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Creşterea accelerată a Bucureştilor din timpurile moderne, cînd 
reşedinţa de scaun a Ţării Româneşti devine primul oraş al unui stat 
capitalist în continuă creştere, a avut printre alte neajunsuri în dezvol
tarea arhitectural-urbanistică, şi pe acela al dispariţiei totale a clădi
rilor vechi, printre care unele monumente valoroase, ca : palate dom
neşti, case boiereşti, hanuri ş. a., pentru care lipsa de înţelegere a 
contemporanilor le-a fost fatală. 

Despre majoritatea acestor clădiri, printre care unele de o valoare 
artistică deosebită, şi a căror existenţă este semnalată pînă în a doua 
jumătate a secolului trecut, se ştie atît de puţin - rareori păstrîndu-se 
vreun document ilustrativ - încît nu ne putem face îndeobşte nici 
măcar o imagine aproximativă a aspectului lor arhitectural. Luăm cu
noştinţă de ele din descrierile de călătorie ale unor persoane în trecere 
prin Bucureştiul oriental al epocii mai bogate în isvoare istorice a 
secolelor XVI-XIX, ale căror notaţii sînt singurele mărturii asupra 
aspectului urbanistic al oraşului. 

Dintre casele modeste, însă, care constituiau vechea arhitectură a 
locuinţelor păturii sociale mijlocii, mai dăinuiesc astăzi cîteva exem
plare, şi acestea trăindu-şi ultimele zile, ca umile mărturii ale unui 
trecut bogat în creaţie de artă. 

Astăzi aceste case, cu ţinuta lor arhaică, se încadrează anevoios 
în noul mediu urban, atrăgînd atenţia doar cercetătorilor trecutului 
Bucureştilor. Ele au în mare parte o vădită asemănare cu casele ţără
neşti, de la care împrumută multe elemente arhitecturale, căci cum 
este îndeobşte cunoscut, aceasta constitue un fenomen natural în ordinea 
evoluţiei arhitecturii 1. 

Dezvoltarea capitalismului a atras la oraş o numeroasă populaţie, 
care a constituit o pătură nouă de tîrgoveţi, al cărui fel de trai păstra 

t Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii in România, II, Ed. Acad., 1965, p. 336. 
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încă legături cu viaţa rurală, fapt care se oglindeşte şi în modul de 
construire al locuinţelor. Acestea reproduc formele tipice rurale, ade
sea fidel, uneori transformate atît ca plan cît şi ca decoraţie. De aceea 
filiaţiunea concepţiei constructive a acestor locuinţe se poate uşor 

descifra. 
Astfel, caracteristica galerie deschisă, cu stîlpi de lemn (prispa) 

este nelipsită, reprodusă fie în forma rustică, redusă la elemente simple, 
fie într-o înfăţişare nouă, unde decoraţia capătă o amploare deosebită. 

Casa din str. Maria Rosetti 9. Acuarelă de arh. Constantin N. Popescu (1935) 

Atari exemple pot fi întîlnite şi astăzi în Bucureşti pe strada Mircea 
Vodă nr. 51, calea Şerban Vodă nr. 33, strada Popa Rusu nr. 21 ş. a. 1• 

Planul păstrează de asemenea trama celor ţărăneşti, unde tinda comandă 
celelalte camere, atunci cînd este reprodus identic; alte ori, cînd numă
rul încăperilor este mai mare, tinda se transformă într-o sală centrală. 

1 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucu
reşti. Ed. Acad., 1960, p. 83-87. FI. Georgescu. P. Cernovodeanu, Al. Cebuc, Mo
numente. din Bucureşti,' Ed. Meridiane, 1966, p. 40, 43, 45. 
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Constructorii acestor case, meşteri anonimi, nu s-au putut înde
părta în creaţiile lor, de formele tradiţionale, a căror concepţie _este 
rl'zultalul unor condiţii vitale caracteristice vieţii locale. 

* * .;: 

Printre aceste tipuri de construcţii, ce ilustrează arta constructivă 
semi-rurală în Bucureştii secolelor XVIII-XIX, casa ce a existat pînă în 
anul 1956, în strada Maria Rosetti nr. 9, reprezenta un model carac
teristic genului, şi a cărui dispariţie face ca puţinul material în acest 
domeniu să fie sărăcit cu încă un element de valoare. 

Clădirea considerată ca datînd din secolul al XVIII-lea, era situată 
pe terenul bisericii Icoanei, ctitorie înălţată din cărămidă în 1784-1786 
pe locul alteia mai vechi din lemn 1. 

Construcţia ocupa o suprafaţă de 90 mp şi avea planul compus din 
patru camere dispuse de o parte şi de alta a unei săli centrale, în care 
se intra de pe un pridvor ce cuprindea întreaga faţadă principală. Ca 
plan, dispoziţia încăperilor este o derivaţie amplificată a tipului de 
casă ţărănească din regiunea de şes, compusă din tindă, două camere 
şi prispă, îmbogăţit în cazul de faţă, pentru nevoile mai pretenţioase 

ale vieţii de oraş, al cărui ritm se limita la un stadiu cvasi-patriarhal. 
Tradiţionala prispă din faţa casei a fost transformată aici într-un 

pridvor, cu multă bogăţie în detalii decorative, dînd casei o înfăţişare 
sărbătorească. Stîlpii de lemn, cu fusul cilindric uşor galbat, şi capite
luri sculptate, reproducînd o stilizare naivă a celui corintic, reprezintă 
o imitaţie denaturată a coloanelor de piatră, spre deosebire de stîlpii 
prispelor ţărăneşti, unde ornamentaţia este constituită de regulă din 
~restături de formă geometrică. Balustrada, dispărută la data cerce
tării, era probabil din baluştri strunjiţi, aşa cum se întîlneşte îndeobşte 
la aceste tipuri de case din epocă. 

Deasupra capitelurilor, arcade decorative din paiantă erau con
struite după o curbă desenînd o linie compusă. Ornamente cu motive 
florale în relief executate din tencuială, împodobeau arcadele în exte
rior. Pe faţada peretelui din pridvor, şase pilaştri, .încadrînd golurile 
ferestrelor şi uşii, se terminau sub o scafă profilată. O cornişe de inspi
raţie clasică, din profile şi denticule, termina pereţii faţadelor sub strea
şină, care era executată cu înfundătură întoarsă cu măiestrie la colţuri, 
prin dispunerea scîndurilor în evantai. Colţurile streaşinei erau teşite, 
ca la acoperişurile cu şindrilă, iar în centrul faţadei principale, aceasta 
ieşea în afară ca un cozoroc, adăpostind şi marcînd intrarea. 

1 Fl. Georgescu, P. Cernovodeanu, Al. Cebuc, op. cit., p. 218, vezi şi M. Neda, 
Date despre rezidirea bisericii Icoanei din Bucureşti, în Rev. ist. romină, an XVI 
(1946), p. 375-379. 
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Acoperişul, cu şiţă la început, a fost îmbrăcat cu tablă mai tîrziu, 
cînd acest fel de învelitoare s-a generalizat în Bucureşti, ca urmare a 
măsurilor de siguranţă luate în urma deselor „focuri" din secolul trecut, 
al căror prăpăd a mistuit adesea o mare parte din clădirile oraşului. 
Exemplul marelui incendiu din martie 1847, cînd 2000 de case au fost 
distruse de foc este suficient de edificator 1. 

Casa din str. Maria Rosetti 9. Fragment de fatadă (l 937) 

In interior, pereţii se terminau cu o scafă din profile, ia1· tavanul 
primei încăperi din stînga era decorat cu un panou conturat de profile, 
şi cadrilat în romburi; aceasta reprezentînd salonul, sau camera mai 
importantă. 

Pardoseala, din duşumele, era la nivelul curţii, casa nefiind prea 
înălţată, şi pe de altă parte terenul din jur suferind şi el înălţări în 
decursul timpului. 

1 Istoria oraşului Bucureşti, M.l.B., 1965, p. 201. 
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Construcţia pereţilor, de grosime foarte redusă, era din zidărie 

de paiantă cu cărămidă de mînă, format subţire, zidită cu mortar de var 
ce n-a putut rezista mult igrasiei, care a măcinat-o. 

Ajunsă într-o stare de ruină înaintată, clădirea s-a dărîmat în 
anul 1956. 

* :ir: * 
Cele cîteva exemplare din casele de acest gen, a căror existenţă 

mai poate fi constatată azi, oglindesc o epocă şi o fază distinctă a artei 
popular-urbane, închegată într-o expresie plastică specifică, aparţinînd 

Casa din str. Maria Rosetti 9. Detaliu de faţadă 

secolelor XVIII-XIX; formă de artă extinsă pe întreaga suprafaţă a 
Bucureştilor, cu răspîndiri sporadice pe teritoriul mai cuprinzător al 
regiunii muntene, şi îndeosebi în zona Cîmpulungului, unde tipul este 
foarte răspîndit, dînd arhitecturii locale o notă particulară. 

Acest gen arhitectural ajunge uneori la amploarea arhitecturii 
zise culte, din care casele : Barbu Bellu din Urlaţi - acum în parte 
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ruinate, N. Iorga din Vălenii de Munte, Ragi Prodan şi Dobrescu din 
Ploieşti, Teoctist de la Mănăstirea Căldăruşani, sînt doar cîteva exemple 
care ilustrează forma evoluată a genului. 

Ele constituie un domeniu de artă, cu un caracter bine definit 
creat de munca şi concepţia meşterilor timpului în năzuinţa de a ridica 
meşteşugul lor la un nivel artistic cît mai apropiat unei viziuni preţioase, 
în care principiul compoziţional tradiţional este respectat în liniile lui 
generale, adaptîndu-se felului de trai al locului şi cerinţelor mai ridicate 
ale orăşanului. 

Capitel de la cerdacul casei din str. Maria Rosetti 9 

Comparîndu-le, se distinge în formele decorative ale elementelor 
de construcţie : stîlpi, arcade ş. a., o unitate de stil bine distinctă căreia 
bogăţia ornamentaţiei şi formele derivate îi dau un caracter specific, 
ce uneori sugerează opulenţa barocă. In forma capitelurilor se poate 
urmări o filiaţiune de la stilizarea arhaică, la o compoziţie evoluată, cum 
se întîlneşte la casa din calea Şerban Vodă nr. 33, în care tipul obişnuit 
este evident inspirat din cel corintic, dar simplificat pe măsura subiec
tului, de bunul gust al meşterului. Arcadele din paiantă, au cînd o 
formă înălţată, construite după o curbă continuă ondulată, cînd o formă 
turtită, conturată de o linie sinuoasă, uneori mult jucată. 
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Cerdacul din faţa casei, care constituie partea decorativă a clădirii, 

<>ste amplificat uneori cu un foişor, ca în cazul caselor din strada Mircea 
Vodă nr. 51 şi calea Şerban Vodă nr. 33. 

Soarta acestor exemplare de arhitectură civilă, a căror valoare 
.artistică şi documentară pentru istoria arhitecturii pămîntene nu a fost 
îndeajuns subliniată, este dispariţia prematură, ruina punînd din ce în 
ce mai mult stăpînire pe ele, căci materialele din care sînt construite 

? 

Capitel de la casa din str. Mircea Vodă 51 (stinga 
Capitel de la cerdacul casei din str. Şerban Vodă 33 (dreapta) 

nu sînt prea durabile, iar alte construcţii de concepţie modernă vin să 
le ia locul. 

Dispar o dată cu ele valoroase mărturii direct evocatoare a unei 
vieţi apuse, a unei arte ce şi-a trăit epoca, a unor pagini din istoria 
Bucureştilor de altă dată. 
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