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DOCUMENTE NECUNOSCUTE DESPRE FAMILIA
PICTORITEI MARIA FRATO~TITEANU
CLAUDIA MIHAELA SURU•
Maria Frato~titeanu s-a nàscut la 21 august 1899 în Iocalitatea Bucovàt din
judetul Dolj 1•
Ea a studiat la Pensionul ,,Urziceanu" din Craiova, Pensionul Bolintineanu din
Bucure~ti ~i a absolvit :;;coala de Belle Arte din Bucure~ti unde s-a pregàtit pentru
activitatea care i-a marcat întreaga viatà, artele plastice .
A participat cu lucràri la Saloanele Ateneului Român, la diverse expozitii
colective ~i a realizat expozitii personale la Craiova, Bucure~ti ~i Timi~oara. Activitatea
sa cuprinde picturà, graficà, decoratii murale, tapiserie ~i piese ceramice. În picturà s-a
remarcat prin peisaje, semnificativ fiind tabloul ,,Parcul Bibescu" din Craiova. Maria a
plecat în Germania în 1942 ~i s-a întors în tarà în 1972 când a decedat fiind
înmormântatà în localitatea Ione§tÎ dinjudetul Vâlcea2.
Lucràrile sale au fost semnate cu numele Strâmbeanu pe care 1-a purtat dupà
primul sot3 ~i cu numele Billek, semn cà se càsàtorise cu binecunoscutul profesor ~i
pictor.
Familia Frato~titeanu §i-a luat numele de la mo~ia Frato~tita din hotarul satului
cu acela~i nume, situat în judetul Dolj lângà Filia~i . Boierii Frato~titeni provin din
Cernàieni, care ~i-au luat numele de la mo~ia Cemaia din judetul Mehedinti , mo~ie
care a fost pàrinteascà ~i pentru boierii Vlàdâieni, deci se înrudeau, fiind cunoscuti în
Craiova, între altele, pentru ctitoria lor Biserica Sf. Spiridon în raza câreia locuiau.
Frato~titenii locuiau în zona bisericii Sf. Gheorghe Nou. Ei s-au ràspândit în mai multe
localitàti din Tara Româneascà, pâstrându-~i numele de la mo§ia pàrinteascâ. Despre
unele din aceste localitàti vorbe§te Nicolae Iorga în cartea România cum era pâna la
/9/gt,

,,La Via§U sau Mârdà§tet, Frato§titenii au fàcut biserica, de cel mai frumos tip,
§Î zugravul Petru din Craiova, cu calfa sa, Hie, ni-a pàstrat, eu fata ~i haina lor, tot
neamul, îmbel~ugat al polcovnicului RâduJ:u, plus un logofàt, un abagiu, câte un preot
cu o preoteasà lângà dânsul. Duioasà întovarà§ire a unui sat întreg, eu boiema~ul în
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frunte"! Vistierul Radu, din citat,este ctitorul bisericii (ridicata între 1835-1838), din
satul Via~u, actualmente comuna Nicolae Balcescu în raionul Vânju Mare.
Pârintii Mariei au fost Ecaterina nascuta în 187 5 ~i Ion Frato~titeanu care s-a
nâscut în 1865. Avea o sora Cleopatra care s-a casatorit la 12 ianuarie 1935 cu Petre
Vâlcanescu ~i a divo$t, casàtorindu-se pentru a doua oarâ cu un anume Dràghicescu.
Ecaterina (marna pictoritei) a fost fiica lui Constantin Secioreanu, proprietar din satul
Seciuri din judetul Gorj (s-a nàscut la 5 ianuarie 1848 ~i a decedat la 19 aprilie 1894) ~i
a Anei care a trait între 1852-1878. Ana ~i Constantin s-au càsàtorit la 28 februarie
1869. În 1878 Ana a decedat, iar Constantin s-a recàsâtorit eu Mihalcescu Minodora.
Pàrintii Anei au fost ~tefan Economu de origine din comuna Dobriceni (a decedat la 3
septembrie 1870) ~i Ecaterina care a trait între 1813-1884. Ana ~i Constantin au mai
avut ~i alte doua fiice,Alexandrina care s-a nascut la 11 octombrie 1872 ~i Maria
nàscutli la 2 martie 1871. Ana Secioreanu a avut un frate care se numea Nicolae, de
profesie avocat ~i a trliit între 1846-1893, iar la 5 ianuarie 1873 s-a casatorit cu Elena,
nâscut!l în 1852 ~i au avut doi copii, Ion ~i Cleopatra5 •
Familia Secioreanu a locuit în Craiova pe strada Severinului nr. 7, in casa
situata la intersectia cu str. Jianu ~i poseda mo~ia Vulcane~ti.
Un document descoperit la Arhivele Nationale din Craiova ne informeaza ca
Ion ~i Ecaterina Frato~titeanu, parintii pictoritei, aveau domiciliu ~i in Bucure~ti 6•
Totodata prezinta înrudirea Ecaterinei Frato~titeanu cu familia Economu, protopopu
~tefan Economu fiind bunicul sau care i-a làsat ca mo~tenire ,,întreaga avere mobila de
orice natura ~i imobila ... cu ale lor venituri ~i stabilindu-se ca toate drepturile sale de
mo~tenire din toatà averea se ridica la suma de 3000 Iei7.
Alt document o prezinta tot pe Ecaterina Frato~titeanu, marna pictoritei, ca
având drept de mo~tenire în mo~ia din hotarul satului Seciuri dinjudetul Gorj, unde era
tata! ei, iar pentru demersuri autoriza un avocat din Târgu Jiu 8 •
Aspectele prezentate relevà faptul cà familia pictoritei Maria Frato~titeanu a
fost o familie boiereasca renumita în epoca, probabil se mai pâstreaza documente
referitoare la membri acestei familii, de aceea este necesara continuarea cercetarii ~i
studiului ce ar putea aduce completari la momentele necunoscute din viata familiei
Frato~titeanu.

UNKNOWN DOCUMENTS ABOUT THE FAMILY
OF THE PAINTER MARIA FRATO~TITEANU
Abstract
Maria Frato~titeanu, who was one of the women painters of the time, belonged
to a very well-known family of landowners.
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