
CASE BUCUREŞTENE DE LA SFÎRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA 

PETRE OPREA 

Locuinfa <lin Calea Victoriei nr. 19.'.·, în st il neocla ic 
fran cez, aşa cum a r enovat-o după cumpărarea ei (1840) 
de la lJaharnicul ManoJache Faca 1 principe a Cleopatra 
Tru beţkoi (născută Ghica), mai păstrează, în interioarele 
etajului cîtcva vestigii decorative din pragul seco lului 
al XX-lea. 

Într-o cameră, care răspunde în salonul cel mare, 
plafonul este decorat cu stucMmă, excesiv colorată. De-a 
lungul pernţilor, pe plafon, se găseşte o bordură alcătuită 
din două litere îmbinate într-o monogramă (Z. N .), desigur 
ini(;ialele numelui „i pronumelui proprietarului ca1e a co
mandat execuţia lucrării, i ~Ll' centrul este casetat, imitînd 
grinzi de lemn. 

În salonul cel mare, trei dc8sous-de-porte mai păstrează 
în cartuşele respective, J?ictmi (ulei pe pînză maruflată) 
i·eprezentînd copii după pastorale galante de l3oucher 2• 

Ele sînt realizate de un p ictor dotat, poate ele cel care a 
executat cop iile după tablomilc aceluiaşi maestru francez, 
aflate în clădirea din str. Nicolae Iorga nr. 2 3• 

1 l'J ol' ian Gco l' gcscu, Pa ul Ccrnovodcnnu , Alcxandl'll Ccb uc, J\!lon umenle 
din Bucureş ti , ghici , Ed. Mcl'icli nnc HHi6, p . 58 

2 P iclul'i lc slnt execulale 1nll'C 1895- 1905, pn1ncl scama ele moda 
dccorn\i c i inlcl'i oarc din \ara nonsll'ă cal'c impusese ln nccsL răslimp scenele 
cimpcncşli clin fl'i vola v i n\ă a ~l l'islocra\ici franceze a secolului a l XVI I [-lca. 

:i Pcll'C Opl'ca: Pi cturi murale clin locuinţe ş i in slilu/ii buc 1.1reş len e 

în prngul seco/11/ui al XX- i ea, în „ Rcv isla muzeelor şi monumcnlclol'" -
„Monumcnlc is lol'ice ş i el e nl'Lă" 111'. 1, 107G. 

1 - 3 Picludi decorativă din locuin~n de p c Calea ViclOl'ici ni' . 194 
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Criticul de artă icolae Petia~cu, admirator al piuioru
lui G. D. Mirca, im1n·es ionat puternic de compoziţia aces
tuia Vî1jul 1t Dor, a ţ;inut să aibă, dacă nu originalul cum
părat de olectionarnl Va ·ile Imţun, cel pu1 in o opi a 
tabloului . A tfel, în locuinţa sa din pia!a M. Eminc cu 
(fostă Piaţa Romană) nr. 1, constrni lă după pJamu ile lui 
I. Mincu în 1907, a cerut încuviinţar a prietenului 1 ir ea 
să-i îngăduie unui elev al ·ău pe care îl va numi ·ă- i 
execute o copie după luci a1 ea ad mim tă . 

.A~a cum afirmă . Petiaşeu, în mononTafia dedicată 
lui G. D. Mir a, pi torul Dimitrie Iih ăilescu a realizat 
în 190 - 1909 o copie 4 la aceleaşi dimen ·iuni „aplicî11d-o 
apoi pe plafonul casei . .. itnde planează şi astăz1: cu uprafaţa 
de peste 24 m. p." 5 • .Actualmente, pictma, o copie fidelă, 
de mai mulie ori re ta urată, e găse~ te pe plafonul aceluiaşi 
salon şi a con tituit, într-o pe1 ioadă cînd originalul se 

« Copia a fo st corec t ată de însuşi au toru l originalului ( . Petraşcu , 
„Icoane de lumin ă", Bucurcşli, 1972, p . 85). 

6 N. Petraşcu, G. D. Mirea, Bucureşti, 1943. 
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4 - 8 Fragmcnlc ele pictură clccoralivă de pc fa\.ada c l ădirii din str. 
Occidentului nr. 11 B. 

credea pierdut, (1916 - 1957), inO'urul document referi tor 
la o r alizare care a stîrnit, la expunerea ei în 1 83 la Pari 
.; i 18 5 la Bucureşti, un mare entuzia m, con acrîndu-1 
pe autorul ei. 

între 1905 şi 1915, unele case burgheze, realizate eco
nomico· de mode.;ti antreprenori şi, ca atare, lipsite ele 
cxce iva ornamentaţie arhitecturală folosită la majorita
tea construcţiilor particulare din acea v1·eme, pentru a fi 
totu ·i mai arătoa::;e, ·înt pictate la exterior după o desuetă 
mo·M~ italiană, ai cărei meşteri, aflaţi la Bucme.;ti, o intro
duc „i o practică drept o noutate . 

.Această decoraţie, plasată întotdeauna de-a lungul pere
Wor dintre fereastră şi acoperiş, putea fi, pentru comandi
tarii mai puţin pretenţioşi sau cu mai puţină dare de mînă, 
o simplă friză-bandou 6, alcătuită din rinceaux-uri combi
nate cu elemente decorative greceşti , realizate din şablon, 
fie zugrăvite (culori de apă), fie în ulei. Pentru ceilalţi, 
i·inceau --urile erau întrerupte din loc în loc de medalioane 
şi cartuşe, unde erau înfăţişate, după indicaţiile proprieta
rilor sau fantez ia executanţilor , per onaje ş i s ene mito
logi e. 

Rareori, cînd sînt realizate cu mult gust decorativ, ele 
reuşesc să contribuie substanţial la înfrumuseţarea faţa
delor de clădiri creîndu-le un aspect atrăgător, sărbătoresc, 
chiar maiestuos. 

Printre puţinele decoraţii de acest gen, deşi aflată în
tr-o stare avan ată de deteriorare, merită a fi menţionată 
cea care împodobeşte cJăclirca <lin ·1r. Occiclcntului nr. 11 n. 
Decoraţia este con epută „i realizată, aşa cum aflăm dintr-o 
inscripţie, de arhitectu l C. Cora, desigur italian, în anul 
1910, cum se specifică într-un cartu„ . .Arhitectulfoloseşte, 
eclectic, elemente decorative greceşti şi din Renaştere, în 

adrnl cărm a se află cartuşe avînd pictate per ·onaje 
(.Apollo, Mercm) „i , cene mitologice în ·pirit renascentist. 

a Unele cnse din aceeaşi perioadă au o friză realizatii dintr-un cadru 
ele lemn cu panouri de sliclă, av1nd piclat ace l aş i moliv floral , foarte 
pu tci nic colora l , care vara, !n special, 1nvcselcştc nrnlt auslc rila tea faţa

delor. 
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