
UN MONUMENT DE ARHITECTURĂ URBANĂ DIN SLATINA 
DE LA FINELE SECOLULUI AL XIX-LEA 

Analiza stilistică a monumentelor arhitecturii civile 
româneşti reprezentînd focuinţa -0răşen ească tradiţio

nală în realizările sale deosebite ne dezvăluie direcţii şi date 
istorice interesante pornind de la geneza operei în rela
ţiile cu m ediul, apartenenţa şi situarea ei în cultura euro
peană . 

Sfîrşitul secolului al XIX-lea , epocă fecundă în con
strucţii civile, instituţii şi . locuinţe d e · ·proporţii monu
menta le realiza te în stil n eoclas ic european, ·pre tutindeni 
pe continent, este ·reprezentat şi în ţara noastră, atît în 
Capitală, cit şi în oraşele de provincie , d e numeroase 
exemplare clădite solid ş i decora te minuţios. 

Sfîrşitul secolului al XVIII-lea a însemnat pentru 
Moldova şi Ţara Românească intrarea în circuitul eco
nomic europ·ean , proces. care a deschis căile d e comunica
ţie către cuceririle civilizaţi-e i modern e şi care, în perioada 
următoare , avea să se concretizeze p e plan cultural-artis
tic într-o intensificare a interesului acordat a rtei pro
fan e. Cultura · franceză, a rta italiană, tehnica germană so
seau la noi, m ai adesea ş i mai la îndemînă, prin Viena care 
furniza ş i pentru oraşel e româneşti ~ .după· construirea 
căilor fera te - arhitecţi, constructori, decoratori, tehni
ci eni împodobind fizionomi a oraşelor cu p alate ad minis
trative, cu locuinţe-vile în s tilul epocii grefat pe a rhitec
tura traclitională si folosind r esursele · conditiilor locale . 

Casa din Sla ti1~a. <;l e pe strada 23 August nr. 58, în 
momen tul construirii ei în centrul tradiţional citadin, în 
anii 1880-1882, reprezenta nota modernă a frontului de 
case înconjurat ele grădin i şi curţi1 • focă din secolul a l 
XVIII-lea exista, în imediata vecinătate, pe strada Stre
hareţ nr. 1, o casă monumentală de influenţă itali ană r e
nascen ti stă în d esenul faţadei, avînd numeroase camere 
m ari desfăşurate în simetria tradiţională pe două nivele, 
unde a funcţionat primul gimnaziu de fete din Slatina 
(Şcoala nr. 1 de fete „Ionaşcu" ) . 

Pe strada 23 August la nr. 62 exista o casă construită 
în 1780 cu arhitectura tradiţională ce nu modificase ni
mic din planul vilei antice romane provinciale. Acelaşi 
plan revenind şi în casa construită apoi în 1901 cu ele
ganţa neoclasică, în apropiere pe strada Tudor Vladimi
rescu nr. 4. 

Pentru interesul decoraţiei interioare, al picturii mu
rale şi al decorării plafoan elor cităm casa lui Constan
tin Dise.seu (1854- 1932, jurist, profesor universitar, pă
rintele dreptului penal român), născut în Slatina. Amin
tim, apoi, casa Mihail ce gazduieşte azi r estaurantul 
„Grădiniţa" şi casa Fîntîneanu astăzi sediul Consiliului 
agricol intercooperatist, ambele modificate prin renovări. 
Pentru interesul arhitectural-istoric cităm si casa Re
coviceanu-Lipatti cercetată de arhitecţii Con.5tantin Joja 
şi Anghel Marcu, p.l"ecum şi casa Stanian-Sterian situată 
în inima vechiului centru şi care reprezenta arhitectu ra 
secolului al XVII-lea. 

Arhitectura casei de care n e ocupăm, importantă 
şi prin faptul că păstrează con strucţia iniţială . ş i 
decorul arhitectural intacte, cu interioarele de epocă 
şi mobilierul original, se deo ebeşte de cea a caselor citat e 
anterior printr-o mai m ar e stilizare, unita te şi echilibru . 
Construirea ei se datoreşte lui Constantin Zăgănescu 
(fiul lui Dimitrie, frate al lui Pavel, căpitanul erou de la 
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13 septembri_e 1848), jurist -Oe seamă şi personalitate a 
judeţului Olt acum o sută de ani; portretul său mai 
stăruie în .cimitirul oraşului datori tă dălţii scu lptorului 
Paciurea. El şi-a comanda t .casa, în care avea să-şi des
făşoare viaţa şi activitatea, .unui constructor italian care 
a proiectat-o şi realizat-o în colaborare cu arhitectul Di
mitrie Maimarolu (a rhitectul Casei Armatei din Bucu
reşti, prieten ş i înrudit cu familia Zăgănescu) . 

Casa a fost construită pe structurile masive ale unei 
locuinţe tra.c;I iţionale, fapt ce poate fi observat în zi
durile g roase ale fundaţiilor -făcute din cărămidă subţire 
în ca re se ~adîncesc fi ride şi care înscriu cele două săli 
monumentale ale pivniţelor; subsolul compartimentează 
pe fundaţiile comune cele tre i încăperi ale dependinţe
lor de sub sufragerie . Golurile de acces (clin beci) sînt 
şi astăzi formate din a rcade duble de cărămidă, iar plan
şeele dintr-o suită de bolţi semicilindrice de cărămidă 
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susţinute pe grinzi ele fier. De la început programul 
funcţional n e arată că avem cl e-=a face cu o casă festivă 
destinată mai puţin traiului intim şi uzului gospodăresc 
al unei familii, cît mai ales activităţilor profesionale şi 
sociale ale proprietarului, iar criteriile estetice preva
lează asupra celor utilitare ş i practice . Acest lucru estl? 
evidenţiat atît prin dimensiunea celor pa tru camere 
principale ale locuinţei : dormitor, birou, salon şi sufra
gerie, dispuse simetric cîte două în dreapta şi stîng2 
holului de intra re, cît şi prin fastul cu care sînt îm
podobite . Dispoziţia încăperi'lor reprnduoe simetria pla
nului tradiţional al casei româneşti, fie ea cit de mo
destă, simetrie constantă însă şi la conacele şi casele 
boiereşti de la noi. Amplificarea ultimelor două încă
peri - salonul şi sufrageria - a fost realizată prin ex
tind e rea salonului pe toată lungimea holului (8 ml) şi 
dispunerea sufrageriei-.seră perpendicular şi în ax as
cendent faţă de salon. Dimensiunile sufrageriei sînt 
neobi şnuit de mari: 8 m lungime, 6,25 m lăţime şi 4,50 m 
înălţime. Supraînălţată cu cinci trepte, faţă de nivelul 
general al casei, sub planşeul său au fost construite, în 
demisol , bucătări a şi dependinţele ei. 
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Cînd au proiectat această cas ă, a rhitectul şi construc
tor1i11 au dovedit o deosebită sensibilita te şi competenţă; 
in creaţia ei au fo1osit principiile ş i inovaţiile progra
mate de creaţiile maeştrilor Renaşterii şi barocului ita
lian. Remarcăm în r ealizarea acestei arhitecturi din Sla
tina următoarele principii: 1. Obţinerea spectacolului 
spaţi alităţii înfăptuit printr-o soluţionare fastuoasă şi ele
ga:µtă a volumelor interioar'e; 2. adîncirea spaţialităţii 
pr~n gîndirea anticipată a perspectivelor; 3. unitatea spa
ţială a interiorului cu mişcarea luminii naturale şi alter
narea de umbre şi lumină; 4. amplasarea perspectivală 
în peisaj; 5. r espectarea orizontalităţii edificiului inte
gral la capătul căruia ar1eează un punct de sprijin per
spectival turnul de apă , inspirat din arhitectura medie
v;:ilă a turnurilor clopotniţei , construit din contraforturi 
v~zibile unite prin arcade. 

Efectul vizual realizat în această casă merită a fi 
anaJizat . Uşile şi fer estrele, prin proporţiile lor şi dimen
shm.ile suprafeţelor vitrate, cons tituie o sursă bogată de 
lµmină ce se revarsă filtrată prin p erdeaua copacilor din 
grădină şi colo.rată de pictura vitrourilor ce împodobesc 
ferestrele. Modulată, lumina este apoi transformată în 
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reflex de amplitudine şi intensita te gradată prin oglinzi 
111)ari mon tate în pereţi , prin oandelab11e veneţien e şi 
prin plăcile n.iari de cri stal montate la locul tăbliilor de 
uşi. O lumină'· care dife ră în succesiunea orelor zilei de 
lu razele aurii ale răsăritului şi s trălucirea albă la amiază 
la culoarea roşietică de la asfinţit. 

Planul casei, deosebit de clar , realizează un ci rcuit 
continuu de funcţiuni, cu trei accese din exterior , la ves t 
intrarea principală se face pe sub un portic monumen
tal, la sud accesul dă în grădină de pe terasa cu inter
colonamentul corintic prin trei uşi monumentale, supra
înălţa te de frontoane sculptate în lemn iar la nord, sub 
geamlîcul tradiţional, se află intrările de serviciu . 

Axarea şi largheţea golurilor interioare, orînduirea 
simetrică a încăperilor fac ca inte riorul casei să se pre
zinte ca o s ingură încăpere, spaţial unitară, amplasa tă 
într-o grădină cu copaci bătrîni : salcîmi ş.i nuci secu
lari la nord, castani şi pini la răsărit şi miazăzi, tei şi 
brazi la apus. Pe~uze de gazon cu îngrădituri din ar
buşti de merişor tuns şi un bazin circular , oglindă de 
apă cu fîntînă artezi ană, completează peisajul a rhitec
tural prelungind perspecti va clin interior pînă departe 
în oraş , spre fundalul s trăzilo r . 

Caracteristic planurilor vechi , casa prezintă două ele
mente exterioare impor tante ce amintesc foişorul şi 
pridvorul. Primul element este por ticul monumental stră
bătut de. aleea carosabilă , pavată cu gresie şi care, pe 
latura casei, adăposteşte intrarea principală decorată cu 
un larg fronton triunghiula r avînd în centru un r elief 
simbolic cu efi gia lui Pan între ramuri el e laur. Porti
cul este format din patru stîlpi 1,11a,şivi înalţi de 5 m cu 
capi tele compozite şi canelur;i pe stilobate decorate cu 
booaje. Doi sitîlpii angajaţi în zidul intrării, ceilalţi doi 
liberi, iar între ei, spre grădina ele tei, balustradă din 
pilaştri cu o portiţă de acces din fier forj a t . Stîlpii poartă 
un plafon decorat cu chesoan e, din mijloc atîmînd lampa 
dantelată din fier forjat cu glob m ar:e opalin . Al doi
le.a element carc,cteristic este for.mat de intercolonamen
tul corintic cu patru coloane de 4 111 înălţime ; coloanele, 
avînd capitel corintic, f~ş c,an,~lat, bflză dintr-un tor 
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mare pe plintă, sînt amplasa te p - ma rginea terase i ri -
9ioate pe un s tilobat de 1 m. î nălţime d -corat cu bosaje. 
In grădină se coboară pe şapte trept formînd în centrul 
faţad i o scară largă de 5 m . Grădina es te sepa rată de 
trotuarul străzii 23 August printr-un gr:Haj înal t de fie r 
forj a t în ca re sînt insera te porţile, monumentale, împrej
muire originală de epocă cons tituind un cadru n ecesar, 
a jurat, aerian, completînd decoraţia arhitecturii, o izo
lează de stradă integrînd-o mediului ambiental. în spa
tele coloanelor se află cele trei usi monumental .ce de
corează faţada principală a casei 'la miază-z i . Deasupra 
coloan elor se află o friză de m etope decorate cu palme t~ 
din acant. Această friză şi consolele duble din lemn ce 
susţin corni, a profilată şi s treaşina din tăblii cu c rcuri 
clin ba.ghete de lemn decorate ou bulbi de ştuc sie 
prelungesc pe două treimi din perimetrul casei, consti
tuind un elem ent m ajor în decoraţia ei. Ultima treime 
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reprezenta.tă el e în eăpe r a cea m are fes tivă (azi atelierul 
de c rea ţi e al U.A. P .), a vînd fa ţad ele la teral din sticl<i, 
înlocuieş te decornl consolelor ş i friza metopelor, dato
r i t{i feres trelot· în alte cît pere tele, cu un şir de denticuli . 
P e faţada el e n ord , în pla nul proiectului, ca a se ter
min a cu o te rasă clîncl accesul din s ufrage ria-seră ş i pri
virea spre livada cu porni fructiferi ce încheia curte.a. 
Amî n a tă , cons truirea te rasei n -a ma i fos t realizată da
to rită mo rţii propri e tarului iniţia l. 

La şa pte metri di · tanţă de faţad a el e nord (pentru 
ca re s-a proi ecta t acum o frescă spre a o d cora) se 
?flă r1mpilasa t turn.ul de apă, iniţi al de 11 m înălţim e. 
ln s ubsolul clădirii lui , adîncă el 16 m, p plan hexa
gonal, se află construit puţul cilindric din beton cu sca ră 
interioa ră de fier , .i a r, alătura t, ca mera mecanicului fo
l osită din 1960 drept a telier de ceramică pentru lucră
rile de crea ţie arti s tică r1le a t lie rului U.AJ . 

Tur nul cu reze rvorul lui şi pompa manuală cu o mare 
roa tă de fi e r (una din. cele m ai vechi instalaţii hidrau
lice el e a pă curentă din oraş , cu 32 de ani mai veche 
decît turnul de apă al o raşului de pe dealul Gi:::ădiş te) 
constitui1e •o mărturie a dotărilor edili'ba1re de acum o 
sută de a ni î n ţara noastră şi prin arhitectura lui de 
ma r frumuseţe înd eplineş te o funcţi peisagis tică deo
sebită. 

Turnul alimenta ba ia , amplasată în casă pe un cori
dor lîngă dormitor, construită ca o piscină, bazin r ectan
g ula r din marmură de Car.rar a, c u trepte avînd deasupra, 
la est, o mar f ll:'easitră dublă ·cu vitrouri colorate, mon
ta te în plumb. 

Alături de meşterii zidari, tîmplari, decora tori care 
au lucrat la clădirea casei, trebuie menţionată tehnica 
dulgherească desăvîrşită în care meşterii dulgheri au 
executat podul casei. Grinzi, ferme, pem,, căpriori au 
rămas neclintite, la locul lor, mai bine de un secol, r e
zistînd cutremurelor. Tîmplăria fină din casă a fost reali
zată cu o artă deosebită, uşile monumentale, cu frontoane 
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sculptate în lemn , balustradele cu pilaştri al ufragc ri c i 
ş i pardos lile camerelor ce sîn t cl in parcl1et cu încrus
taţii, marchetăria din senţe el 1 mn diferite, perfect 
înch iate formî ncl placa masivă, şlefuită, p r inzîncl usor 
lust ru pui rnic la ceruit. · 

Pictura ş i clecoraţia inlerioară. Fieca re încăp r a fost 
concepută p ictural într-o culoare sugerînd c 1- patru 
anotimpuri şi vîrstc le omului: verd -lc tincreiii c1·ud si 
seninul pr i măv rii, roş ul fru ctului copt din plen itudinea 
v ri i - maturitatea crca Loa r a om ului , a u riu l toamn· .i 
- v îr"s ta m ditat i vă as upra per pectivci vi - ţii, a lbul g la
cial al iernii - spiritualiza re ş i desprind re de atracţiile 
materi ali i : în final, aust ritatea sol mnă şi rccapitu
lar a t impului parcurs. 

Pe plafonul dormitorului cl -fil ază nun ţarea ano
timpurilor, pc ecrul a lbas tru fiind pi tatc bo chete ele 
f lori caract ri s tice f i ă rui sezon, zugrăvite uşor , s tam 
pat, în stil na turali st. 

Biroul estel colorat în ro:;;u d nuanţate. P plafon, în
scriind fi ecare cuvînt la tin într -un cartuş el corat flo 
ral „s cession", se află el viza juristului : Dura L x Seci 
Lex. 

i\ IC'cl:i li on cl' nlr:il in sn l on 

Holul , într-o cromati că au ri , prezintă p tavan gru
puri florale picta te în ulori pastelate, tot în cal ia ra
fia secessionului. Reli cfurile s tucaturii în.t patinat cu 
folii ci aur, scafele f iind decorat cu frunze el aca nt. 
Tîmplăria es te bogat profila tă prin frontoane sculptate 
fi gura tiv ş i dotată cu feronerie g rea şi element'e turnate 
în bronz. 

alon ul c ·te în întregime alb u uşo re · trălucir i el 
a ur pe ornc1 ment le caf i, reliefurile plafonului şi ba
gh tele fin e modelclt încaclrînd per ţii zugrăviţi în. ulei 
alb mat. Soba albă, din. faianţă de Meissen a uri tă, ar 
o ampl ă ga rnitură el alamă spre cleo ebir ele sobe le 
celorlalte î n căperi, car ·înt clin ceramică d - trassbourg 
în " malţuri colornie prod ucţie a an ului 1880. Răceal < 1 
ct lbului d in salo n - ampli.ficată ele străvezim e 1 glacială 
a uş il o r t ransparente cl in plăci mari ele cri ·tal şi de cea 
a candelabrului ele Murano, r fl tat ele oglinda mo
numenta l ă triplă cu ja rdini ră, rc1111ă şi co ronament bo-

Dl'~orul p lnl'o1111lu i i11 IJirou 
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ga t sculpLat şi a urit în. stil baroc francez Louis XV, ca 
tot mobilierul cam rei. Cel trei m dalioane pictate şi 
montat su sub tavan, pe coronam ntul oglinzii, aduc 
o licărire de culoare cald ă. Ele reprezintă romantic, idea-
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li st, g rupul lui Eros şi I syche într buchete de flori. 
liima cameră, iufrageria--seră, arc patru f res tre mari 

de 4 m înălţime constituind p reţii laterali, ce au fost 
dublate cu vitrouri executate ca si c lc.lalte din r estul 
ca ei tot în manufacturile franceze,· dar r eprczentînd fi e
car , după picturi contemporane, în mijloc cîtc o ţărancă 
româncă în cos tumul naţional specific r giunii din cel e 
patru puncte cardinale, în munca fiecărui anotimp (se
măna t, sece rat, cules, tors) - aluzi la b .lşugul pămîn
tului. Deoarece ac s te vitrouri au fo ·t d monta te si trans
portate o d a tă cu plecarea ofiyerului de ocupaţi·e s'trăină a 
primului război mondial, s-a •reluat acum s tudiul p ntru 

xecutarea proiectelor şi r efacerea lor. Tavanul acestei 
săli, cc a fost concepută el e arhitect în s til veneţian, arc 
şap t grinzi aparente decora te cu ove şi el m nte florale 
sculptate, s tilizate g'eometdc, r eproducînd plafonul din
tr-o sală a consiliului din P alatul Dog ilor. Pereţii sînt 
placaţi u panouri de stuc şlefuit ~i pict t al fre. co cu 
imitaţie d marmură; draperiile fere ·trelor ţ sute cu 
frunzi şuri de toamnă s înt originale ca ş i mobiliernl din 
nuc şi ste ja r ·culptat sau scaunel tapi sa t cu pi le r e
µusată . R marcabilă st tîmplăria uşii de intrar , bogat 
decorată cu un fronton s til 1880 preientînd un blazon 
cu dra peri e festona tă şi franjuri, r amuri de laur şi o am
fo ră cu j rbe de flori sculptate în lemn picta t deasupra 
panourilor de cris bal formînd canaturili uşi!i. 

Casa păstr ază în toat încăp dle clanţele ori 1inalc 
din bronz cizela t şi argintat . 

Printr actele valoroa e din a rhiva ca i se află do
sarul din 1920 cuprinzînd, p lîngă evaluări , chitanţe , 
scri sori, actele de vînzare-cumpărar a ·· casei cu terenul 
şi mobili rul său, r edactate şi scrise în întreg ime de 
mîna lui Armand Călin seu, propri tarul d atunci al 
casei, care o vindea prietenului său, dr. Gheorgh Kiţu-

Sobă de teracotă in s11rra
gcri e 

De taliu de ])laron in suri·a 
gc ric 

lescu , mutat cu servi iul în Sla tina, chirurg şef al Spi
talului jud eţean , pr cum ş i corespond enţa lor. 

Trecutul aces tei case l gat timp de 33 de ani de fi
gura luminoasă şi activitatea binefăcătoare , ştiinţifică, 
uma nitară şi socială a dr. Kiţulescu, care a deschis-o 
larg m as lo1· de ţărani şi muncitori ce b n eficiau de 
asistenţa lui, înscde printre vizitatorii săi, într-o per
petuă animaţi ş i c irculaţi de oameni , artişti , oameni 
de ş tiinţă, personalităţi ca G orge En seu, Dinu Lipatti , 
Nicolae Iorga , Octavian Goga, Nicolae Titulescu, Petru 
Groza, Tudor Argh zi, Victor Pa pilian, a ctorul Ion Ma
nolescu, savantul dr. Gh. Marinescu şi mulţi alţii. 

As tăz i, ca a aparţinînd urmaşilor doctorului Kiţule cu , 
reprezintă un obiectiv şi un bun cultural al municipiu
lui Slatin a înregistrat la centrele ştiinţifice şi artistice 
inteq;;i. ;;1ţionc~l şi ocrotit d Uniunea Artiştilor Plas tici, 
fiind în evid enţa patrimoniului cultural naţional. 

onsid erăm că din punct de veder e arhitectural, prin
cipala calita te a aces tei case es te cla ritatea pe care o 
degajă din simplita tea lapidară, echilibrul, proporţia şi 
ritmul ei, la care s adaugă a tmosfera de seninătate, poe-
zie ş i a rmoni într tructură , funcţiune şi aspect. D 
aceea casa trebuie privită ca un mod el şi obiect de stu
diu de către acei tineri oare tind la o pr~gătire arhit -
turală sup rioară . 

P rintre cunoscătorii competenţi , care au adus o înaltă 
apreciere aces tei ca · , cităm pe arhitecţii Anghel Marcu 
şi Constantin Joja , ac sta din urmă incluzînd-o fo ex
poziţia sa, organiza tă în 1984 la Institutul de arhitectură 
din Bucureş ti, printr monum ntele de arhitectură româ
nească pentru interpretar a neoclasică a pridvorului tra
diţional. 
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