intrarea devenea importantă prin scara de acces, parapetul din fier forjat şi copertina 
metalică sprijinită de două console puternice. 

Dispariţia acestei vechi case este cu siguranţă o pierdere iremediabilă pentru toţi cei care 
încearcă să afle mai multe despre arhitectura tradiţională românească, despre imaginea oraşului 
de la începutul secolului al XIX-lea şi, în particular, despre Podul Târgului de Afară, artera cea 
mai importantă a oraşului pentru multe secole.  
 
 

PLANŞELE 31-41 

CASA CERKEZ 
 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, aproape de limita nordică a perimetrului administrativ al 
oraşului de atunci, inginerul Grigore P. Cerkez72 cumpără un teren la intersecţia Căii Victoria cu 
strada Sevastopol73. Zona aflată la oarecare depărtare de nucleul oraşului este căutată de 
familiile înstărite care îşi construiesc reşedinţe impunătoare spre Calea Victoriei, cea mai 
importantă arteră a oraşului, cea care făcea legătura între efervescenţa centrului şi lini ştea 
parcului Kiseleff. 

În 1887 construcţia casei este începută74, fiind terminată, cel mai probabil, în anul 
următor. Volumul puţin retras faţă de aliniamentul parcelei avea subsol, două niveluri 
supraterane înalte şi o mansardă generoasă. Modificarea aliniamentului străzii Sevastopol va 
duce la exproprierea unei părţi a terenului, iar după 1911 pe această nouă limită se va construi o 
anexă. Destinată garajelor şi servitorilor, acest volum va completa ansamblu urmărind liniile 
corpului principal. 

Din punct de vedere stilistic, arhitectura este influenţată de neogoticul francez, aripa 
castelului de la Blois construită de Ludovic al XII-lea servindu-i proprietarului, poate, ca sursă 
de inspiraţie. Volumul monumental este echilibrat de turnul poziţionat în colţul de sud-vest, de 
ampla terasă orientată spre grădină şi de accentul vertical al golurilor, toate evidenţiate de 
policromia pietrei şi a cărămizii aparente. O notă particulară era dată de detaliile sofisticate din 
piatră ce decorau soclul, de cornişă şi profilurile orizontale intermediare, dar mai ales de 
balcoanele şi golurile ferestrelor. Menourile, pinaclurile, fialele, baghetele, fleuroanele, 
capitelurile inspirate de motive vegetale amplificau relieful faţadelor. 

Interiorul era dominat de holul central, cu o elegantă scară din lemn decorată cu motive 
de inspiraţie gotică şi de sala de festivităţi binecunoscută protipendadei bucureştene de la 
începutul secolului trecut. Aici a avut loc în 1914 nunta unicului fiu, Teodor Dan, aici au avut 
loc numeroase întâlniri ale elitelor intelectuale75 şi tot aici, după 1948, s-au petrecut reuniunile 
artiştilor plastici. Sala desfăşurată pe două niveluri era acoperită cu o boltă în mâner de coş 
ranforsată de arce dublouri şi grinzi din lemn. Ritmul arcelor era continuat de coloane angajate, 
racordul dintre piese fiind preluat prin intermediul unor statui alegorice, martori încremeniţi ai 
casei. Latura dinspre curte a sălii de festivităţi (orientată spre vest) era caracterizată de o largă 

                                                             
71 Deşi în releveu nu sunt reprezentate, acestea apar într-o fotografie publicată de George Potra în cartea Istoricul hanurilor 
bucureştene.  
72 Personalitate reprezentativă a şcolii româneşti de arhitectură îşi definitivează studiile la École Centrale des Arts et 
Manufactures de la Paris, devenind mai târziu profesor al Şcolii Superioare de Arhitectură şi inginer şef al oraşului, membru 
al Comisiunii Monumentelor Istorice, directorul general al Poştelor şi preşedintele Societăţii Arhitecţilor Români. Toma 
Socolescu, Fresca Arhitecţilor care au lucrat în România în epoca modernă. 1800 – 1925, Bucureşti, Caligraf, 2004 (1955), 
pp. 72-74. 
73 Terenul, pe Calea Victoriei, avea în 1889 numărul poştal 179. ANDMB, Serviciul PMB, Fond Alinieri, plan 264. 
74 Nicolae Lupu, Grigore Cerchez, vol. I –II, 1970, Institutul de Arhitectură Ion Mincu, Bucureşti apud Monica Mărgineanu-
Cârstoiu, Op. cit., p. 213. 
75 Gheorghe Crutzescu, Op. cit., p. 261.  
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suprafaţă vitrată, întreruptă de ancadramentele profilate ale golurilor şi de menouri. În colţul de 
nord-vest fusese amplasată o scară zveltă din lemn care conducea spre o terasă amplă deschisă 
spre grădină, iar pe peretele opus se găsea un şemineu monumental din piatră frumos decorat. 

Spaţiile de tranziţie între interior şi exterior, cu referire la gangul de intrare şi la loggia 
închisă care încheia spre vest sala de festivităţi, erau acoperite cu bolţi cu muchii intersectate, 
liniile acestora fiind marcate de nervuri din piatră. Modul de compunere al spaţiilor, relaţiile 
dintre volumele adiacente, contrastul cromatic, dar mai ales detaliile arată o stăpânire deplină a 
elementelor de limbaj specifice neogoticului. Imaginea generală şi acurateţea detaliilor au fost 
admirate de contemporani care mai apoi au dorit realizări similare pentru propriile reşedinţe76. 

După moartea proprietarilor, casa a pierdut mult din eleganţa care o caracterizase decenii 
la rând. În anii ’40 ai secolului trecut sala mare era împărţită în mai multe camere pe care noii 
stăpâni le închiriau cu luna77. Distrugeri ale profilurilor, lucarnelor şi paramentului faţadelor 
sunt provocate şi de bombardamentele asupra Bucureştiului în 194478. După război imobilul va 
fi naţionalizat. Pentru câteva decenii aici îşi va avea sediul Uniunea Artiştilor Plastici. 

Imaginea acestei clădiri emblematice pentru arhitectura bucureşteană de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea79 este cunoscută prin intermediul releveului realizat în 1969, dar şi prin 
textul şi fotografiile publicate într-unul dintre numerele revistei „Arhitectura” de arhitectul 
Radu Ştefănescu80. 

În anul în care studenţii Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” realizau măsurătorile 
casei, o comisie a Direcţiei Monumentelor Istorice compusă din arhitectul Paul Emil Miclescu şi 
inginerul Theodor Barbu vizitau clădirea în vederea realizării unei evaluări generale privind 
operaţiunile de reparaţii care urma să fie făcute. În raportul acestora este consemnată starea 
relativ bună a ansamblului, fiind totuşi observate problemele structurale ale pereţilor turnului de 
intrare, ale turnului din strada Sevastopol şi ale calcanului sudic. Pentru remediere sunt propuse 
suprabetonări locale81. Aceiaşi specialişti propun refaceri locale ale unor suprafeţe pictate, ale 
elementelor decorative şi ale uşilor deteriorate de vreme sau de proasta exploatare. 

Cutremurul din martie 1977 avariază clădirea, iar autorităţile comuniste anunţă demolarea 
ei. Mişcarea seismică dusese la prăbuşirea zonei superioare a calcanului de nord82 şi la 
fracturarea zidului exterior curţii 83. La sfârşitul aceleiaşi luni, profesorul Miclescu, împreună cu 
un grup de studenţi ai Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” (Radu Ştefănescu, Ileana 
Murgescu şi Mihai Opreanu) încep realizarea unui nou releveu. În acelaşi timp sunt desfăcute 
elementele de detaliu. Rând pe rând, zidurile, statuetele, vitraliile, şemineul, tâmplăriile şi 
lambriurile, care timp de aproape un secol fuseseră admirate de bucureşteni, s-au prăbuşit sub 
loviturile târnăcoapelor. Resturile zidurilor, bucăţile de lemn, cioburile de piatră şi sticlă au fost 
încărcate în camioane şi aruncate pe maidanele de la marginea oraşului. 

 
 

PLANŞELE 42-45 

CASA DIMITRIE ROŞU (FARMACIA CENTRALĂ) 
 

Pe Calea Moşilor, în dreptul bisericii Răzvan, se află o suprafaţă mare betonată, loc de 
parcare a maşinilor. În trecut imaginea Căii Moşilor nu era însă nici pe departe aşa. Caracterul 
comercial al arterei şi vecinătatea centrului au determinat construirea ambelor fronturi. Planul 
realizat de R.A. Borroczyn, înainte de „marele foc” petrecut în 23 martie 1847, figurează în faţa 
bisericii mai multe clădiri care ocupă aliniamentul străzii. După incendiu, pe reprezentările 
grafice întocmite în 1852 şi 1856, locul este liber de construcţii, semn al distrugerilor provocate 
de acest eveniment. Aceeaşi situaţie se menţine şi în 1875 când proprietarul este biserica 

                                                             
76 În zona din imediata vecinătate a casei vor fi construite după principiile aceluiaşi curent arhitectural casele fratelui său 
Iancu Cerkez (bd. Lascăr Catargiu nr. 48), realizate la finele secolului al XIX-lea (1897) şi cea a familiei Niculescu-
Dorobanţu (str. Gheorghe Manu nr. 9), începută în 1910 şi terminată după mai bine de un deceniu.  
77 Gheorghe Crutzescu, Op. cit., p. 261. 
78 Radu Ştefănescu, Casa arhitectului Grigore Cerkez, în „Arhitectura” nr. 1(637) /2012, p. 166.  
79 Valoarea ei fusese recunoscută de autorităţile comuniste prin includerea în Lista Monumentelor Istorice realizată în 1955 
(H.C.M. nr. 1160/1950).  
80 Radu Ştefănescu, Op. cit., pp. 164-171. 
81 Ibidem, p. 166. 
82 O fotografie a calcanului prăbuşit apare publicată pe adresa http://metropotam.ro/La-zi/Fotografii-noi-si-color-ce-ne-arata-
peisajul-dezolant-din-Bucuresti-dupa-cutremurul-din-1977-art8420112049/ (15.10.2014). 
83 Radu Ştefănescu, Op. cit., p. 164. 
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Răzvan84. Nevoia banilor, dorinţa de câştig au făcut ca aceste terenuri să fie vândute diverşilor 
interesaţi, astfel încât în 1887 frontul era în întregime ocupat85. Pentru un acces facil din Calea 
Moşilor fusese lăsată o „ulicióră” îngustă, vizibilă şi astăzi. Pe terenul care mai târziu va intra în 
posesia lui I.D. Roşu erau reprezentate două proprietăţi aflate în folosinţa d-nei Panu 
Paraschivescu şi a lui Costache Ştefănescu. Construcţiile de pe cele două locuri erau desenate cu 
negru, semn al stării proaste de conservare. După doi ani, I.D. Roşu cere permisiunea să ridice 
„pe calea Moşilor, colţ cu pasagiul bisericii Răzvan”, în curtea bisericii „o pereche de case de 
locuit de zid masiv”86. Proiectul depus primăriei spre avizare este semnat de arhitectul Ion N. 
Socolescu, personalitate marcantă a arhitecturii de la sfârşitul veacului al XIX-lea, susţinător şi 
promotor al curentului naţional.  

Clădirea ocupa întregul front orientat spre Calea Moşilor, desfăşurând o faţadă secundară 
spre strada Biserica Răzvan. Într-o logică funcţională, spre stradă erau dispuse prăvăliile 
separate de un gang amplasat central. În planul secund, se aflau diverse încăperi secundare în 
legătură cu spaţiile comerciale. Circulaţia verticală se realiza prin trei scări. Scara principală se 
afla la capătul gangului, cea secundară, dispusă într-un volum circular, închidea perspectiva 
gangului de acces, iar a treia, extrem de mică, făcea legătura între toate nivelurile casei. 
Prăvăliile aveau suprafeţe diferite. Cea mare, orientată spre strada Bisericii Răzvan, avea un 
stâlp de fontă, iar cea mică era caracterizată de o supantă, accesibilă prin intermediul unei scări 
abrupte poziţionate în imediata apropiere a intrării de serviciu. La etaj se afla un apartament 
generos. Zona orientată spre Calea Moşilor corespundea încăperilor importante, iar cea 
desfăşurată de-a lungul străzii Bisericii Răzvan era destinată camerelor servitorilor, bucătăriei şi 
grupurilor sanitare, ultimele fiind dispuse în volumul circular. Accesul în aceste zone se făcea 
prin intermediul unui coridor lung, puternic vitrat, orientat spre curte. Zona principală era 
organizată simetric fiind dominată de un spaţiu central amplu ce avea legături cu încăperile 
vecine şi cu balconul. La subsol, structura generală a planului parterului se repeta. Acoperirea 
spaţiilor se făcea cu bolţi în segment de arc, iar pentru suprafeţele corespunzătoare prăvăliilor 
fusese aleasă soluţia bolţişoarelor de cărămidă sprijinite pe profiluri metalice.  

Construcţia era acoperită cu o şarpantă accentuată din lemn şi învelită cu tablă. Faţada 
principală, compusă simetric, era dominată de un volum decroşat amplasat în ax care se ridica 
peste cornişa casei. Registrele etajelor se diferenţiau prin decor. Parterul, caracterizat de vitrine 
ample închise cu obloane metalice, avea o tratare mai puţin bogată căpătând forţă în zona 
intrării unde uşa din lemn primea un decor particular. La nivelul etajului ornamentele erau 
omniprezente, accentul fiind structurat în jurul volumului central decroşat. Golurile ferestrelor 
erau flancate de coloane corintice ce susţineau arce în acoladă, spaţiile dintre acestea fiind 
puternic decorate de stucaturi în relief plat. Acestor elemente li se adăuga balconul din fier 
forjat. Celelalte două goluri ale etajului corespunzătoare faţadei orientate spre Calea Moşilor 
respectau aceleaşi principii compoziţionale. Cornişa puternică se compunea din mai multe 
elemente din care se detaşau brâul în torsadă şi consolele din lemn. 

Celelalte faţade erau mult mai puţin decorate, trădând caracterul secundar al acestora. 
Unitatea faţadelor se realiza prin continuitatea bosajului şi a cornişei. Golurile erau mai simple, 
decorul rezumându-se la un chenar şi o arhitravă. 

Modul de compunere a volumelor, a faţadelor, a decorului, sublinierea cornişei, 
utilizarea reliefului plat, prezenţa stucaturilor, brâul în torsadă sunt elemente specifice 
arhitectului Ion N. Socolescu şi ale stilului pe care acesta l-a definit87. Dispariţia casei după 
cutremurul din 197788 a constituit o pierdere pentru cunoaşterea arhitecturii neromâneşti şi 
bineînţeles a lui Ion N. Socolescu.  

 
Petru MORTU 

 

                                                             
84 ANDMB, Serviciul PMB, Fond Alinieri, plan 210, an 1875. 
85 Ibidem, plan 117, an 1887. 
86 ANDMB, Serviciul PMB, Fond Serviciul Tehnic, dosar 69/1889, fila 172 apud Cezara Mucenic, Activitatea de arhitect în 
Bucureştiul sfârşitului de veac - 1884-1900, în „Bucureşti Materiale de Istorie şi Muzeografie”, XIII, Bucureşti, Muzeul de 
Istorie şi de Artă al Municipiului Bucureşti, Bucureşti,1999, p. 236. 
87 Ibidem. 
88 Carmen Cantemir, Din activitatea arhitectului I.N. Socolescu (1859-1924), în „Bucureşti, Materiale de Istorie şi 
Muzeografie”, XI, Muzeul de Istorie şi de Artă al Municipiului Bucureşti, Editura Museion, Bucureşti,1992, p. 124. 
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