Casa Ion Mincu
Ciprian BUZILĂ

Ion Mincu este cu siguranţ~ unul dintre cei mai interesanţi şi originali
arhitecţi ai secolului al XIX-iea. lnchizător şi deschizător de drumuri, aflat
între tradiţie şi inovaţie , Mincu nu a depăşit niciodată limitele măsurii. Operele
sale de arhitectură trădeaz ă o fire calculată: totul e gândit în funcţie de
utilitatea fiecărei încăperi , iar decoraţia de care se foloseşte nu face decât să
pună în evidenţă formele arhitectonice. Şi în cazul reşedinţei sale, după
succesul caselorVernescu (1887) şi Monteoru (1889), Mincu s-a dovedit a fi,
o dată în plus, un arhitect talentat.
Inserată într-o serie de construcţii care se încadrează în stilul eclectic,
casa Mincu , deşi de dimensiuni nu tocmai grandioase, reuşeşte prin eleganţa
faţadelor s ă dea o notă aparte zonei de intersec~e a străzii Pitar Moş cu
strada Pictor Arthur Verona (Fig . 1).
Aşa cum ne relatează Petraşcu , arhitectul Ion Mincu , după căsătoria
sa cu Eliza Dăscălescu 1, se mută din strada Mercur nr. 6, pe aceeaşi stradă

Fig. 1 Vedere din intersecţia str. Pictor Atfhur Verona cu str. Pitar Moş
1

Căsătoria lui Ion Mincu cu Eliza Dăscălescu a fost oficiată la data de 18 aprilie 1887, la

Focşani .
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Fig. 2 a) Cerea lui Mincu pentru
obţinerea autorizaţiei de reparaţii, 25
aprilie 1890, Arhivele Statului, fond PMB,
Dosar nr. 4311890, f. 244
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Fig. 2 b) Autorizaţia de construire, 2
mai , 1890, Arhivele Statului, fond
PMB, Dosar nr. 4311890, f. 245
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la numărul 152 în preajma anului 1890. Evident că odată căsătorit se punea
problema unui spatiu în care noua familie să-şi găsească rostul şi să se
dezvolte armonios.' În acest scop Mincu achiziţionează de la arhitectul
Gaetano Antonio Burelli 3 "casele [ ... ] cu totu' locul lor şi dependinţele situate
în strada Mercur nr. 15 şi strada Pitar Moşu" 4 pentru suma de şaptezeci de
mii de lei 5 , la data de 14 martie 1890. La scurt timp după achiziţionarea
imobilelor Mincu face o cerere la Primăria capitalei pentru a i se aproba
lucrările de "reparaţiuni radicale" asupra acestora 6 (Fig. 2a şi 2b). De ce a
apelat la formula reparaţiilor radicale şi nu la cea a construirii unui imobil
nou? Probabil un răspuns ar fi lipsa banilor, dar poate că lui Mincu i-au plăcut
anumite porţiuni ale casei pe care le-a considerat satisfăcătoare şi pe gustul
său. Ulterior, Mincu remodelează faţadele corpului secundar şi adaugă un
etaj.
Din căsătoria lui Mincu cu Eliza Dăscălescu au rezultat două fete:
Maria şi Eliza, devenite ulterior Băbeanu şi respectiv Peretz. Cea mai mare
dintre fete - Maria - a avut doi băieţi, pe Ştefan şi apoi pe Alexandru, iar
Eliza, tot doi băieţi: pe Alexandru şi Dan. Toată familia era strânsă aici.
Din 1946, casa e folosită ca depozit de cizme al Armatei, iar în 1951
este confiscată parţial (numai camerele nelocuite? pentru neplata impozitelor.
Proprietari rămân Dan Peretz şi Ştefan Băbeanu peste trei camere (holul şi
cele două dormitoare aflate în pandant) şi o "privată" (baie improvizată
ulterior). Din 1955 casa e trecută pe "Lista monumentelor de cultură de pe
teritoriul R.P.R.". Imobilul urma să fie demolat în anii '60 în vederea
8
construirii unui bulevard de mare circulaţie . În 2004 casa este trecută pe
Lista Monumentelor Istorice ca m~ent de arhitectură de categorie B.
La numărul 15 şi nu 19 aşa cum scrie Petraşcu , Ioan Mincu, Cultura naţională , Bucureşti ,
1928, p. 22. Vezi dosarul nr. 43/1890, f .. 244-245, Arhivele Statului, fond PMB.
3
Terenul pe care Burelli şi-a ridicat casa nu i-a parvenit dintr-o dată în totalitate, ci a format
lotul actual în timp prin cumpărări de mici părţi de teren. Între 1846 şi 1853, o parte din
terenul actual îi aparţinea lui Nicolae Ogrădeanu , care va fi stăpânit între 1853 şi 1857 de
Scarlat Rosseti şi de Nicolae Guşic ; între timp Scarlat Rossetti cumpără şi partea lui Guşic.
Din 1857 G. Antonio Burelli până în 1863 (în 1863 cumpără cu 300 de galbeni 5 stânjeni de
la Scarlat Rossetti , vezi actul de vânzare) achiziţionează terenul existent şi astăzi, pe care îl
va vinde lui Ion Mincu cu tot cu casă (construită anterior anului 1877). Casa a cunoscut o
fază de reparaţii în anul 1884 efectuate de Burelli. Vezi Expertiza tehnică , august 2004,
realizată de inginer Mihai Ursăchescu şi inginer Cătălin Viişoreanu în vederea efectuării unor
lucrări de restaurare/consolidare din partea Ordinului Arhitecţilor din România.
4
Vezi actul de vânzare-cumpărare între G. A. Burei li şi I. Mincu .
5
Mincu se angaja să-i plătească lui Burelli două ipoteci, făcute una la Creditul Urban din
Bucureşti , în valoare de 37673 lei şi alta la Elena Eraclide, în valoare de 20000 lei, şi în
numerar restul de bani (adică 12327 lei). Vezi actul de vânzare-cumpărare între G. A. Burelli
şi I. Mincu.
6
Cerere făcută la 25 aprilie 1890 şi aprobată la 2 mai 1890 (autorizaţia cu nr. 100).
7
Ştefan Băbeanu pleacă la Bicaz, la familia din partea tatălui , iar în casă rămâne Dan Peretz.
8
Vezi Fişa de monument, Casa Ion Mincu, 1964 (autor arh . Ion Davidescu) arhiva l.N .M.I.
2

73

http://patrimoniu.gov.ro

Fig. 3 a) Plan pader, arhiva INMI

Fig. 3 b) Plan etaj, arhiva INMI
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Fig. 3 c) Secţiune A·A,
arhivalNMI
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Clădirea,

de L, este construită în sistemul vechi, tradiţional, cu
din două încăperi boltite cu bolţi semicilindrice din
cărămidă, pereţi din zidărie de cărămidă 9 , planşee din lemn şi acoperiş din
tablă. Fatadele sunt tencuite cu mortar de var.
Str~cturilor mai vechi, concepute de arhitectul Burelli 10 , Mincu le-a
11
remodelat faţadele exterioare şi interioare în anul 1890, respectiv în 1900 .
Este vorba de un corp central, casa de locuit propriu-zisă , o construcţie care
se încadrează în tipologia obişnuită a caselor boiereşti din a doua jumătate a
secolului al XIX-iea, de dimensiuni medii, şi de o aripă laterală dezvoltată în
lungime cu dependinţele necesare gospodăriei: bucătăria cu camere pentru
servitori, spălătoria, un grajd şi un şopron. Acestea aveau ca vecinătăţi
grădina lui Ioan Constantin Ghika pe de o parte, şi pe cealaltă parte,
proprietatea preotului bisericii din "Pitar Moşu".
Mincu nu i-a adus prea multe schimbări în plan "casei Burelli", acestea
limitându-se, după cum s-a mai amintit, doar la faţade şi la decoraţia
interioară 12 , acelaşi lucru putându-se spune şi despre rolul şi funcţiunea
camerelor din corpul central. Deşi împărţirea spaţiilor pare a fi haotică la
prima vedere (cel puţin în planul lui Burelli), există totuşi o logică a dispunerii
şi a succesiunii acestora (Fig. 3 a, b). Elegantul antreu este urmat de un hol
de primire cu funcţie de reprezentare, locul din care se face accesul la
aproape toate spaţiile casei: la cele două dormitoare aflate în pandant 13 , la
biroul lui Mincu, la salon, şi prin intermediul unui alt hol, îngust, la sufragerie.
Cum era nevoie ca fiecare cameră să comunice direct cu spaţiul de primire,
s-a recurs la această soluţie, prin formula deschiderii colţurilor holului central
care dau direct în câte un coridor mic şi îngust. Cele două deschideri prezintă
la partea superioară câte o grindă sprijinită pe console, care continuă
decoraţia scafei. Soluţia aceasta oferă o privelişte interesantă, mai ales dacă
ne închipuim acele covoare orientale care erau suspendate aici şi pe care
Mincu le privea cu nesaţ14 . Din sufragerie, se ajungea într-un hol care făcea
accesul la un al treilea dormitor, de altfel singurul care nu comunică direct cu
holul mare. Una dintre modificările arhitectonice pe care Mincu le face în
15
interior este dărâmarea parţială a peretelui care despărţea două camere,
pe care arhitectul aproape că le-a unit într-un singur spaţiu, actuala
în

formă

pivniţă parţială, compusă

Sunt folosite două tipuri de cărămidă: una mai lată pentru pereţii verticali şi un tip de
cărămidă mai subţire pentru bolţi .
10
În actul de vânzare-cumpărare dintre Scarlat Rossetti şi G. A Burelli, i se specifică
profesiunea acestuia din urmă .
11
Vezi Cezara Mucenic, Bucureşti. Un veac de arhitectură civilă. Secolul XIX, Editura Silex,
Bucureşti , 1997, p. 60.
12
Şi în ceea ce priveşte decoraţia interioară dar şi cea exterioară Mincu a păstrat o parte din
decoraţia anterioară , cum se va vedea de-a lungul studiului .
13
Pentru uşurinţa lecturării le vom numi dormitor 1 şi dormitor 2. Un al treilea dormitor
(dormitor 3) are acces separat prin holul care leagă cele două corpuri ale clădirii .
14
Vezi Petraşcu , op. cit., p. 24.

9
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sufragerie (Fig. 3 c).
Corpul secundar care constituie latura lungă a clădirii, corespunzând
bucătăriei a suferit însă schimbări radicale datorate lui Mincu în 1900. Aşa
cum arată planul din vremea lui Burelli, întocmit de inginerul Th.
Tomcoviceanu în 1877, spaţiul pasajului care asigura legătura dintre
bucătărie şi casă era mai mic, faţada acestuia fiind situată în retragere cu
mai mult de un metru faţă de cea a bucătăriei. Mincu a adus modificări la
parter, schimbând aproape total dispunerea spaţiilor în plan, însă nu şi
funcţiunea acestora. Comparând planul din 1877 cu unul actual, se observă
modificările planimetrice: s-a aliniat faţada bucătăriei cu cea a spaţiului casei
scării care ducea la pod şi care adăpostea şi intrarea în pivniţă, implicit cea a
pasajului care făcea legătura dintre bucătărie şi corpul central. Apoi s-a
adăugat un nou nivel 16 , aşa cum putem vedea şi astăzi. Accesul la camerele
de la etaj era permis prin noua scară construită din lemn şi realizată după
desenele arhitectului 17 .
În faţa antreului ne întâmpină un rând de scări, formate din dale de
piatră îngrijit rostuite, o parte probabil de pe vremea lui Burelli. Proporţiile
elansate ale celor trei deschideri prezente în faţada principală a antreului,
dezvoltate pe verticală, cea aflată în ax, care corespunde uşii, flancată de o
parte şi de alta de câte o deschidere a câte unei ferestre, precum şi de cele
două ferestre laterale, de dimensiuni mai reduse, converg la impresia unui
paralelipiped traforat în care golul domină asupra plinului. Foarte interesant
este şi modul de iluminare al holului de primire: acesta primeşte lumina tot
prin trei deschideri , identice cu cele ale antreului, care se înalţă până
aproape de decoraţia scafei (Fig. 4). Lumina este permisă datorită folosirii
sticlei: aproape două treimi din suprafaţa uşilor este vitrată cu cristal.
Decoraţia holului de primire se rezumă doar la cea a scafei, unde întâlnim o
ornamentaţie comună interioarelor de tip eclectic formată din şiruri suprapuse
de denticuli şi de ove şi la ancadramentele din stuc ale tocurilor uşilor, foarte
simple de altfel. Fresca care decora altădată pereţii holului central a fost
acoperită cu vopsea în ulei, de o nuanţă maroniu-verzuie, cu imitarea unui
lambriu cu tăblii în partea inferioară . Cele două dormitoare dispuse în
pandant, prezintă o decoraţie discretă reperată la nivelul plafonului.
După descrierea lăsată de Petraşcu, biroul de studii al lui Mincu
prezintă o decoraţie interesantă: plafonul e decorat cu grinzi aparente,
despărţite prin plăci albastre smălţuite 18 şi un singur geam vitrat, care a mai
supravieţuit, în care se împletesc elemente geometrice cu cele vegetale. Alte
Zideşte uşa care comunica între dormitor 2 şi dormitor 3; adaugă pe holul de acces la
dormitor (3) două dulapuri scobite în grosimea zidului.
16
Cel puţin cel al casei scării , care pare reconstruit în întregime de Mincu.
17
Mincu era şi profesor de sculptură la Şcoala de arte şi meserii.
18
Accesul la apartamentul care cuprinde biroul , salonul şi sufrageria nu ne-a fost permis, dar
după spusele doamnei Peretz ele încă mai ex istă , în formula relatată de Petraşcu. Vezi
Petraşcu, op . cit , p. 25.
15
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Fig. 5 a) Lanpl adusl din

Fig. 5b)Mobi/ier comandatdelon
Mincu din străinătate

Veneţia

l
Fig. 5 c) Detaliu de mobilier
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Fig. 5 d) Sobi
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Fig. 6 a) Detaliu feronerie,
corpul secundar - intrarea
în pivn1ă

Fig. 7 a) Detaliu al faţadei
corpului principal- pilastru de

Fig. 6 b) Detaliu feronerie,
corpul secundar - intrarea
în casa scării

Fig. 6 c) Detaliu feronerie,
corpu/secundar-casa
scării

Fig. 7 b) Detaliu ancadrament la
principal

co~
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faţada

corpului

piese originale, menţionate de Petraşcu, sunt biblioteca cu coloane torsadate
19
şi masa din lemn de nuc, lucrate la Paris la comanda arhitectului . O lustră
veche din bronz, cu 12 braţe , din cristal de Mura no decora plafonul
salonului 20 . La sufragerie Mincu măreşte spaţiul care corespundea uşii din
vremea lui Burelli păstrând o parte din zidul originar dar pe care îl traforează
şi îi adaugă câte o coloană de o parte şi de alta, cu capitel corintic compus
din elemente vegetale cărnoase; partea de zidărie pe care se sprijină
coloana este îmbrăcată în stucomarmură . Plafonul, realizat în stuc pictat,
imită grinzile din lemn aparent iar dedesubt se află un brâu cu figuri de sfinţi
21
în medalioane, pe un fond albastru şi cu aureole din aur . Pereţii sufrageriei
îi îmbracă cu un elegant lambriu cu tăblii cu o cornişă pronunţată în partea
superioară .

Alte piese de mobilier lucrate după desenele sale se găsesc în holul de
primire - o banchetă din lemn, sau în casa scării a corpului secundar, unde
balustrada cu baluştri, lambriul cu tăblii (din stuc şi care imită foarte bine
lemnul), precum şi contratreptele care prezintă tăblii denotă o conceptie
stilistică unitară. Într-unul din dormitoare 22 se păstrează o lampă cu pereţi din
cristal şi un dulap, aduse de Mincu din Veneţia (Fig . 5 - a, b, c). Cele două
dormitoare prezintă două sobe graţioase prin proporţiile lor elansate, în
spiritului eclectic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 23 (Fig. 5 d). Totul
e gândit până la cel mai mic detaliu : mânere din alamă cu decoraţii vegetale
şi florale ale încuietorilor (Fig. 6 a, b), feroneria tratată în acelaşi spirit care îşi
găseşte locul la ferestre , la geamurile uşilor corpului lateral (Fig. 6c), la spaţiile
24
dreptunghiulare traforate ale gardului, la poarta de acces în curtea care era
pavată altădată integral cu "macadam" 25 .
Antreul, scos mult în decroş , marchează faţada principală a imobilului,
şi corespunde la interior spaţiului ocupat de holul central. Remarcabil este
modul în care Mincu reuşeşte să se joace cu planurile faţadelor, în cazul
corpului central, aşezate în retrageri succesive, cu o adâncime foarte mică şi
care dau impresia unei geometrii clare şi frumos decupate. La faţada care dă
în strada Pictor Arthur Verona, fiecărei travee din interior îi corespunde la
exterior câte o fereastră situată în axul acesteia . Colţurile faţadelor sunt
marcate de prezenţa unor pilaştri decorativi, decroşaţi (Fig. 7 a), care se
continuă deasupra cu o profilatură care ne trimite imediat cu gândul la
19

Ibidem.
După spusele Elenei Peretz şi Mariei Băbeanu .
21
Vezi Petraşcu , op. cit., p. 25.
22
Dormitor 2.
23
D-na Elena Peretz susţinea că sunt importate din Italia.
24
Grilajul porţii diferă stilistic de cel al feroneriei folosite la spaţiile traforate ale gardului sau de
cele puse la geamurile uşilor şi este posibil să fie cel al lui Burelli, având în vedere că
deschiderea dintre cei doi stâlpi ai porţii (din 1877) este apropiată celei de astăzi . Vezi
planul din 1877 şi cele din 1964, din arhiva l.N .M.I.
25
Vezi planul din 1877.
20
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deschiderea în zid care marchează la interior mijlocul sufrageriei ;
ancadramentele ferestrelor, elansate, sunt compuse din pilaştri zvelţi , foarte
puţin scoşi în relief, care susţin frontoanele, scoase în decroş , în timpanul
cărora se găseşte câte un cartuş cu iniţialele fam ii iei nou întemeiate (I. E. M.)
şi la bazele căruia se încrucişează două crenguţe de măslin . Foarte decorativ
este şi rezultatul obţinut prin îmbinarea unghiurilor drepte ale frontoanelor
ferestrelor cu linia şerpuită care corespunde părţii superioare a acestora,
terminate cu o arcatură în acoladă (Fig . 7 b ). Un rând de dinţi de fierăstrău 26
din stuc împrejmuieşte faţadele corpului central , conferind un plus de unitate.
O travee tratată special la exterior, pe faţada care dă în strada Pitar
Moş, este cea care corespunde la interior spaţiului salonului. Arhitectul a
urmat concepţia anterioară, porţiunea de zid care corespundea salonului fiind
de la început scoasă în rezalit. Importanţa pe care o deţinea salonul la
interior este (re)marcată de Mincu la exterior prin pilaştri fin profilaţi 27 . Cele
trei ferestre ale salonului , decorate întocmai ca şi cele descrise mai sus, a
căror frontoane sunt unite, amintesc prin eleganţă şi prin proporţiile fericit
alese de logiile veneţiene (Fig . 8).
Toate aceste elemente încadreză decoratia fatadelor casei în cadrul
'
'
stilului eclectic, dar printre acestea
se zăresc elementelele noului stil:
arcul în acoladă , profilele curbe ,
brâul în dinţi de fierăstrău tipic
bisericilor munteneşti , toate
ordonate după principii clasice ale
arhitecturii .
Aripa laterală , a dependinţei ,
este în schimb mult mai apropiată
ca stil de ceea ce numim stil
"neoromânesc ". Ancadramentele
deschiderilor parterului sunt tratate
unitar şi diferă de cele ale
ferestrelor nivelului superior.
Primele sunt compuse din simple
muluri convexe , care înconjoară
deschizătura

dreptunghiulară ,

pornind abia de la o treime din
deschiderii şi care
amintesc
de
baghetele

înălţimea

Fig. 8 Interior. Holul Central

26
27

Partial căzut.

PilaŞtrii apar şi în planul din 1877.
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Fig . 9

Faţada

din str. Pitar Moş, detaliu

ancadramentelor gotice. La etaj, în schimb , găsim în cazul uneia dintre fante
un tip de ancadrament situat în retragere faţă de linia faţadei , format din
coloane scunde adosate, galbate, cu capiteluri , care se continuă la partea
superioară cu un arc semicircular care închide cadrul compoziţional. Pentru a
nu rămâne izolată , această formă este reluată în chip de fereastră oarbă, la
dimensiuni mult mai mici , deasupra copertinei de lemn care protejează
accesul în aripa laterală. La restul ferestrelor întâlnim un alt tip de
ancadrament cu fronton dreptunghiular, prezentând acelaşi profil pe care îl
găsim sub cornişa faţadelor corpului central , încununat în ax cu un motiv floral
stilizat (probabil crin sau lalea). Cele trei ferestre cu ancadramente în arc frânt28
ale casei scării , dispuse în trepte, ritmează simplitatea faţadei. Fiecare dintre
cele trei ferestre este încununată de câte o piesă ceramică de formă
circulară , cu motive zoomorfe aduse de Mincu din Veneţia 29
De-a lungul timpului imobilul a suferit câteva modificări. Din 1946, după
cum s-a menţionat, camerele nelocuite au fost folosite de Armată ca depozit
pentru cizme . Pentru a se face accesul direct la depozit din strada Pitar Moş,
una dintre ferestre, mai precis cea a sufrageriei , a fost transformată în uşă.
Forma acestora este undeva între arcul frânt şi cel în acoladă, întocmai ca cele de la Palatul
Dogilor, pe care Mincu le-a desenat, vezi Petraşcu , op. cit„ p 13.
29
După spusele Elenei Peretz.
28
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Ulterior, cele trei camere eliberate , au fost închiriate , şi cum era necesar, au
fost improvizate o baie şi o bucătărie , iar geamurile vitrate au dispărut ,
rămânând doar unul singur. Faţadele , cea dinspre strada Pictor Arthur
Verona şi cea care dă în strada Pitar Moş au fost recond~ionate: s-a lucrat la
soclu , iar faţadele au fost zugrăvite cu o culoare uşor mai deschisă şi cu o
tentă mai gălbuie ; ancadramentele ferestrelor cu tot cu frontoane au fost
văruite. Tâmplăria ferestrelor a fost revopsită dar, din nefericire, nu cu nuanţa
originală. Casa, aflat:l:i acum într-o stare precară, va fi supusă unei restaurări
etapizate din partea Ordinului Arhitecţilor din România.
Diferenţierile arhitectonice ale celor două corpuri
nu împiedică
aserţiunea unei concepţii unitare a întregului ansamblu. În fond remodelarea
unei arhitecturi mediocre era dovada unei capacităţi remarcabile din partea
arhitectului de a-şi demonstra forţa creatoare. De la faţadele exterioare la
decoraţia ş i pictura murală , şi până la diversele obiecte de mobilier şi
feronerie , totul e conceput după două principii dragi lui Mincu: simplitate şi
armonie.
Fotografii realizate de Ciprian

Buzilă .

Fig . 10 Vedere str. pictor Arthur Verona
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Summary
Mincu House
This article presents the house of one of the major Romanian architects
of the 19th c., known as promoter of the "Neo-Romanian" style . The edifice is
one of the first creations of Ion Mincu, at that moment still in a period of
artistic exploration , in a search to build-up the new style . The monument is
very important not only for its commemorative value , but also for the new
architectural elements which would become distinguishing for Mincu 's artistic
creation , as vvell as sine qua non components of the "Neo-Romanian" stylerepertoire: the braced-arch , broken arch and the round arch, short and stout
columns , usage of wood for facade and interior designs. The two wings
making the building, though display marks of interventions effected at
different intervals (1890, 1900), visible at the level of facades, are not in
disagreement with the rest of the elements, but come as a completion of the
entire ensemble. Each detail is intended as a component of a whole , which
does not preclude us from stating that the house , is meant as a work of art.
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