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Cristofi CerChez, un arhiteCt buCureştean uitat

ruxandra nemţeanu

Cristofi Cerchez (1872-1955)1 după ce a 
terminat şcoala de Drumuri şi Poduri, din cadrul 
Politehnicii din bucureşti, a plecat ca bursier în 
1895 să studieze arhitectura la şcoala specială de 
arhitectură din Milano. absolvă şcoala în 1898, 
după care revine în bucureşti şi proiectează aici 
în special locuinţe unifamiliale. 

„toţi spuneau că talentul lui se manifestase 
cu mai mult succes în casele de mici dimensiuni, 
în stil românesc, cu înflorituri, pline de viaţă, 
care deseori păreau că te invită să le locuieşti şi 
să fii fericit, aşa cum păreau ele”2. 

una din primele sale vile a fost un hibrid 
arhitectural, dar de mare valoare, Vila dr. 
Minovici, care aduce ca volumetrie cu bufetul de 
la şosea a lui ion Mincu, dar adoptă decoraţiile  
din vocabularul stilistic neoromânesc promovat 
de arhitectul Petre antonescu. 

Vila Dr. Minovici a fost clădită în 1910, 
iar arhitectul Cristofi Cerchez a fost atât 
proiectantul, cât şi constructorul acestei case. 
el a realizat-o gratuit pentru prietenul lui dr. 
nicolae Minovici, amândoi fiind atraşi de arta 
1 n. Georgescu şi Cr. Cerchez Colbazi, Cristofi  Cerchez, în Mari  
arhitecţi, ed. Meridiane, bucureşti 1981, p. 80-88. s-a născut la 
bolintin Deal, Giurgiu, la 5 iulie 1872, a murit la bucureşti la 
15 ianuarie1955). 
2 simona Condurăţeanu, Arhitecţii şi mediul în care  au trăit, 
în Povestea Caselor, uniunea arhitecţilor din românia, editura 
simetria, bucureşti, 1999, p. 187-193.

Vila Dr. Minovici, 1910, str. Minovici nicolae nr. 1, 
sector 1, bucureşti - foto biblioteca academiei române 
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veche românească. 
După îndelungi documentări prin ţară, 

în demersul de surprindere a unor elemente de 
stil naţional neutilizate până la acel moment, 
demers inoculat de profesorul său, arhitectul şi 
restauratorul italian Camillo boito3 la şcoala 
specială de arhitectură din Milano, Cristofi 
Cerchez a găsit  formula arhitectonică a casei 
de boiernaş de la oraş, care a devenit modelul de 
referinţă pentru proiectele sale de vilă urbană. 
Modelul lui apare în replică la modelul “revival” 
mânăstiresc practicat pe scară largă la acel 
moment de alţi arhitecţi în stilul neoromânesc 
al vilelor. acest tip de case cu două niveluri, 
aparţinînd vechilor boieri sau negustorilor mai 
înstăriţi din târguri, se compunea dintr-un parter 
de înălţime redusă şi un etaj generos cu o prispă 
cu arcaturi din lemn sau geamlâc.
3 Camillo boito (1836-1914) se naşte la roma, din mamă 
poloneză şi tată italian, fratele său fiind arrigo boito, celebru 
pentru libretele operelor lui G. Verdi. Camillo boito studiază la 
Padova şi la accademia di Venezia, devine profesor de arhitectură 
la accademia delle belle arte di brera şi la Politehnica din 
Milano. În 1859, războiul dintre austria imperială şi tânărul regat 
al italiei, l-a făcut pe Camillor boito să părăsesască Veneţia  şi 
să se instaleze la Milano, oraş pe care nu-l va mai părăsi până la 
moarte. Profesor la şcoala de arhitectură din Milano, va forma 
mai multe generaţii de studenţi. Ca membru în diferite asociaţii şi 
comisii, ca autor de publicaţii de specialitate de mare reputaţie, va 
deschide porţile şcolii de arhitrecură pentru studenţii veniţi atât 
din italia cât şi din europa Centrală şi de est.

Casa Candiano, 1911 (fostă aleea Modrogan nr. 19), azi 
str. rabat, înainte de a fi bombardată - foto biblioteca 

academiei române - stampe
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Pasionat de acest fel de case, pe care le 
considera autentic orăşeneşti, Cristofi Cerchez 
le-a cercetat multă vreme, le-a schiţat şi 
fotografiat acolo unde mai existau la târgovişte, 
la Piteşti, la Câmpulung-Muscel, la râmnicu-
Vâlcea, precum şi la cele câteva rămase în 
Capitală. Din păcate s-au păstrat prea puţine 
schiţe şi fotografii executate de arhitect din acea 
perioadă.

În bucureşti, la data când arhitectul 
cerceta tipologia acestor locuinţe, mai exista un 
număr semnificativ; azi o parte din aceste case 
au dispărut, din păcate: Casa Moruzi din Calea 
Victoriei sau Casa Ciurcu din strada Labirint. 
Dintre acestea, astăzi mai există Casa Melic 
din strada spătarului sau Casa de târgoveţ, din 
Calea şerban Vodă nr. 33. Cristofi Cerchez este 

puternic impresionat de formele simplificate, 
caracteristice caselor de târgoveţ şi de existenţa 
lor într-un trecut nu prea îndepărtat, când 
umpleau târgurile. 

Detaliile faţadelor, ornamentaţia lor, este 
deosebită faţă de cele aflate la biserici şi mănăs-
tirile din evul mediu, precum şi faţă de cele ale 
caselor ţărăneşti din zona muntenească rurală. 
Cristofi Cerchez studiază cu multă atenţie fie-
care detaliu şi material utilizat la aceste puţine 
exemplare rămase. el descoperă compoziţia 
subtilă a distribuţiei golurilor de formă dreptun-
ghiulară, ce străpung masa alb-văruită a faţade-
lor; raportul volumului parter-etaj, în care etajul 
are camere principale - dimensionate corespun-
zător unui piano nobile şi luminate prin prispă 
- iar parterul este scund, cât mai blindat, care, în 

Casa Melik, str. spătarului nr. 22, sector 2, bucureşti - foto r. nemţeanu, 2009

Casa hindlijan - faţada principală şi planul etajului casei cu grădină din str. artui Gridiker nr. 4, 
Plovdiv, bulgaria din “bulgarian Villas, sofia 2000”, p. 203
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afara uşii de intrare, deschide câteva ferestre rar 
distribuite, mărunte, adesea întărite cu grilaje 
groase de fier. ferestrele sunt de formă drept-
unghiulară, doar uşa de la intrarea de la parter 
reia forma semicercului, după modelul intrării 
la gârliciul conacelor boiereşti.

Cristofi Cerchez îşi propune să reînvie 
arhitectura orăşenească autohtonă, să încerce 
o reactualizare a acestui stil de care se simte 
atras şi pe care îl consideră drept cel mai nimerit 
pentru vila “rustică” a bucureşteanului. În spiritul 
acestor căutări, arhitectul a creat o pleiadă de 
vile, remarcabile prin personalitatea lor, insolite 
în context şi totuşi integrate în parcelările unde 
au fost construite. schema funcţională a oricărei 
vile concepute în stilul său arhitectural specific 
a fost cea dată de modernitatea şi confortul 
necesar unei locuinţe contemporane, fără rabat 
de la normele de igienă sau utilităţi.

următoarea casă construită, tot un hibrid, 

dar în care se disting germenii viitoarei sale 
concepţii arhitecturale, este Casa zentler, din 
str. Mântuleasa nr. 10, bucureşti. Construită cam 
în acelaşi timp, 1910, cu vila n. Minovici, pe 
un teren de mici dimensiuni, era considerată o 
clădire destul de impozantă pentru acele vremuri. 
Compusă dintr-un parter şi cu un singur etaj, 
construită cu ziduri groase de cărămidă, casa 
zentler are învelitoarea din ţiglă smălţuită verde 
închis, culoare mult studiată de arhitect. Pe faţada 
dinspre strada Mântuleasa, la etaj, se desfăşoară 
un cerdac cu stâlpi din lemn simplu lucraţi, legaţi 
între ei cu o balustradă de lemn, simplă, dar 
lucrată de o mână de meşter. un balcon din acelaşi 
material, pe console şi cosoroabe cu tăieturi 
prelucrate aduce un motiv decorativ nou ce dă 
importanţa cuvenită unei încăperi de destindere 
reprezentative. 

În 1911, se va construi locuinţa lui 
Candiano Popescu în bucureşti, o vilă de 

Casa zentler, str. Mântuleasa nr. 10, sector 2, bucureşti - foto r. nemţeanu, 2009

Casa stanovici, str. remus nr. 6, sector 3, bucureşti, 1912 - foto r. nemţeanu, 2009
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dimensiuni importante, pe un teren mare în 
Parcul filipescu, în aleea Modrogan nr. 19, 
în faţa unui squar. Candiano Popescu fiind 
ploieştean, cunoştea răspândirea acestor, case 
vechi de boiernaşi de târg şi treptata lor dispariţie 
şi şi-a dorit o vilă în acest stil. Din păcate, unul 
din bombardamentele aeriene din ultimul război 
a distrus partea dinspre sud-est a clădirii, precum 
şi turnul frumos proporţionat acoperit de olane 
vechi.

În 1912, încă nu se terminase Casa 
Candiano, când începe Casa stanovici din 
strada remus nr.6, din bucureşti, în acelaşi stil 
caracteristic lui Cristofi Cerchez.

După Primul război Mondial, arhitectul 
dorea să aibă o locuinţă proprie, pe care o şi 
construieşte în anul 1926, în bucureşti, pe 
strada sf. ştefan 13. De dimensiuni reduse, 
clădirea este alcătuită dintr-un parter şi un etaj, 
în stil gorjean4. faţada principală spre stradă se 
înscrie în tipologia aceleiaşi arhitecturi vechi de 
târgoveţ. etajul are un cerdac pe stâlpi de lemn, 
rezemaţi pe o balustradă de zid tencuit. Întreaga 
construcţie este adăpostită de streaşina lată de 
scânduri de lemn vopsite brun închis. Cristofi 
Cerchez a locuit aici numai până în 1933, când a 
fost nevoit să o părăsească.

Casa eufrosina Mătăsaru, str. Porumbaru 
nr. 12, bucureşti. După primul război mondi-
al, arhitectul Cristofi Cerchez reia proiectele de 
vile în stil neoromânesc, dar la vile de mai mică 
amploare. astfel, în 1929, în strada Porumbaru 
nr. 125, Cristofi Cerchez construieşte Casa eu-
frosina Mătăsaru de care va spune mai târziu că 

4 Ibidem. 
5 P.G.M.b.- D.s.a.a., fond Primăria sectorului i Galben, 
Dosar nr. 460/1932, Construcţie str. Porumbaru nr.12, proprietar 
eufrosina Mătăsaru.

Casa Cerchez str. sf. ştefan nr. 13, sector 2, bucureşti - foto ruxandra nemţeanu, 2009

“este o copie fidelă a caselor vechi pe care le-am 
întîlnit la Câmpululng Muscel, la târgovişte şi 
în argeş”6. este ridicată în Parcelarea Porumba-
ru - azi denumită uruguay. 

Parterul este de fapt un demisol ieşit din 
pamânt, destinat anexelor gospodăreşti şi care 
cuprinde pivniţă, spălătorie, wc de serviciu şi 
două camere de serviciu. accesul se face la 
partea din spate direct din curte sau printr-o 
scară de serviciu aflată în spatele casei. etajul, 
un hoch-parter, conţine camerele propriu-zise 
ale locuinţei. La el se urcă din curte direct prin 
intermediul unei scări, care dă într-un vestibul. 
Din vestibul se intră în salon şi sufragerie, care 
comunică între ele, şi se mai intră în primul 
dormitor. Din primul dormitor se intră în a doua 
cameră care comunică cu oficiul bucătăriei şi 
baia apartamentului. Paralel cu camerele se 
desfăşoară circulaţia secundară, oficiu cu cămară, 

6 simona Condurăţeanu, op. cit., p. cit. 

Casa eufrosina Mătăsaru (1932), str. Porumbaru nr. 12 
nr. 22, sector 2, bucureşti - foto “Mari arhitecţi”, 

ed. Meridiane 1981
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autorizaţie construire Casa Mătăsaru 
(1932), str. Porumbaru nr. 12

Planşă din Dosarul de autorizare a Casei Mătăsaru, str. Porum-
baru nr. 12 - arhiva Municipiului bucureşti, fond PMb - sth. 

(Dosar 460/1932) 

Casa Mătăsaru, foto r. nemţeanu, 2009 Casa Mătăsaru - detaliu, foto r. nemţeanu, 2009

sufragerie, wc de serviciu şi bucătărie. Cele două 
circulaţii paralele se închid într-un sas şi o scară 
de serviciu, cu acces spre unica baie. scara de 
serviciu face legătura cu demisolul. salonul, spre 
stradă are ieşire spre un cerdac-terasă, cu parapeţii 
de zidărie frumos decoraţi, în faţada spre stradă şi 
laterală, din curte.

faţada principală, de la stradă este la patru 
metri în interiorul curţii de la aliniamentul stră-
zii, conform regulamentului urbanistic al parce-
lării. În acelaşi timp, vila are parterul retras şi 
faţă de faţada etajului, care iese în consolă, peste 
acesta. Cerdacul, mai scund decât restul clădi-
rii, ocupă aproape întreaga faţadă de la stradă şi 
are stâlpii de lemn frumos sculptaţi şi parapeţii 
din zidărie decoraţi la exterior cu un panouri cu 
elemente florale din stuc. este, de altfel detaliul 
nelipsit al vilelor sale, care înnobilează faţada. 
streaşina este lată, din scânduri fălţuite. Parterul 
este marcat în faţadă cu două arcuri în plin cin-
tru, în care se deschide uşa de intrare principală, 

uşă grea, plină, iar alături de ea o fereastră pen-
tru iscodit vizitatorii. iniţial, un gard de lemn, cu 
stâlpi şi scânduri cioplite, completa pitorescul 
acestei construcţii; azi, din păcate, acesta a fost 
schimbat într-un mod nefericit. Vila este destul 
de insolită în peisajul urban şi cu toate acestea 
are o soră geamănă, tot în bucureşti.

Vila din str. arh. D. hârjeu nr. 18, aflată în 
Parcelarea Călăraşi, este o copie, dar în oglindă, 
a vilei din strada Porumbaru nr. 12 şi este o 
descoperire a autorului acestor rânduri. biografii 
arhitectului nu pomenesc nimic de această vilă, 
iar literatura de specialitate o ignoră complet. am 
descoperit-o întâmplător, locuind în apropierea 
ei. Probabil refolosirea aceluiaşi proiect, chiar 
dacă era în oglindă, a fost stânjenitoare pentru 
arhitect, deşi alţi arhitecţi, ca statie Ciortan, nu 
se sfiiau să declare această multiplă folosire.

În afară de ultima lucrare pomenită, restul 
sunt imobile declarate monumente istorice şi 
protejate prin lege. Vila din str. arh. D. hârjeu 
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Planşe din Dosarul de autorizare a Casei Mătăsaru, str. Porumbaru nr. 12 - arhiva Municipiului bucureşti, 
fond PMb - sth. (Dosar 460/1932), 
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str. arh. D. hârjeu - Plan parcelare 1921

Casa str. arh. D. hârjeu nr. 18 - foto r. nemţeanu, 2009

Casa str. arh. D. hârjeu nr. 18 - Detaliu 
- foto r. nemţeanu, 2009

este în zonă construită protejată, într-o parcelare 
istorică, protejată la rândul ei. arhitectul Cristofi 
Cerchez a mai ridicat şi alte locuinţe în stilul sau 
personal, asemănătoare celor amintite aici, care 
necesită un alt studiu. 

Din păcate stilul său a trecut mult timp 
neobservat, motivat şi de faptul că aceste locuinţe 
de târgoveţ aveau răspândire şi în aria balcanică, 
nu numai în Muntenia. De aici reticenţa edililor 
de a promova o variantă de stil cu patent mai 
puţin local. şi în bulgaria întâlnim astfel de 
case orăşeneşti de negustori şi care explică 
interferenţele culturale geografice.


