
LOCUINŢE CU PICTURI MURALE DIN ULTIMA 
DECADĂ A SECOLULUI AL XIX-LEA 

PETRE OPREA 

Moda decorării cu picturi a locuinţelor bucureştene a 
atins apogeul în ultima decadă a secolului al XIX-lea. 
Pînă atunci ea se impusese în special la înfrumuseţarea 
clădirilor somptuoase, păirînd a fi, cu precădere, apanajul 
aristocraţiei. Acum moda se extinde vertiginos şi 1a locu
i nţele mai modeste, găsind chiar mai multă audienţă la 
mica burghezie şi la intelectualitatea cu funcţii superioare 
în aparatul de stat. 

Spre deosebire de anii anteriori, puternica influenţă a 
modei occidentale se exercită pe de o parte mai intens, 
datorită contactelor şi mai strînse ale bucureştenilor cu 
străinătatea, iar pe de altă i_,arte mai unitar, deoarece atît 
Parisul cît şi Viena - centre artistice sub influenţa căror.a 
gravitam - cultivau acelaşi stil decorativ, cunoscut sub 
denumirea de „Art nouveau" sau „Jugendstil". 

Firesc, datorită acestor multipli factori , aproape toate 
locujnţele mai deosebite, construite în acest răstimp , au 
fost înfrumuseţate cu pictură decora.tivă . Unii proprietari, 
nefiind satisfăcuţi doa1r cu împodobirea pereţilor şi pla
foanelor cu simple elemente decorative trase cu şablonul, 

au dorit să le decoreze cu scene mitologice şi alegorii, 
apelîOJcl la piotot·i iautohto:ni notorii - G. D. Mirea, Şt. Lu
chian, Menel.as Simonidi - iar alţii, mai vianitoşi, la artişti 
străini, a căror activitate în to:ate cazurile ştiute nu ne 
e cunoscută pe de-a întregul. 

* 
Dintre pretenţioşii proprietari, care au dorit să aibă o 

casă decorată cu picturi mai atrăgătoare, îl cităm pe ju
ristul E1efterLe Eoo:nJOimu, în a cărui fostă Locuinţă clin 
strada Plantelor nr. 4, se mai păstrează în condiţii foarte 
bune, deşi s-au succedat mai mulţi propriertarri, pictura 
fostului dormitor, semnată şi datează - Fr. Eichele 1891 
-, şi cea din holul de la intrare. Alegoria de pe pliafonul 
dormitorului înfăţişează , pe un fond albastru azur, acope
rit cu nori de un alb-lăptos, o femeie înfăşurată într-un 
văl străveziu zburînd cu 1aripile întinse, înconjUJrată de un 
grup de amoraşi. După steaua de la diadema purtată pe 
cap, s-ar părea că personajul reprezintă pe zeiţa dimineţ ii , 

Aurora. Subiectul este bine realizat compoziţional , trupu
rile sînt armonios proporţionate şi au multă giraţie în 
mişcăt·i , oeea ce n e îndrituieşte să aprieciem că a1rtistul 
cunoştea îndeaproape exigenţele unei asemenea picturi. 

Holul de la intrare aire plafonul cu luminator, ale 
cărui ochiuri de geamuri sînt picta.te cu elemente decora
tive geometrice şi florale, în culori foarte vii, actualmente 
şterse în cea mai mare parte a 101r. Spaţiul cuprins între 
partea de sus a uşilor şi luminator, de formă octogonală 
concavă, este decorat cu opt scene, fiecare reprezentînd, 
într-un ec.r1an trnpezoidal, cîte un personaj feminin drapat, 
aşezat deasupra unui ecuson de la care pornesc vrejuri în 
volute ce e întind spre larteml pînă la al doilea oou:s01n 
plasat la mijlocul laturii de sus. 

Persoruaj·e1e !Veprezintă dnici din ·Oe1e 111.ouă mu2'le : Mel-; 
pomen.a, muza tragediei, CHo, muza istoriei, Eratos, muza· 
elegiei, Eute11pe, muza muz~cii şi poeziei lirice, Terpsihota, „. 
muza dansului şi a cîntecului - alăturindu-li-se într-o 
interpretare ad-hoc, muz;a picturii, muzia sculptUirii şi 
Diana, zeiţa vînătorii. 
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Dacă pictura realizată de Eichele are multe calităţi 
arti.S'hoe, cea din hol este stîngace, fapt care ne dete~·mină 
să ahrmăm că este luJCl[1artă de un ailt artist mai puţim 
stăp1n pe meşteşug, după cum credem că un al treilea 
meşter este oel oe a picba:t uşile, cu şi mai multă stîn
găcie. Este vorba de cele patru uşi care dau în hol, pic
tate pe ambele fieţe, fieoaxe cainat avîind cîte trei tăblii: 
una mare dreptunghiulară sus, alta mai mică jos, des
părţite de a treia, de forma unui cerc. Interesante sint 
picturile de pe tăbliHe rotunde, î:nfăţişînd pitoreşti carpete 
de femei văzute di111. priofil , din divierse timpu:r·i - spre 
exemplu o egipteancă din antichillate - ş i din diverse 
ţinuturi de pe glob, de pildă o negresă avînd nasul stră
puns de un inel. Tăbliile de sus sînt pictate. ambele, fi e 
cu amfore cu fl!ori foarte oo1ona te, inconj u1ra te de un 
oadll'.'u geometric, fie cu femei ţinînd în mînă cîte o ramură 
înflorită, spre deosebire de tăbliile de jos care au cîte 
un mănunchi de frunze ce sprijină un buchet de flori. 

* 
* * 

In 1892 se înăJ.~a în actUJala shadă Alexandru Donici 
nr. 23, locuinţa familiei Lenş, pictată probabil cel mai 
tîrziu în a!Ilul urmăJtar. 

Actualmente ne-au mai rămas puţi.n e vestigii, dar 
suficiente şi într-o bună stiare de conservare pentru a ne 
face o părere asupra lor: pictura de pe plafonul vesti
bulului şi cea de pe plafonul holului, precum şi picturi] 
de pe şias'e ·oana:tUJri de 1a trei uşi. 

Plafonul vestibulului, de formă dreptunghiulară (cca 
4 m lungime X 0,80 m lăţime) pictat cu o culoare albastru
lăptos are la cele două laturi mici cîte un buchet de 
flori realizate din crteva pete stropite de culoare. 

Plafonul holului este decorat foarte auster. Dupa un 
bandou compus din palmete stilizate, urmează un brîu 
lat cu mai multe muluri alcătuind o ramă în cadrul căreia 
sînt plasate pe un cîmp brun grupuri alegori.ce. Pe latura 
salonului dinspre vestibul este înfăţişată , într-un decor ce 
îmbirnă elemente din ·repertoriul stilurilor 111oooco şi pom
peiJan, o tînără oare, privindu-se în oglindă, îşi pottriv,eşte 
pă1rul, scenă ce ne duce cu gînduJ. lia arta romană. P e 
latura opusă se află o vedută, cu măslini şi ruine, înca
drată într-un chenar simpiliu avînd deaisru1p:r;a un nud fe
minin cu trupul de la brîu în jos terminat prin vrejuri 
şi ţinînd cu ambele mîini de1a1supra capului un potir cu 
flori, :iiar pe părţile liabera!le, două animale fa111.tastice . 

CelelaJ.te două laturi ale plafonului au fiecaire la mij
locul lor cîte un animal fantastic cu cap de femeie. Fondul 
plafonului, împreună cu o simplă roze1tă de gips, în 
centrul căreia este agăţat candelabrul, sînt v iu colorate 
predominînd roşul pompeian. 

Artistul care le-a pictat nu stăpînea prea bine meseria, 
deoarece elementele decorative sînt realizate prea mini
atural şi se pieird pe sUiprafaţa fondului, fiind greu de 
descifrat pentru cel ce doreşte să le privească. 

Credem că acelaşi meşter a decovat şi uşile din care 
se păstrează crnci, pictate pe oa.naturile ambelor feţe, unele, 
asemenea cefor din fostul dormillor, r·edînd pe tăbliile de 
sus cîte o muză, siaiu ·compoziţii <OU îngernşi, iar pe cana
turile de jos, cîţiva pomi, alcătuind parcă un buchet din 

~ coroanele lor bogate. 
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Fig. 1- 4. Piccuri şi medalioane de la :i.sa din str. Pl:i.ntelor, nr. 4. 

Fig. 5-7. Picturi de la casa din strada Al. Donici nr . 23. 
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Fig. 10, 11 . - Detalii din decoraţ i a casei din str. Negust r1, nr. 15 . 

·X· 

-l<· * 
Deşi în a doua jumătate a secolului al XIV-iea majori

tatea meşterilor zugravi din Bucureştii se recrutau dintre 
italieni, rareori interioarele caselor capitalei erau decorate 
după moda itali ană a vremii. Decoraţia murală franceză 
cu un colorit mai ca1d şi mai viu, cu multe mouve rococo, 
care dă.d ea Încăperilor o ambianţă mai intimă şi , de ce n-am 
spune-o, mai frivolă, era preferată ·CU prioritate. Cea de 
provenienţă italiană era folosită mai puţin chiar decî t d eco
raţia murală viieneză , deş i impunea o atmosleră au s teră si 
solemnă prin Întrebuinţarea excesivă a îmbinării de el~
mente florale ş i geometrice, printr-un colorit rece ş i sobru. 
~oarte puţini proprietari , mai toţi cultivaţi şi îmbibaţi de 
literatura greacă clasică ş i latină prin studiile făcute în 
Italia, apreciau decoraţia murală a acestei ţări din acel timp 
care apela la numeroase scene cu aluzii la mitologia clasică 
propovăduind o viaţă morală sobră , plină de vi irtuţi. ' 

In caZJul deooră ri-i caisdo-r 1>ub influenţa italian ă, ca ş i 

Fig. 12, 13. Deatl ii din decoraţia casei din str. Robescu, nr. 5. 

în cazul cellei franceze de a11ofd, era frecven t Între 1870-
1890 ca dormitorul să aibă p ereţii compartimentaţ i în pa
nouri dr.eptunghi·ular.e, pla·sate ver.cical, În număr ~mpar 
(3, 5, 7), pc un perete, f.iecare avînd p e margine fie cîte 
un chenar din vrejuri şi linii îmbinate ma i sim:plu sau mai 
complicat, fi e, cel mai adesea, o baghetă subţire de lemn. 
Cîmp ul compartimentului era pictat într-o singură culoare 
sa u era acoper·it c u mătase maruflată, În ambele cazuri cu 
nelipsitul roşu pom peian. Plafonul era pictat \'n tromrpe
l'oeil. Spre deosebire, Însă, de moda .franceză, care plasa În 
centrul lui o scenă mitologică, avînd îndeobşte ca personaj 
o ze iţă acoperită de un văl diafan, cea italiană cerea un 
centru liber, cu un cer albastru acoperit de nori s trăvezii, 
care să dea iluzia unei mari depărtări , iar de jur împrejurul 
plafonului, la îmbinarea cu pereţii, ca o bordură, balustraide 
pe care se căţărau flori d e iederă, unde se i benguiau înge
raş i ş i păsări. Holul casei avea el e asemenea pereţii împărţiţi 
în comparnimente, cu dte o scenă, legată aluziv cu cele
lalte ş i numai rareo ri fieca re el e sine stătăto a re. 

·X· ·X· 

Răspun zînd acestor exiigenţe ale infl;ienţei murale ita
liene În decoraţ i a caselor bucureştene 111tre 1880-1890, 
cităm casa din strada Negusoori nr. 151, pictată nu numai 
În interior ci şi pe dinafară: fri za cu motive vegetale de 
sub st reaşina faţa.dei şi o scenă mitologică deasupra intrării , 
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reprczentînd pe zeul Mercur ş1, probabil, at'it cît se mai 
poa te distinge pc ze iţa Diana. 

Pictura de · p e plafonul dormitorului redă de-a lungul 
pereţ ilor patru balustrade scunde, cu numeroşi pilaştri, le
gate între ele prin vo liere ş i grilaje de fier forjat susţinîrud 
o vege taţie abundentă - ghirlande de flori de diverse cu
lori - unde se j10Gică cîţi•va putti. 

Salonul-bibliotecă are la rîndul ă u, plafon ul picta t cu 
mo;ivc decorat·ive florale' ş i putti pe un fond brun deschis„ 
de jur împrejurul unui centru dreptunghiular de culoare: 
brun închis, delimita t prin simple ghirlande de frunze. 

Holul, legat de vestibul printr-un glasvand pictat cu· 
motive florale şi personaje feminine, are ceilalţi trei pereţi 
compartimentaţi fieca re pe toată suprafaţa lor, cu cîte trei: 
s·cene. 

Zidul din dreapta cum pătrunz i din marchiză în hol , 
este străpuns de două uşi plasa te lateral ş i are în spaţiu1 l 
cuprins între ele, de la tavan ş i pînă aproape la un metru: 

de podea, o scenă alegorică simbolizînd toamna (o fe mei 
îmbrăcată În voaluri fluturînd stă pe o scară ş i culege 
struguri) ; În dreapta ş i În 'stînga acestei s·cene, pe tot spaţiu l 
aflat deasupra celor două u şi , cîte o compoziţie cu subiect 
mitologic, redînd un moment din cop ilăria zeului Amor. 

Pe zidul opus intrării se află pictate alte trei compoziţii . 
De data aceasta, peretele are la centru o uşă, deasupra că
reia este pictată o altă scenă din viaţa zeului Amor, iar 
de o parte ş i alta cîte o s·cenă alegorică; În dreapta, o fe
meie înfăşurată Într-o rochie de voal, soînd pe ramura unui 
arbu st ş i avînd În mîna dreaptă un snop d e grîu ş i în cea 
s tîngă o sece ră, s~mbo l1iz1n1d vara, iar ~n stî111ga, de asemenea 

1 Din :i.cte1le păstra te în famiii1a ac tualului proprietar Marin Vlăde cu-
0 1 t, se co n stată că, în 1724, epitropii bisericii cu hr;iinrnl Sf. Nicolae din 
mahalau.a Negttstori, în dorin ~a de a con trui o rnsă penuru odihn:i ara
cilor, vînd pentru 350 t alevi lui Jane Logofătul un loc de casă, vecin 
cu proprietatea a, care i-·a fost dat biseri•cii de •către Sanda Neagu Po
lovniceasa, pentru pome1~irea ei J.a slujbele biseniceşt i. La 1776 Il inca, 
fiica lu.i fane Logofătuil, virude vărului să u Z·ipi, pentru suma de 
735 taleri, locul cumpă rat ·de tatăl ei de la bi1serica Sf. Nicolae. In 
1824, lornl pe care •se mai găsesc dintr-o casă doar temeli11e pivniţelor , 
este vîndttt de treti logofătul Sci noiu lui George vistie rnicul cu 3.500 ta
leri. Cîţiva a ni mai t1rziu, În 1835, Geoq?;e v iis tiernirnl dă 3/4 din acest 
loc drept zestre fiicei sale, Ecarerina Ştefan V:a•si lescu. La rîndul ei , 
În 1874, aceasta N yj,n,d e cumnatei sa le, E'. i1sa Ari·stide Vasi le cu, care 
îl dă În 1884 mai departe de zestre fikei sale, că·sătorită cu Ilie 
Cherciiulescu, de u111de prin moşuenire, intră în posesi:i. familie Vl ădescu, 
actuala proprietară . 
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Fig. l+- 17. - Detalii din deco r:-qia ca~ei din str. R obe u, nr . 5. 

o f cmcic înfăşurată în vo::duri , p:ucă p lu tind pe un ram, 
si mool:zînd p r i m ă. va ra. 

. Z idul din stînga in t ră rii , ca ş i cel din ,d reapta, are două 
u ş i pla :ne late ral. În paţ iul cuprin s Între uş i este o cnă 
~lego r ică s'.mboli z,Jnd iarn::i (o f cmeie înfăşurată în neg ru) , 
1::i r deasupr ::i doua ccnc mitologice cu zeul Amor. 

·lf 
-:<- ·Y.· 

Printre l oc uin ţele cu inte r ioa re picta te între 1890-1900 
Scenele mi'tOlogice, CJ ş i .cornpoz·iţii l e, alego ri ce deşi au o 
legătură Între ele, În an ::imblu, nu înt di spuse' p entru a fi 
citite ca Într-o su cce iune, ci de sine stătăto r fieca re. 
sub influenţa modei italiene, c ităm ca ma i rep reze ntati vă 
Între ce le cu decoraţie mai s implă, mai p u ţ in prctcn \i a ă, 
cca d in trada C . F. R obe cu nr. 5. 

as~ a fos t con t ruiră, clupă obice iul v remii , la ro~u , în 
1897, iar anul urmăno r terminată. definiti v, inclusiv deco
raţi a interi oară, realiza tă ele o echipă ele meşteri ita lieni. 

Din vechea deco raţ i e, e mai pă· trează azi în Înt reg ime, 
cla r În pa11re detie ri o rată, picrm a în uJ c:i a plafo nrului u
fr agcrici, a holului de la pa rter ~ i a celui de la eta j. 

Plafon ul sufragerie i a rc o bo rdură-ramă cu muluri di n 
stu c~ tură , urm ate ele a ltele pictate. La fi eca re co lţ , în jurul 
unui ca rtu ş este un o rn ament aproape identic, akăwi t d in
tr-o multiwdine de rincea ux-uri , foarte graţ i os comp use. 
Pe cartuşe sînt reprezentate oîte o nawră moartă cu fru cte 
spec ifice unui an otimp a l anu lui . Bordura „i ornamentele 
sînt realiza te În •dive rse bru nuri , !ar fondul - re-dînd un 
parchetaj În romb - ul oa rca cînclurii de stejar2. 

2 Aceeaş i de ·ora1ie de pl afon, cu deosebire că centr.ul este nepar
chetat, dar :tre culoa rea şi t riuri le p a rchetajului de steja r cercuit, ia r 
cele patru naturi moa rte sînt mai viu color ate, o întîlnirn şi în sufra
ge ri a locuinţei d in str. Ita l ia n ă nr . 2 1, pictată În 1893 tor de me~re ri 
italien i. 

~7 

În ceea ce priveşte p lafoanele celor două holuri , a dt 
cel de la parte r, cît şi cel de la eta j, ele sînt realiza te În 
aceeaş i di spoziţi e de·corativă. 

Pl afonul holului de la parter are pe margine o bordură 
î n g u s tă cu motive geometri ce reali za te cu şab l onul. La fie
care din ce le patru colţuri , un trofeu imbolizînd plăce rile 
ca mpcstre. Pc latu rile m ici ale plafonulu i, înt re două trofee, 
este cîrc un cartu ş în onjurat el e o rn amente grupate în mai 
mul te ri nccaux-uri , ia r pc fiecare 'Cartu ~ c te reprezentat 
cîtc un peisa j no rdic, cu cl ăidiri a şezate pe tînc i la margine 
de ape. Coloritul întregului plafon este pe n uanţe de bru
nuri înv iora te el e culorile pa·stelate de roşu , verde ş i a lba tru 
<t ic florilor din trofeele campcstrc. 

Decoraţia p lafonului holului de la eta j e te n:iai s implă. 
clar , da to rita folos irii stuca turilor (muluri ş i n ncea ux-un 
acoperite cu divcr e nu an ţe de aur , p are nui fastuoasă. P c 
laturile m ici, la centru , se află d tc un cartu ş avînd fiecare, 
cleas ~1pra, cîte un buchet d e flori , ia r în ăiuntru un peisaj 
exo tic. 

·X· 
·X· ·X· 

A emcnea decoraţii de plafoane, in spirate din moda ita
liană :a v remii, •Ca cele din hol sa u din ufrage ri:e vo r dăi
n ui multă v reme În în.fr.um u seţarea interioarelor b~1 c ureştene, 
m.ai precis pînă În jurul primului război mondial, intregrînd 
clin ce în ·Ce mai multe elemente clin repertoriul stilului 
A rt nouveau şi , el e aceea, c-onfunclîndu-se aproape cu deco
r a ţi a de ,după 1900, provenită clin Franţa. 

Lor li se vo r ală wra deseo ri scene cu îngeraşi , ampla-
ate ·deasupra u şilor, reali zate În stucaturi policrome cu apli
caţii abundente ele aur ş i argint, aşa c um •Se poate vedea 
actualmente În forma iniţială În casa d'n str. Italiană nr. 21 
r!di,ca ră în 1893. ' 
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