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Ameninţată cu dispariţia , într-o sta 1·e de ruină avansată, casa
s ingurati că

ş i încă masi vă ce domină satu l Pribeşti - v izibilă
din şoseaua naţion a l ă ce leag ă oraşul Vaslui de l aş i - este un
important monument de ar hitect ură 1 . Alături de biserica 2 ce
ex i stă ş i astăzi, casa a făcut parte din ansamblul vec hii c urţi
bo iere şt i a Ro sete şt ilor 3 . Nu ne-a u răm as mărturii materiale sa u
documentare referitoare la alcătui rea şi data zidirii casei . Si ngurele date pe care le-am putut obţine printr-o amănunţită cerceta re
a izvoa relo1· scrise se refe ră în gene1·al la moşia Pribe şt i, iar puţ i
nele me nţ iuni legate de casă nu ne oferă informaţii sufi ciente
asupra înfăţ iş ă rii sale originare.
Satul Pribe şt i este atestat documentar pentru p1·ima dată în
timpul lui Ştefan ce l Mare 4 . În tot cu1·sul seco lului al XVII-iea,
moşia se extinde pri n cumpă rarea şi îng lobar ea unor ocini limi-

1.

Faţada principală

(est),

clişeu

ln stiw tul de

Arhiectură

t rofe. Aflată în posesia lui Fortun a Comi sul în an ul 1627 5 , apoi
a ginerelui să u Nicolae Buhu ş Logofăt pînă la 1GSS 6 , ea a fost
vîndută lui Dar ie Spătarul', în familia căruia rămînc pînă la 1691 7 •
Această dată este cea a c um părării mo şie i de căt 1·e al doilea
fiu al Cupariului, Iordache Ru set s, pe rsona litate de prim rang
în v iaţa po liti că din Moldova sfîrş itului de seco l XV II ş i începutului
de seco l XVIII. Isp isoc ul de «î n tărit ură ş i veşn i că stăpînire pe
mo ş ia Pribe şt i [ . . .] cu casă gata în P ribeşti şi pivniţe de piatră» ,
dat de Con stantin Cantemir pentru Iord ach e Ru set, este primul
act ce menţionează ex i stenţa case lor, pe1· miţîn d şi o datare a
Timp de un seco l şi jumătate istoria
zidirii acestora: ante 1691
conacului şi satului Pribeşti va fi legată de numel e lui Iordac he
Ru set şi de ce l al bogatei ş i influentei sale familii io.
Trebuie re marcat că, dacă «fiul Cupariului » îşi diriguia im en-

°.

Ion Mincu (l.A.l .M.)

1 Amintită în t1·eacăt sau desc1· i să sumar în un ele lucrăd de si n teză, casa
Rosetti-Balş din Pribeşti, judeţu I Vas Iui, este cvas in necunoscută. Referinţ e ş i prin cipalul material bibliografic sînt furnizate de că tr e Nicolae Stoicesc u în Repertoriul bibliografic al localităţi/or şi monumente/or medievale din

Moldova, 1974, pp. 664, 665.
:l După informaţ iil e furnizate de profesoru l Tudor Pricop din Pribeşti,
prima b i ser i că a curţ ii feudale a fost s itu ată la sud ş i în ava l de casă, fiind constru i tă din lemn (atestată documentar la 1788). Dup ă co nstrn irea noii biserici,
în prima jum ătat e a seco lului al XIX-iea , vechea biserică a fost d emo l ată, iar
pietrele de morm înt cu inscripţii şi decoraţie în reliefau deveni t mat erial de
co nstru cţ i e . Biser ica cea nou ă a fost , construită se pare de Lupuşor (Lupu)
Balş în 1838, (cnf. Marele dicţionar geografic al României, 1902, voi. V şi
C. Chid ţă, Dicţionar geografic al ju deţului Vaslui, 1989).
3 Uricarul, voi. XX, 1892, p. 246: «Casa .. . ş i moşia Pribeşti de la
ţ inutul Vasluiului este din vechile vremi aşezare rusătească .. . », după cum
reiese din scrisoarea comisoaiei Zamn riţa Ion Roset a dresată lui Ioan Sandu
Stu rdza în 1825 .
4 File de monogra {ie, judeţul Vaslui, 1972, p 294. «Ce l mai vec hi document
cunoscut provine din cancelaria lui Ştefan cel Mare (6 octombrie 1503) în
care este menţionat satul Pribeşti. Numele satu lui este legat de dumbrava
lui Pribici menţionată în acelaşi document.»
5 Comis din martie 1624 pîn ă în iuni e 1629, Mihai Fortuna (Fortunas,
Furtună) - vezi Nicolae Stoicescu, Dicţiona r al marilor dregători din Ţa ra
Românească şi Moldova, 1971 - cumpără o parte a moşiei Pribeşti . Zapiscul
devînzare-cumpăraredateazădin15mai 1627, vezi G . Ungureanu, D. Şan
dru, C. Botez, I. Saizu, G.A.C. Pribeşti, Regiunea laşi, « Revista Arhivelor» , 2,
anulV,1962 , p.176 . Unacta l luiVasileLupudin 18septemb rie1 640 menţionează tot pe Fo rt una Comisu l ca stăpî n al Pr i beş til o r, vezi Uricarul , voi.
cit„ p. 246 .

2.

Faţada posterioară, clişeu

/.A.l.M .

6 C ăsătorit cu An i ţa , fiica lui Fortuna Comisul, vezi Nicolae Stoicescu, op. cit. p. 356 - Nicolae Buhu ş de vine proprietar al Pribeştllor.
O carte domnească a lui Gheorghe Ştefan din 6 august 1655 îi întăreşte stă
pînirea asupra moşiei Pribe ş ti, pentru ca, la 30 noiemb rie 1655 , un act de
c ump ă ra re să m e nţionez e pe Darie Spătarul ca pro prietar al aceleiaş i moş ii,
vezi G. Ungureanu, D. Şandru , C. Botez , I. Sa izu, op. cit., p. 177.
7 Darie (Carabăţ), Mare spătar, august 1658-a nte octombrie 1659, vezi
Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 372. În afara actu lui de cumpărare menţionat
mai sus, un ispisoc dat de Ilie Alexa ndru Voievod la 5 februarie 1667 îi
întăreşte lui Darie stăpînirea moşiei Pribe şt i. Dup ă moa rtea acestuia, surve nită la o dată necunosc ută, mo ş ia aparţine Axi ni ei, soţ ia lui Da rie , vezi
G. Ungureanu, D. Şandru, C. Botez, I. Saizu, op. cit. , p. 177.
8
Iordache Ruset, fiul lui Con stant in Cuparul capuchehaia, o cupă timp
de trei dece ni i începî nd cu 1676 înalte funcţii: caimacam, mare vistiernic ,
mare vornic- Nicolae Stoi cescu, op. cit., pp. 436-437. Iordache Ruset
«a realizat, prin zestrea primit ă, prin cumpărări şi abuzur i, cea mai mare
ave re din Moldova acelei epoci », vezi Radu Rosetti, Scrieri, 1980, p. 371.
0
La 14 noiembrie 1691, « Axi nia, soţia răposatului boier Dari e , vinde
moşia Pribe şti cu t ot venitul, marelui boier vistiernicul Iordache Ruset ».
Acesta obţine la 16 noiembrie 1691 o carte de întăritură de la boierii divanului Moldovei, Ispisocu l dat de Constantin Cantemir (citat de noi) este datat
18noiembrie1691 , vezi G. Ungureanu, D. Şandru, C. Botez, I. Saizu, op.
cit „ p. 177.
10 Urm aş ii lui Iordache' Ruset, proprietari ai moşiei au fo st: Ştefan vei
logofăt, Vasile vei vornic, Ion Roset com is şi Vasile Roset vornic, vezi
Iulian Marinescu , Acte moldoveneşt i felurite, « Bu letinu l Comisiei Istorice
a Româ niei »,voi . VIII , 1929, p. 98, und e poate fi cercet at şi arbo rele genealoiic al familie i Ruset.
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moşii

ajutat de «agerime de minte, îndrăzneală şi dibăcie» 11 ,
urmaşii acestuia a_u dovedit un din •ce în ce mai acce·ntuat dezin- .
teres pentru averile moştenite, printre care se număra şi moşia
Pribeşti. Confi scată în 1824 de domnitorul Ion Sandu Sturdza12 ,
recîştigată, trecută apo_i prin vînzare familiei Balş la 1841 13 , familie
ce ridicase la. 1838 actuala biserică în stil clasicist a curtii
- ea va
'
ajunge, probabil ia începutul secolului al XX-iea, în mîinile lui
Ştefan Gheorghiu Parpalea. În anul 1907 conacul de la Pribeşti
este dev~stat -~e către ţăranii răsculaţi 14 , pentru ca peste z~ce ani
să se pună problema. exproprierii moşiei 15 . Ultir;n.ii proprietari ai
rasei au fost Paul _ şi Marta Mi~hiu.
·
După naţionalizarf'a din 1949 casa Rosetti-Balş a cunoscut o
continuă deg~ada_r.e. Jalnicâ stare în care se află acu.m este rezul.
I
'
I
,
tatul nepăsăr_ii ,' ig~oranţei ~ birocraţiei, relei voinţe, componente
ale unei politici sistematice de' sabotare Şi dena1ura ~e a ~ulturii,
şi istoriei Ro.mâniei. în· ciuda acestei politici, în deceniile ~-8 au ·
fost întocmite relevee, criar proiecte de restaurare, din p~cate '
nefinalizate. în· prezent, cu e x cepţia beciurilor, casa ~ste o ruină,
săias ·al ~i'orilor ~ i ~întului .
. Despre arhit~ctu ~a rezidenţială a Ţării Român_ eŞti din secolele
XVll ~ XVll.I ·există 'ci c~ntitate relati v mare de informaţii. Nu
acelaşi lucru se poate spune despre provincia vecină, unde atenţia
cercetătorilor a fo st îndreptată aproape în exclusivitate spre
arhitectura religioasă. Puţinele exemple de reşedinţe nobiliare
moldoveneşti ce s-au păstrat pînă la noi, referirile documentare
neîndestulătoare, lucrările .de sinteză - şi ele puţine şi oferind
informaţii sumare-, sînt serioase piedici în calea celui interesat
de fenomenul locuirii în mediul urban şi rural în Evul de mijloc.
Aceeaşi sărăcie de date îngreunează posibilitatea de stabilire a
momentului zidirii sa u a eventualelor etape constructive ale casei
din Pribeşti. Aşa cum arătam, beneficiem totuşi de relevee 16
ce, cu toate semnele de întrrbare pe care le ridică, constituie o
documentaţie arhitecturală de reală importanţă. Dacă primu1
doniment ce atestă existenta casei din Pribeşti datează din vremea · lui· Iordache Ruset, o s~ccintă incursiune în epocă ni se pare
nec~sară. Prima- jumătat; a. secolului al XVII-iea marchează începutul stabilirii în M;ldova a unor familii din Balca~i, cu precădere
greci veniţi de la Ţarigrad ~mpreună cu domnitori şi ei de origine
greacă. Noii veniţi se vor naturaliza în scurtă vreme şi vor . l_ua
cu destulă uşurinţă în mîinile 19 r atî:t averile, cît şi privilegiile
boie~i mii pămîntene. R~'lul p·o1 itic de prim rang pe care atît Constantin Cuparul, s)':t . şi fiul său lord.ache II vor juca în viaţ~ politis::ă a ţării, m~şiile- !nti r.ise opţinute prin_ cu.mpărar~ de la răzeşi
sau de la veche~- b9ierime •. SC\U adu_s~ c~ ze~t ce·_de soţiile ce şi le
alegE'.au din cel~- mai .bogate farŢlili ,i ale locului, ştau mărturie reusele

.'
- 11

4

•

4

~

.,

Radu Rosetti-, op. "cit„ p . 369.

în . jalba 'c omisoaiei

Zamfiriţa Ion Roset către Ion· · Sandu Sturdza
Voievod, la 1825, se arată că moşia îi fusese confiscată cu un an în urm ă.
Uricarul, vql. cit„ pp : 245-247.
, .
.
.
1s Ultimul proprietar din familia Roset, vornicul Vasil~ Roset, căsă
to'rit 'cu ~C}fta ·B'\lş, puriea în· iŞ39 pi:oble.ma yînzării moşiei Pr_i beşti «pentru
îndestularea' creditorilor»; :vînzare amîriată pînă tn 1,841,· d\lpă ce,-în-1840,
ac.elaş_i Yas.ile Ro~et amaneta~ e moşia lfl Vien.a, l.ai.9.cul d~ ~ărţi. Vezi G. Ungureanu .. O. Şandru , C. Botez, I. Saizu, op. cit„ p. 178.
. :
•
u · Mihai _ Rolle_r, Ră ~ coa/a ţăranilor din 1907, 1948, p. 31_3, telegr!lma
Prefecturii Vaslui nr. 1173/16 martie 1907: « .. , la 9 curentei s-a devastat
ca"sele 'de la Ciorteşti şi la 10 cele de .la Pribeşti .
»
.
1~ Dos<1r.ele cqnfi.del")ţial.e nr . ,6/1 .9,1~ _ş i nr :. 8Ş/1.919 .con\in. .coresp_o rdenţă privind exproprierea moşiei Pribeşt1, vezi Arhivele Statului _vaslu1 •
.
Fondul Prefectur'i V<1sl.ui. . .
1 rs Se · a~ :în vedere: releveul înto.cmit fn anul 1950 de căt'r. e' studenţii
arhitecţi 1' releyeel~ şi ·proi,e~tele· de.' n;par~~e :a -cij.sei înto'c mite de Em .. Cos~
tescu· în anul 1953 de N . Sofronie în an•ul-1.954, de către ICSOR Bucureşti
în anul -19S6-~şer°' proiect "Ludm'ila Frumuzache". ·de către N'. .. Mu"nteăn u în
anul 1975.
, 12„

„.

şitei ştrălucitoare

a acestor ageri venetici,

ajunşi

boieri de

neam 17 .
Moşia Pribeşti · face parte din acele multe pe care Iordache
Ruset le cumpără într-o perioadă scurtă de timp. devenind, astfel, cel mai bogat boier di_n Moldova sfîrşiţului de secol XVII. Atestarea cumpărării la 14 noiembrie 1691 a acestei moşii «cu casă .. ,
şi pivniţă de piatră». fără a preciza amploarea acestei construcţii,
ne oferă primul element de datare ce poate fi corelat cu observa-

ţiile d~ _ natură arhitecturală.

Terenul pe care este situată casa prezintă o înclinare uşoară
de la vest spre est. Clădirea este amplasată paralel curbelor de
nivel. După modul de aşezare a casei pe panta dealului, în loc
deschis, presupunem că aceasta a fost iniţial un loc de conăcit la
moşie, fără a fi o reşed _inţă (curte) permanentă; ipoteză în favoarea_căreia _aducem ca argum·ente: poziţia «expusă». inexistenţa
un_o r amenajări cu rol defensiv atestate sau vizibile (ziduri de
apărare, turnuri, guri de tragere la nivelul beciului sau al parterului). Nu este exclus totuşi ca aceste amenajări cu rol de apă
r~re să fi dispărut, aşa cum a dispărut biserica curţii boiereşti .
Ca siluetă, casa Rosetti-Balş aminteşte casele domneşti ale Iu i
Duca Vodă (1668-1672), case «caracterizate printr-o extremă
simplitate a arhitecturii» 1s - ridicate în incinta mănăstirii Cetă
ţuia din laşi. Cu totul deosebită este însă organizarea spaţial-plani
metrică a casei din Pribeşti.
Beciul (fig. 15), al cărui gîrlici porneşte de sub foişor, de formă
dreptunghiulară în plan, are în compunere patru încăperi, toate
boltite în leagăn, fără arce dublouri. Cele două încăperi corespunzînd faţadei principale au cota nivelului de călcare cu cca
1,5 m mai jos decît cele două din partea opusă. Remarcabi I este
spaţiul din stînga gîrliciului, divizat de o arcadă în două travei
longitudinale, fiecare acoperită cu o boltă în leagăn (fig. 6,8).
Ni se pare demn de reţinut ~e asemeni faptul că p~ . faţada opusă
intrării a existat la nivelul -beciului o uşă, azi zidită, al cărui ancadrament: de piatră se - păstrează (fig. 9).
Pe latura sudică a beciului a fost realiz.at un coridor subteran
boltit, în pantă, astăzi impracticabil (fig. 14), care conduce la o a
treia porţiune de beci . . :. . acest . spaţiu fiind amintit de către arhitecţii Em. Costesc;u şi N. Sofronie ca existînd sub corpul de clădire
demolat în anul 1954, dar care nu figurează în relev_eele cercetate
de ?-Uto,rul prezentului studiu. Nivelul de călcare al acestui spaţiu
pare să fi .fost cu cca 1,5-2 m mai jos decît ~ota minimă a beciului. Grosimea zidurilor beciului, realizate din piatră, este de cca
1 m. Bolţile şi · arcele sînt .realizate "din cărămidă:
Ar;:cesibil prin intermediul unui foişor aşezat deasupra gîrliciului · (fig. 5) din faţada principal~. niv~lul ·lowibil, azi în ruină,
ridică cercetătorului numeroase probleme legate de înfaţişareâ
iniţială, stabilirea datei construcţiei, a unor eventuale refaceri
şi · adăugiri (fig. 3).
Din foişor, un coridor îngust conduce către un spaţiu de ci.rculaţie ce traversează în se.ns 'longitu!'.{inai întreaga clădire (fig. 4 ),
distribuind în dublu tract încăperile şi 'constituind un ax de compoziţie ..planime.trică. ·Încăpere? rriai mare . rezultată din supralăr
girea_în zona centrală a a.cestui coridor este · flancată, spre faţada
intrării, de cefi . mai mare cameră a _
casei, iar spre faţada opusă,
de ceea ce pare să fi fost o loggie, ulterior închisă. Traveea determinată · de zid uri le transversale ce delimitează cele t"rei încăperi,
pare să fi constituit un al doilea ax compoziţional. Construite
.17 · ~eferitor la evoluţia societăţii moldovene şi ro,lul important jucat
de fan:iili11 Ruset ; V~;!:i :' R~pu Ro ş etti, ·op. cit„ 1p. 365...:....371, 'Rai:lu Rosetti,
Păr;nintyl, sătenii şi stăplnii ln Moldova, tomul. I. 1907, p. 232-256.
.
18' Gheorghe' t:'.urinschi Voron'a , Istoria arhitecturii ln Romdnia, 1982,
p. 203.
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Perspectivă şi

plan porter ,

clişeu

/.A.l. M.

4. Co ridor (parter); fotog ra fi ile

următoa re

au fost

5 . Gîrliciu l

executa te de autor

6. Beciul, zona esticd

8. Beciul, zona estlcd

7. Arcul de

9. Beciul , zona

piat ră

al gir/ iciului

estică ,

intrare

o b t u rată
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1O.

Uşa

13 .

Fa ţada s u dică

de acces

obturată ,

peretele nordic

11.

Uşa

de acces , peretele nordic , detaliu

14. Galeria de acces

din piatră, ca şi ~ iduril e subso lului, ziduril e parterul ui au grosimi
de 80-90 cm . ln ceea ce pi· i v eşte acoper irea spaţ ii lor, acestea
erau fie boltite în leagăn - în caz ul coridoarelor - , fie cu bolţ i
cu muchii ieşite, străpunse de lunete. Se poate remarca t ratarea
cu lunete în acoladă a bolţ ilor celor două camere de pe latura
sudi c ă a casei, diferită de restul rezol v ăr i lor penetraţiilor în bo lţi le ce lorl alte în că peri - penetraţii puţin profund e, de formă
semicirculară ce putea u avea şi rol de arce de descărcare. Cu
rare e xcepţii, u şile şi ferestrele au ancad ramente de piatră .
Deşi unii autorii tind să considere planul case i de la Pri beşti
ca deri vînd din multiplicarea locuinţei ţărăneşti tripartite, cîteva
elem ente de ordin arhitectura l-p/an imet1·ic , prec um şi date istorice ne îndeam n ă să ne gîndim mai curînd la o influenţă a arh itecturii rezidenţiale nobiliare din Ţara Rom â nească a sfîrşitului
de veac XV I/, arhitectură marcată la rîndul·e i de evidente refle xii
t îrz i i ale renasteri i occidentale.
Forma dreptunghiulară a planului, orcjonată de ce le două axe
compoziţio n a l e de care aminteam mai sus, dublul tract, amplasarea asimetrică a foişorului pe faţada principală ne duc cu gîndul
la palate le brîncov eneşti de la Potlogi ş i Mogoşoaia sa u la reşe,
dinţa lui Cornea Brăiloiu din Vădeni. Asemănarea cu modelul
muntenesc poate fi dusă mai departe dacă ţinem cont de prnbabi1itatea ex i stenţe i unei /oggi i pe faţ a da o pu să intră1· i i, în traveea
centrală - acel spaţiu acum în chis cu un zid ie ş it în reza lit faţ ă

12.

obturată ,

Uşa

de acces

în zona

s u di c ă

o btu ra tă , faţada

nord .

a bec iului

de zidul faţadei - prezenţă în favoarea că1·e i a aducem următoa
rele arg um ente:
- Existenţa încăperi i rez ultate din s u pra l ărg i rea coridorului
longitudinal nu poate fi înţe l easă decît în ideea com uni cării
cu un spaţiu deschis pe latura de vest. Ar fi greu de im aginat con ceperea unui asemenea spaţiu neluminat, atîta
vreme cît cele lalte încăpe ri, inclusiv ce le cu funcţiune de
ci1·culat ie, au contact direct cu exter iorul .
- Poziţia' nefirească a perete lui în rezalit ce închide acest
spaţi u (perete care pare «l ipit »). se poate datora faptul ui
că e l a înlocuit, într-o epocă ulte rioară ridicării casei, balustrada ş i stîlpii un ei loggii. De remarcat că materialul
(cără mid a), cît ş i grosimea acest ui perete sînt diferite de
cele ale zidur il or originare ale casei .
- Acelaşi tip de fini saj (tenc ui a l ă) este prezent atît pe faţad a
de vest a case i, cît ş i pe ce i tre i pereţi inte rio1·i ai spaţi ului
pe care îl pres upunem a fi fost o loggie.
Desig ur, aceste arg umente ce par sufi ciente ar trebui s u sţi
nute de o cercetare a parament ului, aşa cum o cercetare arhitecturală ar putea aduce la lumin ă un alt a m ăn unt . Este vorba despre
golul de uşă, ac um zidit, afl at pe peretele de nord al casei (fig.
10, 11, 12), ce ar putea fi dovada ex i stenţei unui al doilea acces,
aşa cum se î ntî m p l ă la palatul de la Potlogi. Di n aceeuş i zon ă de
influenţ ă pare s ă prov in ă acel arc de pia t r ă , cu z imţi ş i arhi vo l tă
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·a fi fost uherior co nstr uit. Alăt u rată st udiului arhitectura l ce
presupune influ enţa arhitecturii rezidenţiale a Ţării Româneşti
de la sfîrş itul seco lului al XVII -iea, această observaţie pare să
pună în seama lui Iordache Ru set zidirea parterului - constr ucţie ce putea fi realizată fie între 1698 (anul zid irii casei brîncoven eşti de la Potlogi) şi 1711, fie între 1714 şi noiembrie 1720
(data la care şi-a făcut testa mentul) 23 • O a ltă et apă de constru cţie
o s ugerează N. Sofronie, citîn-du- 1 pe Radu ~osetti 21 : « Această
pivn iţă o au făcut dumnealui Iordache Rosetti, ln sen in şi în negură
teafăr», ( in scripţia chir ili că de pe arcul gîr li ci ului ) şi menţionînd
o dată: 1762. Cele de mai sus co ntraz ic afirmatii le act ului de vînzare-cumpărare din 1691. Şt im de asemeni că la 1762 Iordache
Ruset nu mai trăia . Este posibil ca această din urm ă dată să fie
momentul unei re paraţi(, cu care ocazie s-ar fi săpat inscr ipţia
c hirili că de pe arcul gîr li ciului. Tot la acea dată, ţinînd cont de
influenţa s ud -d u năreană din ce în ce mai pregnantă, putem pre·sup une con str u cţ i a arce lor de penetraţie în acoladă ale celor
două încăper i sudi ce, poate rezultatu l uno1- refacer i 25 , ca şi con-

al gîrliciului 19 ( 1g. 7). Amintim aici. că aceste -caracteristici arhitecturale nu se întîlnesc în comp une1-ea spaţială sau în
decorarea case lor boiereşti moldovene construite în aceeaşi epocă
(c um ar fi casele din Şerbeşti, Paşcani, Cepelniţ a) faţă de care
casa_ de la Pribeşti se sit uează pe o poziţie de unicitate 20.
ln ceea ce pri veşt e documentaţia istorică, amintim aici că,
ce l care a r~alizat probabi l parterul c lădirii, Io rdac he Ruset, era
înrudit cu Cantacuzinii, Constantin Brîncoveanu si Văcăre stii 21,
fapt ce ne lasă să presupunem că a cunosc ut fie 'direct, fi~ din
relatări, alcăt ui rea palat elor brînco ve neşti ale epocii. Desig ur,
to ate ce le enumerate mai sus sînt o do vadă a influentei din Valahia în arhitectura acestei case. Totu şi, ceea ce frapea~ă la Pribeşti
este sobr ietatea, modestia constr u cţiei - aspecte ce o depăr
tează de mode lul ce num ai sobru şi modest nu era. Această filtrare
pri n propria experienţă, propriul gust art istic al unor înrîuri ri
stă mărturie adaptăr ii inteligente a unui tip de plan la neces i tă
ţile şi felul de v i aţă ale boierimii moldove ne (fig. 1, 2, 13).
Pe temei ul documentelor si scrierilor mai noi referitoare la
moşia ş i casa din Pribeşti, fo l~sind datele ofer ite de a~aliza arhi tecturală p reze ntată mai sus, o încercare de datare a diferitelor
etape de co n strucţie ni se pare pos ibil ă.
Astfe l, documentul din noiembrie 1691, d ată la care mosia
i ntră în stăpînirea lui 101-dache Ru set. este şi prima consem n ar~ a
existenţei unei case cu p i v niţ ă de piatră. Aşa cum arătam, înai nte
de noiembrie 1691 , moş i a Pribeşti a aparţ inut unor d regători
importanţ i: Fortuna Comisul, Ni colae B uhu ş Logofătu/ , Dar ie
Spătarul. Oricare dintre aceştia ar fi putut constr ui o casă , de spre
a cărei amp loare nu avem însă nici o dată. Desigur, întîi a fost
co nstruit beci ul, cu zid uri de piatră şi bolţi din cărăm id ă; a lcă
tuirea spaţ i a lă îl face databil pe la mijlocul seco lu lu i al XVII- iea.
Nu ştim nimi c despre momentul zidirii nive lului locuibil, ce l
actu al părînd a fi fost făcut înt1·-o etapă ulterioară 2 2 . Argument
im po1-tant în acest se ns îl co nstituie lungimea mai ma1-e a acest ui
nivel faţă de lungim ea beciului . Astfe l, zidul faţa d ei no1-d al parterului spri jin ă în afa ra zidului beciului. De altfe l acelaşi perete
nordic al parte rului are zi d ăr i a neţe s ut ă cu perete le estic, părînd
retrasă,
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Nicolae Stoicesc u, op. cit., p . 436, 437.
Radu Rosetti, Amintiri, vo i. /, 1 922, p. 10. In scripţia amintită este
de ned escifrat azi. Deviza « sereno aut nu bio sos pes »figura ş i pe eşarfele
care însoţeau bla zo nul familiei Rosetti.
2s Nu cunoaştem alte exemple de străpungere în acoladă a bo l ţi l or
ni ci în arh itectura Ţării Româneşti, nici în cea a Mofdovei. Arcul în acoladă
este î n să fre cve nt uti lizat , cu prec ădere de la mijlocu l secolului a l XV III-iea,
ca e lement de decor al faţadelor unor biseri ci mun t eneşti (Stavropo leos 1724, biserica Schitului Ba lam uci - 1752 ş i altele). În Mold ova , ca u rmare
a înrîu ririi muntene, arcele în acoladă sînt preze nt e atît în tratarea paramentului, cît ş i în interioru l bi ser ici i Sfinţii Teodori din l aşi (arcele de la
baza turlei naosu lui, arcele ce s u sţ in zidul dintre naos şi pronaos). Ridicată la 1761, biseri ca amintită pare să fl fost mode l unor zidiri re ligioase
ulter ioare. Motive le decorat ive utilizate piuteau fi în să pre lu ate ş i de arhitectura civil ă a epocii. Prezenţa a rcelor în aco l adă de la P r ib eşti ca rezultat
al unor atari prelu ăr i a r întă r i data rea propus ă- 176 2- pe ntru refacerea
sau repara1·aea ce lor două încăperi sudice .
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io Tratarea acestui arc este considerată de Mihai Jsp ir ca fii nd de înrîurire mu nt e n ească. Vezi Consideraţii asupra decoraţiei arhitecturii din Moldova (secolele XVI-XVII), «Rev ista Muzeelor ş i Monumentelor, Monumente
Istorice şi de A rt ă» ( « RMM -MI A »), nr. 1, 1983, p. 48 , 49.
20 Trebuie acce ntuat asu p ra deosebiri i faţă d e alte monumente contemporane, în s pe cial asupra dispoz i ţiei încăperilo1-, a organizării planimetri ce a nivelului loc ui b il (descris de Contele d'Hauterive în a sa La Moldavic
en 1785, p. 11).
21 Iordache Ruset se înrudea după tată cu Toma ş i Iordache Cantacuzino ; îş i căsătoreşte copiii cu vlăsa tr ele unor importante familii muntene:
pe Nicolae cu A n cuţa Brîncoveanu, pe Ru xandra cu Barbu Văcărescu, pe
Victoria cu Pîrvu Cantacuzino, vezi Nicolae Stoicesc u , op. cit., p. 437 .
"" Opinie e x p1· imată pent1· u prima dată de c ăt1·e arh it ectul N . Sofron ie ,
ex plicînd de ca lajul între beci ş i parter.
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strucţi a arc ului în acoladă a uşii de acces din foişor. Şi tot atunci
poat e că s-a construit şi structura de lemn, cu grinzi festonate a
foi şo rului (fig. 16), azi di spă rut ă, dar ale cărui detalii le-a păstrat
releve ul realizat în anul 1950 26 • Este de presupus că după 1841,

Lupu B a lş, cel care construise nu departe biserica cea nouă în
stil neoclasic, a făcut unele lucrări de reparare sau modificare a
casei. Nu putem preciza dat a închiderii loggiei, precum şi a zid irii golului u ş ii de pe perete le vestic al beciului. Probabil în vremea
cînd a parţ inea lui Şt. Gheorghiu Parpalea, casa a fost extinsă spre
sud, iniţial cu o pivniţă, dou ă încăper i la parter şi una la etaj şi
apoi, aşa cum ce rtifi că o fotografie de la în ce putul secolului, cu o
altă î n c ăpere la parter. D evastată la 1907, casa apare refăc ută,
înconjurat ă de arb u ş tii şi pergo lele unei grădini îngrijite, într-o
fotografie rea li zată între ce le dou ă războa ie mondi ale. Soa rta
blazonului familiei Rosetti, bl azo n ce împodobea peretel e intră rii,
ne este n ec un osc ută . Dup ă cum relatează Radu Rosetti 27 : « persoane demne de încrede re m-a u asigurat că toate aceste arme se
vedeau săpate deas up ra u şi i de intrare a curţii din Pribeşti . ..
în anul 1904, am găsit toată casa , precum şi u şor ii de piatră acoperiţi cu un strat gros de t e n c ui a l ă, n-am putut vedea nici un blazon ».
A iniţi a o cît mai r ap idă acţiu n e de conservare a ruinelor acestei case, a co ntinua prin cercetări arheologice depi st area tuturor
elementelor ce ne-ar putea conduce la o resta urare cît mai corect ă
a acestui monument de arhitectură atît de vitregit - constituie,
după opini a noas t ră , calea ce trebuie urmată pentru a ne reda
nouă şi generaţiilor următoare conştiinţa unei con tinuităţi culturale de care avem atîta nevoie.

SUMMARY

Th e "Rosetti-B alş" House at Pri b eşti , in an advansed st at e cf ruin, is
o ne of th e impo rt ant Ro man ian mcnume nt s of civ il a rchite ctur e.
Starting from the d e tailed research o f o lder or more recent writ ings
o f th e documents referring to the Prib<şti estat e , th e au th or largel y recon stitu tes its hi sto ry. Th e detailed ana lys is of t he spatial-pl 2nimetrical concepti o n of the hou se makes us come t o the conclu sion th at unlike the noble
re sid en tial Mo ldavian architecture generally infl uenced by th e characteristic s o f similar co nst ructi o ns in ne igh bour ing Fo la nd, its groudfl oo r is tribut ary to the Wa llach rno de l o fth e beginning of the 18-th 'ce ntu ry. Th e Po li sh
influ e nce s and later So uth - Dan ubia n o ne s as wel I can be found in th e decorat ing ele ments. Re lyi ng o n th e hi st or ical data and th e arc hi tectura l research, the a utho r t ries to est a bl ish th e st 2ges in whic h th e house was
built - thu s, if the cel Iar seems to have been built round th e midd !e
of the 17-th century, the groundfloor probably d~tes from .the begin ning
of th e 18-th century. Lat er mcdificaticns altered th e initial c:~ ~ ect cf t he
hou se. Th e so-co nce ive d attempt succeed s in offerri ng spat ia l-plrnimel
tri ca l landm arks which tcgether with the res ult s of seme arc heo lc gicaresearches, co u ld be t he basis of a restcrati c n that must net be delayed
any further ,
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Releveul înt ocmi t de studenţii ar hit ecţ i în 1950 a fost publicat în
« Documente de arhitectură din România», voi. 6.
Radu Rosetti , ~Scrieri, 1980 , p. 371,

colecţia
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