
DIN PATRIMONIUL ARHITECTURAL 

CASA ROMANESCU, EDIFICIU REPREZENTATIV AL CRAIOVEI 
SECOLULUI AL XIX-LEA 

Casa Romanescu e ·te am plasaLri pc mrnl din drumu r ile 
istorice a le Cra iove i, ca r e p orn ea de la Sch ela Cla do

vei, Cern \:ul , ap oi T urnu Seve rin p î nă î n „Va lea Vlă i c ii " 
din oraş , unde se ramifica drumul spre B u curcş1 i ş i d rumul 
spre Ca lafat - ac tua la „Ca le a U nirii '', în im edia ta vec in ă
ta te a B iseric ii Adormirea sa 11 Mînt ul casa ridi ca t ă la sfî r
itul secolul ni a l X VIII-iea. 
După in[orm aţ.iil c ob ţ inu te ele la nlLimul descend ent ni 

famili e i, dr. N icolae Roma nesc u ( în v îrsUi de 83 a ni ), casa 
cx isla îna inte el e a nul 1833 c încl , a ici , în cele t rei ca mere, 
respec tiv d o u ă în căperi mic i la s Lînga, d cspă r\ile prinlr-o 
sa l ă ele cam er a cea m ar e, s in sta l ează Mari a R om a nescu 
împreunri cu ce i doi f ii a i să i , Pe trache ş i Cos tache, v iitori 
membri ma rcanţ i a i revolupei de la 18481 . 

Ma ri a Moscu, d eveni tă Romancst u p rin cri să lo ri a cu 
PcLra che, în deceniul a l VII-iea măreşte casa a cl ă u gînd în că
peri la pa rler - după in[orma·i,iil e ace lei aş i surse - dar 
decorul a rhitectura l a l Ja \,a dci spre stra da Uni r ii , după cum 
se prez intă î n fotog rafi a clin 1903 (fo lo 1) ş i decora \iil e in te
ri oa re, co ns id e răm că s înt execula lc în primii ani a i dece
niului a l X -lea invoc încl stilmile, da r în p rimul rîncl datarea 
18!l2, în continuarea semnă turii pi c torului F . K raul care 
decorează h olul scării secundare . icolae P . Roma nescu 
([olo 2), f iul Mari ei ş i a l lui Pclracl1c, a n gajează în a nul 1903 
pc arhitectul I. D. Berinde i, după proiectul cărui a se rea li
zează ext ind erea casei p e latur ile el e sud ş i est, cu subsol, 
parte r , c la j I ş i cla j li ma nsarda t , î n an trepri za lui C. Re
schovschy~ . 

Subsolul (Coto 3) este siluat p c !aluril e el e sud ş i est, cu 
acces p rin tr -o scară în t re i rampe drep le car e d ebu şea ză 
într-un co rid or în form ă <l e L care decomanda cinc i încăpe ri , 

La p:utnr, accesul în edifi c iu se fa ce prin interm ediul 
unui ga ng închi s spre stradă cu d ouă p orţi ş i liber spre curLea 
inLeri oară, b oltit cu patru bol ·ţi sem ic i! in dr ice intersec tate 
cu nervur i av înd console ş i ch ei de b oltă rea liza t e d in stuc. 
Din acest gang se accede în pa rtea dreap lă prinlr-o u şă din 
lemn . culptat cu 2 ca na le, cu supralumină , în holul de la 
parter ca re adăp osteşte scara el e acces la eta j rea li zată din 
lemn m as iv. Acest spa·ţiu se amplifică, lcgînclu-se direct cu 
sa lonul prin 2 deschid eri m arcate el e un s lîlp ş i 2 pilaştrii , 

1 Ni colae Homnncscu , R evo lu(ia de la 1848 la Craiova şi ro lul fr a(ilor 
Romanescu, ln „Oll enin ". Studii ş i comunicări - istori c, Crniovn , 1974, 
p. 129- 132. 

2 Pl an şel e: 3, 5, 9, in edite, nu fo st găs it e de noi la Arhi vel e Sta
tului , Bucur eşti , fond Banca Ro111f111 cnsţă, dos. 1920-1950, n einventariat ; 
Fo tografi a nr. l , in edită, n c-n fo st pusă la dispozi\i c cu amabilitat e de 
nr . N. Homancscu , căruia îi mulţumim şi pc necastă cale ; Fotografia 
dr . 2 ne-a fo st pusă liJ dispoz iţi e de muzeograf. Mateaş i Minuna . de la Mu
zeul de Arlă din Craiova , căr eia ii mul\ urnim ş i pe necastă cal c; Fotogra
fi il e nu fost executate de S. S. Duicu . 
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cu capi telc comp os ilc, a ur ile. Uni tatea spaţ i a l ă h ol-sa lon 
cs le sublinia tă ş i de tra tarea plafoa nelor prevăz ute cu ascte 
p uternic co nturate rea liza te în s lu c, pi c tate în imila \,i c el e 
J mn natur, el climitîncl pa n ouri pla ne, pi c la t p olicrom , cu 
elem ente vegetale sLili za lc. !n acest spa ~iu se remarcă soba 
amplasa L.1. în coJ!.nl de ud-vest, am ena j ată prin căptu şirea 
cu plăc i el e fai a nţă de aceeaş i fa c tură . Ac astă rea liza re de 
i nsp i raţ i e m edieva l ă germană, în stil rcnascenli sL, prezintă 
un b ogat decor a 1 ca hlelor angoba Le în tonuri el e cafcn iu re~ 
prczentînd : maschcroanc, gongore, car ia tid e, comp oz i ţ ii fl o
ra le, gr ifoni în rond -bosse, într care se remarcă g rupa je el e 
cahl e - meda li oa ne, suh forma un or p or La Juri ce î n con j ură 
perso naje diferi te , cavaler i germ a ni cu h a lebarde, rea lizăr i 
policrome. Volumul superi or es le m arcat el e prezenţa a patru 
cahl e pic la l p olic rom rcprczenLîncl o fa mili e de meser i aşi 
ş i o famili e el e n ob ili în costum e m edi eva le germa ne p recum 
ş i de o ca hlă cu in scrip!,ia: PATR IAE J STITIAQUE 
F IDES înlr-1111 car tu ş . 

D in h ol , în parlca drca plă , se a ccede într-o suită de trei 

Fo to 1. Casa Romanescu din Craiova . Fa ţ a da vest r rnlizat ă in 1892 
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Foto 2. N icola e P. Romnncscu 

încăpe ri cu acces între ele, avî nd dest inaţ ia de sa loa ne, de~ 
coratc dife ri t : 

- S1 lon1tl ori enta l, cu un plafo n pi cLat p olicrom , fito
morf st ili zat , conturat de o s uită de fri ze sLucate ş i pictate, 
de inspira(:ic o ri e nta lă . 

- S::1 lonul francez - secolul a l XVI.I-lca , are ca ele
mente de in teres: pla fonul cu g rinz i apa rente sprijinite la 
capete pc conso le, ia r c împurilc din t re e le s înt subcasetatc 
în panouri p ictate policrom în imitaţi e de marche tă ri e, care 
alternează c u a !Lclc stucate. 

Lambr iul d in lemn de s tejar sc1tlptat este tratat în dou ă re
g istre cu panour i, în parLca superioară cu cartuşe, iar în partea 
inferioară cu ghirlande. Şemineul , clin faian\:ă a ngobată ca
feniu, verde-oli v cu proemincn(:e a lbast ru-cobal t ş i ga lbeu
verz ui , arc partea fronta lă marca tă ele d ouă perechi de ba lu ş
trii. De\:in c un b ogat repertoriu deco rat iv : limburi alternate, 
e lemente fitomorfe sL ili zatc, ca r tuşe, butoni , ove ş i palmete. 
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Foto 3. P lan subso l la corpul el e c l ăd ir e ad ii ugat în 1903 clupă proi ec tul 
a rh. I. D. Ber inde i 

- Salonu l francez - secolul a l XVIII-iea este individua
lizat de deco rul uş il o r cu do uă ca nate cu tabl ii pictate cu mar
g inil e profilate, decor pi cLura l ce se intî ln cşte ş i la lambr iur! . 
P la fonul, ini(:ia l pic La t , este decorat cu un g rupa j ele scoici 
înconjurat el e o h o rb otă vegeta l ă ş i con turat el e o su i tă de fri ze: 
cu caneluri , frunz e de aca nt, fl ori de crin, re li efuri fitomorfe 
sti lizate ş i butoni . Piesa reprezentat i vă a camere i, şemineul, 
rea lizat clin fa i a n \:ă a lb ă, deţ ine un b oga t decor de forme spe
c ifi ce stilului Rococo: b::1ghete în c ru c i şate cu butoni, putti, 
amoraş i , sco ic i, eşa rfe , g hirlande de trandaf iri rea lizate în 
cu lor il e: ve rde, ga lb en, roşu, lila ş i au riu . 

- Sufrageria este o ri entată p e latura ele est, în partea 
st ingă a h olului , fiind cea ma i m a rc în căpere de la parter. 
P lafo nul es te caseta!: în pa nouri mari , dreptunghiul a re, sub
casetate in panouri octogona le, decorate cu b lazoa ne Cll rl ori 
el e crini p e fond verele ş i sa lamandre înco ronate pe fo ucl g rena 
(emb lema regelui Franc isc I) . Pere-ţ ii sînt la mbri sa \:i cu lemn 
de nu c avî nd două reg istre de casete . Şemi ne ul este di spus pc 
axul fe restre lor p c latura de vest, cu cahle le din faia n\:ă ango
bată ve rde-oliv ş i a lbastru cobalt. Vo lum ul super ior, de dea-

Foto 4. Sobă cli n birou l lui . P. Homa ncsc u 
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Foto 5. P inu eta j 
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Foto G. Şem in eu de marmură din sa lo nul de rrccp\ii 

·upra poliţe i , are un grupa j de 4 + 2 cah le reprezcntînd busturi 
<le per ·ona jc în costum e a le Renaşterii italiene, pictate poli
crom . 

- Biroul lui Nicolae P. Romanescu se afla dispus în încă
perea de sud-vest a cărui sobă (foto G) este o realizare valo
roasă de inspiraţ i e medievală germană cu ca hlele din faianţă , 
a ngobate verde smara ld . Are două vo lum e distincte: unul 
para lelipip ed ic decorat cu scene biblice cu personaje, în cos
tume germa ne de epocă ş i unul prismatic cu 10 latu ri decorat 
cu busturi de personaje biblice cu costuma\.ie medievală 
germană. 

Plafonul a fost tratat cu g rinzi apa rente din s tuc, 
dispuse tra nsversa l , pictate în imitaţ ie de lemn na tur. Cîmpu
r il e dintre ele au fost decorate cu a ntrelacuri în casete, a l te r
nate cu medalioane mici ş i rotunde - vulturi, de inspiraţi e 
romantică - stucate în re! ief ş i a uri te. Aceeaşi tratare cu a u tre
lacuri o întîlnirn ş i la uşa ca re făcea legătura c u salonul francez 
din seco lul al XVIII-lea.1 Pereţ;ii acestui birou era u împodobiţi 
incepînd cu 1913 cu panouri încastrate rep rezentînd fresce 
extrase ele la Biserica C reţ.eşt i (în ruină) - seco lul a l XVIII
lea, astăz i exp use la Muzeul de Artă din Cra iova. 

Din ga ngul ed ifi c iului se accedea im ed iat în stî nga, în 
came ra rezervată iniţial intendentului, ca re a rc un plafon 
tratat cu grinzi aparente pe co nsole, rea lizat în s tuc; parte 
dintre e le este decorată cu grupaje fl ora le st ilizate lucrate în 
imitaţ i e ele march etă ri e policromă. Ca ş i în ce lela lte încăperi 
se reliefează soba, clin faian(.ă angoba tă ele cul oa re cafeni e cu 

Foto 7. Octal iu de plal"on la bi bi iotcca Luciei Ho man ese u 

nua irţă de oli v, cu cahlele incavate semisferic sa u ova l, cu 
baluştrii cc încadrează o ca hlă cu inscripţ;ia: 13IEN FAIRE 
ET LAISER DIRE. Vo lumul sobei este surmo ntat ele un 
crater, tot clin faianţă. 

Legătura principală dintre parter şi taj se face prin scara 
~e lemn masiv, care face legătura între holurile parterului şi 
eta jului . Co nturul scării est' tratat u nn bandou cu butoni 
realizaţi clin stuc. 

Holul cta,jnlni (foto 5) arc pc co ntur o seri' de stîlpi a1wa-
. • . . b 
Jaţ1, dcco ra\:1 cu cap rtcl c compo ·itc aurite care sprijin ă două 
a rhitrave p c !alurile de nord ~ i sud. Plafo nul iniţ i a l pictat 
este co ntnrat de o succes iun e de ch enare aurite sub forma unor 
muluri deco ra te cu: ove, ornamenLc ruban prec um şi o suc
ces iune de frize cu b uchete florale st ili zate, pa lm ete, frunz e 
de acant, ghirla nde, parte din ele ritmate cu consolcte antro
pomorfe, toate aur i te. Prin cele două deschideri amin
t ite se face legătura cu salonul central al etajului avî nd pla
fonul prevăzut în partea centrală cu un luminator dreptunghiu
lar încadrat p rimetral de casete, cc dclimiteaz[t cîmpuri 
contu rate cu desene geometrice. Partea super i oară a pereţilor 
este decorată cu fr ize, o alternanţă de pa lmcte ş i vrejuri 
afrontate, pictate şi aurite, precum şi clenticuli , ove etc. In 
acest spa\:iu , în partea de sud-vest a încăperii, se află soba, 
soba, piesa cca mai va loroasă a ed ific iului , rea li zare ele 
excep!:ie a ceramişt il o r germani; este exec utată ele asemenea 
din faianţă verele angobată în tonur i de verde-oli v cu accente 
s ub formă ele as ize maron-roşcat. Se compune dintr-un volum 
masiv adosat la perete ş i care dezvoltă în partea laterală un 
loc ele ocl ihnft sub formă de fotoliu, la care se accede printr-un 
pachet de trepte rea li za te din faia nţă de aceeaş i factură. Deco
rul plăcilor de insp ira ţ i e renascenti stă reliefează o su ită de 
cah le pictate policrom rcprezentîncl grupaje de personaje în 
costume medievale germane . Soba se amplifică cu un volum 
cu 12 laturi , deasupra poliţei, unde se remarcă ca hlele colorate 
policrom reprezentînd personaje militare: stegar i, arhibuzi eni , 
ha lebardi e ri , un tunar , în costume de renaştere germa nă. 
In partea super i oară, soba este s urm onta tă de trei aplice repre
zentînd un r eli ef aj urat figurînd cîte doi păuni afrontaţ:i, cu 
un vas ele flori la mijloc. Pereţii ad i acenţ i sobe i prezintă un 
cola j din plăci de fa i au\:ă decorate fitomorf - st ilizat, con
turat în partea s uper ioară cu o friză de s irene înconjurate de 
fructe ş i flori - pictate policrom. Din holul eta jului se accede 
în fostul salon ele recepţie, cea mai amplă încăpere el e la acest 
nivel. Plafonul, iniţial pictat, este conturat de o su ită de trei 
chenare: c u c rini , cu limburi ş i cu butoni flora li ; spaţ;iul 
plafonului este completat de cele patru laturi cu panouri 
dreptunghiulare în centrul cărora sî nt dispuse tot atîtea car
tuşe pictate în sep ia, repreze ntîncl a legorii ale a notimpurilor . 
Colţurile s înt marcate de medalioane circulare puternic· con
t urate av încl în centru compozq:i.i similare: c îte doi înger i care 

Po lo 8. F'.a \.a·cta ct"c vrst, extinsă în 1003 
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Foto !J. Fn\:ntln edificiulu i dcsc11:rtu tic nrh. I. D. Berind ei in HJ03 

susţin o efigie în alto relief, picta\:i auriu, pc fond cafe
niu. Partea superioară a pereţilor este tratată cu o friză de 
palmete care este sprijinită pe consolete. Uşile şi lambriul 
sînt tratate cu registre de tablii profilate şi pictate în desen 
geometric şi fitomorf în tonuri de frez auriu şi alb - decor 
şi paletă cromat i că preluate şi de lambriuri. Spaţiul încăpe rii 
~e individualizează prin prezenţa unui bovindou din fier for
jat de formă semiovală închis pe contur cu două rînduri de 
geamuri din care cel exterior este realizat . .în tehnica vitraliu
lui. Pe peretele opus s-a aflat pînă în anul 1922 o piesă de 
mare valoare artistică , un şemineu (foto 6) executat din mar
murft de Paunazzo cu vinişoare de aur şi aplice din bronz 
aurit. Din această încăpere, printr-un glasva nt cu patru canate 
şi supralumină, se accede în încăperea fostei bibliotec i a Luciei 
Romanescu. Plafonul (foto 7) este ca setat în im ita\;ie de 
grinzi masive lucrate în stuc pictat, împărţind suprafaţ.a pla
fonului în cîmpuri ele formă rombică şi semicirculară pictate 
cu motive vegetale şi cartuşe, pe fond verde smarald şi ver
mion. O friză de palmete maschează partea superioară a pere
ţilor susţinută pe consolete, a le căror inter-spaţii sînt decorate 
cu cartuşe aurii; partea inferioară a pere!:ilor este lambrisată 
cu stejar în două registre, cu cartuşe. Şemineul este amplasat 
pe latura de est p e un postament puternic profilat realizat, de 
asemenea, din faianţă angoba tă în albastru cobalt, care pri
meşte un bogat decor: atlaşi, cariatide, mascheroane, îngeraş i, 
scoici, între care se ev idenţiază o placă dispusă central şi pic
tată policrom, reprezentînd un vînător cu familia şi cîinele 
său, semnată F . Nerbel. Soba este surmontată de un fronton 
arcuit, flancat de capete de satiri. Opus bibliotec ii Luciei 
Romanescu, în partea de nord a marelui salon de recepţie, se 
află fostul salon mic. Pereţii sînt trata ·ţi în casete mari drep
tunghiulare, ini(;ial tapisate, conturate cu chenare; în partea 
inferioară sînt lambrisaţi cu lemn pictat, casetat. Plafonul, 
cu un mare panou central iniţial pictat, este marcat Ia centru 
de o rozetă încadrată cu volute din frunz e şi flori rea lizate în 
stuc şi conturat cu chenare din trandafiri şi ornamente ruban; 
în colţuri se află panouri cu atributele lui Cupidon înconju
rate de coroane şi crengi de aur. Pereţii sînt racordaţ:i cu o 
friză din baghete încrucişate iar la colţuri sînt cartuşe ini ·ţial 
pictate flancate de cîte 2 volute cu frunze, boboci şi flori. 
Ornamentele sînt pictate în cromatică alb, aur, crem. Deasupra 
celor două uşi de pe latura de est se află cite un panou clin stuc, 
în basorelief, reprezentînd scene de gen cu grupuri de amoraşi, 
între roadele pămîntului, surmontate de o cornişă profilată, 
marcate central de cite un cap de leu flancate de cornuri ale 
abundenţei. Soba, amplasată în colţul de sud-est, este rea
lizată din plăci de faianţă gri-vert şi crem cu incavaţii semi-
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sferice. Din repertoriul s[1u decorativ amintim Bahuşi-copii 
pe consolcte, piclaţ.i, care s u sţ in o arhitravă cu o suită de asize 
cu palmete, puncte de diamant , eşarfe, ghirlande, mascheroane 
etc. Acest salon putea fi deserv it ş i prin intermedi ul scării 
secundare care a vca ca sp<r\;iu de sosire un hol de mică amploare 
ai cărui pereţi sînt dccom\;i cu cinci panouri pictate în ulei: 
„Peisaj cu Tac"· (4,'5 x 2,90 m) , scrni-iat ·F. Kraul 1892, „Mari
nă", „Peisaj cu ruin e", precum şi două tablouri cu vegetaţie 
abnndentă. Plafonul ini ţia l , ş i ci pictat, este marcat la centru 
cu un medalion din stuc şi conlurat cu chenare decorate cu gru
paje de frunze de slejar, volule, ghirlande, buchete de flori 
etc. Uşile au trei registre de ta bi ii cu clemente din lemn scuip~ 
tat reprezcntînd grupaje fitomorl'e, iar la partea superioară 
prezintă frontoane semicirculare cu o urnă în centru, flancată 
de delfini. 

Locuinţ,a se compl eta la eta j cn încă şase încăperi adr1ugate 
în 1903, din care trei erau dest inate dormitoarelor, una studiu
l ni ş i două anexelor sanitare . ln această z onă adăugată, s-a 
amenajat un elqj mansardat, cu camere pentnt personalul de 
serviciu . 

La faţada principalrt, spre strada Unirii, prin completarea 
din Hl03 (foto 9, proiect I. D. Berincley, şi foto 8 faţada 
actuală) s-a rea lizat o compoz iţ,i e simetri că fa\;ă de un ax care 
trece prin bovindon, încadrat de cîtc două coloan e adosate 
care sprijină un fronLon tr iunghiular (dezafectat Ia seismul 
din 1977). în tratarea parterului, remarcăm intrarea sub 
forma unei arcade, flancată de o cariatidă ş i un atlas, pe con
sole care susţ;in balconul etajului . Etaju l este tratat mai amplu, 
regăsind axul intrării flancat de coloane adosate care sprijină 
un fronton cu cartuş surmontat de două amfore şi un putti . 
O compoziţie asemăn[ttoare a fost reluată în corpul de clădire 
adăugat în 1903, cu sensibile deosebiri. Acoperişul, în pantă 
repede, învelit iniţi a l cu ardezie, este acum acoperit cu solzi 
de tablă cu muchiile ornamentate punctat de ochi rotunzi de 
lumină. Fa\;ada de est prezintă în partea centrală un corp 
puternic decroşat, ritmat de ferestre mari dreptunghiulare 
şi uşor arcuite la parter, cu decor stucat în păl"ţile superioare 
şi inferioare. Scara de serviciu din latura de sud-est este indi
cată de o fereastră pe două nivele. Cornişa puternic acuzată 
şi bogat profilată contribuie la accentuarea unităţii întregului 
ansamblu. 

Această prezentare, care reliefează valorile deosebite, . cu 
accent pe decoraţiunile interioare ce se completează fericit cu 
prezenţa şemineelor - adevărate opere de artă - , impune 
edificiul în speţă ca unul de referinţă în arhitectura era ioveană 
a secolului al XIX-iea . 
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