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Casa din strada Labirint No. /3 fosld proprietate a d-lui Al. Ciurcu. 
Vedere luatd inainte de dtirâmare. 

CASA DIN STRADA LABIRINT 
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Sunt abia cftteva zile de cftnd arn dat 
alanna c{t se dftrfun{t ,·echea cas;·l ronl�tnea:->G-l 

din Str. Labirint :\o. 13. �i ast�tzi. acc-�t 

cuib istoric e ras de pe faţa p�un{tntului � 

Ce p�tcat ! () casă 1nare. gospod{treasci lk 

care sunt legate atâtea su\·eniruri istorice al·: 
capitalei, a\·ând caracterul arhitectonic al unei 

• • • 

etJOCI, când str�ltnosi i nostrii trăiau o \·tat�1 
• • 

l)atriarhal ă si inbelsu<rată. , ' .o 

() casă încăpătoare, cu două r[tnJuri d·� 
odăi, la parter şi etaj. peste 20 la nun1;-\r. 

cu pi,·niţe boltite şi tăvă.nite cu grinzi groa�c 
de stejar.... toate acestea au căzut gră.tnad�t 
sub loviturile t�lrnăcoapelor. �i Jin trupul 

viguros al acestei case b�ttrânesti. nu a ntai • 

ră1nas decât un n1on nan de rnatcriale în 

jurul cărora se toc1nesc antatorii pentru asc
n1enea lucruri. 



Dupll o /olo1rajfl proturaltJ dt d-1 Al. Clurtu. 

Cei zece NtiJpi de Ntejar aculptaţi, cu fru
moa� capitcle 'i cioplituri ai cerdacului, N'au 
c:umpârat de câtre o amaw.are de artă veche 
romlneaKA, ferca•tra cu griJi de fier cio
cAnit dela pivniţl •' a colecţionat de un ama· 
tor de vechituri arheologice, iar por,iJe cele 
mari de atejar dela vivniJA au fott dAruire 
de cltre proprietar, tcoalei de arhitectur4 ; 
cele1atle materiale de cont�trucţie: N'au trnprA�· 
tiat tn toate p&rJile, Jocul pe care a trâit 

apruape 209 ui acea•ttl ca•A bAt rAnA, ,.·a 
nivelat cu tngrijire ti att�avtA HA -.e cl4-
dca1Cl pe el clt dt! curind, o caHă nouă

modernA, cu mai multe rinduri de etaje, 
,terglnu cu totul urlnf.le ca•el tn cur� "'" 
trait u viaţA romlnr.aacA, din gcnera�Ît! 1n 

Jtent!raţie. 

Sit lt'atUII rlot'la muHdi 1 
• ' ' ' . ' ' , ,  1 ' . ,  

CJare. Af" trr.IJue ttA �te lnLAntple ? Atn• 

trebue Kă 1e prâpăcJea!ICă urm�le trecutului 
no!-6tru ? Cum de nu K'a g:a�;t niciun Jl.-l�cenJJ 
particular care Hă Halve.ze acea�tă caM.t din 
ghiarC!Ie vicirc:i ?, căci, din cauza evenimen. 
tclor (Jrin cari trecem. autorita,ile in drept 
n • au putut tnlătur� dărln1area ei. 

Acun1, când "'a tnct!put a�a de bin� cu
rentul pentru rcnatterea arhit�cturci noa�trt:, 
CrCUCI11 Că CMtC ncCCKar. Hă !IIC: aplice cât mai 
riguru� lc).{ca n1onun1cntelor publice 'i cu 
ttacrificii cât c.le mari •l 11e ucroteasd 

·
,i �a. 

Ktl pâHtrezc Vechile monumente ÎHtorice civi/t, 
n1ai cu Kcamd că 1&1/Jit�ii Mtilului romAneHc 
"AMcHc cA tn afarâ de arta ţAraneaAcl �i bi. 
McriceaHcl, nu avem monuJnentc ue arhil#t· 
/Ut'4 ctili/4, cu caracter pAmântc:an. 

Accs11tora le putem arltl vechile palate 
don\n�tti c.Jela Pot1ogi, Mogotoaia, IJoicetti ; 

sau, cuiele lmprAttiate mai prin toate loca

litA�ile ele munte; 1au. numeroa�aele case bu-
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ereşti, cu parter şi etaj, cu cerdac şi sagna-
•• • 

!il'un', unde îşi trăiau zilele bătrânu noştn ; 

toate acestea sunt mărturii prefioase că a 
existat şi in vechime o arhitectură civilă 
mare, care dinpreună cu arta fărănească :;;i 
bisericească, compun tezaurul artei noastre 
nafionale. 

Printre acestea, casa din Str. Labirint 
păstra caracterul tipic al vechilor case boe
reşti. Cu timpul poate că i s'a adus unele 
prefaceri : însă in esenfa ei, a rămas întreagă 
aşa cum o croise meşterii ei din veacul 18, 
cu ziduri groase de două cărămi:.ti, cu sală 
mare la mijloc, cu odăi joase de 2 .go m. 
de jur inprejur, cu acoperişul inalt de şin
drilă, inegrită de fumul ursoai'celor din pod, 
cu streaşina mare, cu stâlpi cioplifi la cerdac, 
cu poartă de stejar lucrată în ochiuri pătrate, 
cu stâlpi şi capitele de zidărie pe la colţuri, 
cu pivniţe încăpătoare, cu scara ce duce la 
etaj adăpostită sub pitorescul cerdac din faţă, 
cu aerul ei românesc şi bătrânesc, care oprea 
pe trecător in drum, privind-o cu nesaţiu ! 

Ce minunat muzeu comu1zal s'ar _.li putut 
înjgheba în această casă ! Ad, între zidurile 
ei bătrâne s'ar li putut strânge la o laltă 
suvenirurile capitalei- din vremurile cele mai 
îndepărtate şi până azi, cari· să povestească 
tinerelor generaţiuni dornice de artă, peri
peţiile capitalei. · 

Comuna, ar trebul să năzuiască la reali
zarea acestui muzătt, lntr'una din vechile case 

boereşti ce ne-a mai rămas, cum este Casa 
Monezi din calea Victoriei, sau Casa Me!ic 
din Str. Spatar, sau Casa Populeanu din Str. 
Bradului, care are un frumos cerdac deschis. 

* 
• * 

D-1 Al. Ciurcu posedă preţioase docu
mente din timpul voivodului 13râncoveanu cu 

privire la trupul vechiu al proprietăţei D-sale 

din Str. Labirint, cum şi multe şi intere. 
sante suveniruri, din vremea .:ând aceasta 
casă era una dintre cele mai de frunte ale 
capitalei, pe când era locuită de moşul d-sale 
Nz'colae Kirilov, un om foarte bogat, care 
avusese pe atunci în arendă vămzle şi sa/i
nele ţărei, în tovărăşie cu Lazăr f(alindem 
şi Cioacă1l, 

Pe atunci, casa era înconjurată de o fru
moasă grădină, iar curtea încinsă de ziduri 
inalte, pe lângă -cari se aflau cluliile robt!ar 
şi dependinţele unei curţi boereşti inbelşugate. 

Reproducem acl o fotografie a casei pe 
când era în plină vigoare cum şi una înainte 

. . -

de dărâmare. 
In amândouă frumoşi stâipi de stejar ai 

cerdacului sunt inchisi în cutiile de lemn de 
' 

cari erau fixate cercevelele geamlâcului. 
Dăm şi un plan al acestei interesante �i 

regretate case. 
• 

ION D. TRAJANESCU 
ARHITECT 

CUGETĂRI DESPRE ARTĂ 

Numai când Muzele îşi aleg locuinta intr'o tara, 
ea se poate numi civilizata. Carmen Sylva. 

Idealul adânc sim(it şi 
iata arta. 

exprimat cu frumusete, 
Casie/an. 

CULESE DE 0-L TOMA L. SCARLAT 
Arhileci-Qiurlriu 

Când artistul se gândeşte la 
timântul frumosului. 

bani, pierde sim
Didetof . 
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• 
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Unui artist ca sa puvie ii 
protector - talentul. 

trebue un singur 
Vasile Conta. 
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