
Casa Vasile Ioachim (Biblioteca Municipală)

                                                                                            Dr. Vasile Ursachi

Cea de a doua jumătate a sec. al XIX-lea a lăsat Romanului numeroase şi frumoase
clădiri,  cu  o  arhitectură  aparte,  care  au  dat  un  farmec  deosebit  oraşului  de  la  confluenţa
Moldovei  cu  Siretul.  Majoritatea  acestor  clădiri  au  transmis  o  notă  dominantă  străzilor
principale ale oraşului prin elementele de arhitectură ce împletesc neoclasicul european cu
cele ale stilurilor romanice, baroce sau chiar clasice, care au dat acel eclectism ce caracteriza
arhitectura şi artele decorative ale epocii. Una din cele mai frumoase şi mai interesante clădiri
care au apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea o reprezintă Casa Vasile Ioachim (Fig. 1).

 Fi
g. 1

 Denumirea vine de la numele boierului, primul proprietar, care a adus meşteri francezi
pentru a construi în stilul specific arhitecturii clasice franceze. Adăugarea unui frumos turn,
specific  arhitecturii  romantice,  de unde priveliştea  ce  ţi  se  oferă  este  aproape tot  atât  de
frumoasă ca cea din turnul Episcopiei, constituie aportul meşterilor amintiţi, care au încercat
să câştige  admiraţia  locuitorilor  din această  frumoasă  urbe moldoveană.  La toate  acestea,
menţionăm  elementele  decorative  foarte  variate  şi  bine  executate,  specifice  stilurilor
dominante ale epocii,  elemente ce dau clădirii  un farmec deosebit,  constituind o adevărată
lucrare  de  artă.  Arhitectura  academizantă  de  sorginte  franceză  domină  marile  construcţii
româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Planimetria  construcţiei  vizează  un perimetru  cu suprafaţă  de câteva  sute  de metri
pătraţi, situată la intersecţia a două mari artere stradale - Cuza Vodă şi N. Titulescu, compusă
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din trei clădiri, două dreptunghiulare şi una pătrată, dispuse în forma literei U, care formează
o curte interioară cu deschidere spre est, unde se află un gard metalic din fier forjat, ce închide
acest frumos complex arhitectonic. Trebuie să notăm faptul că la data construcţiei, clădirea
ocupa un loc important al Pieţii Primăriei şi al locului în care s-a dansat Hora Unirii, la 24
Ianuarie 1859,. Această Piaţă şi-a pierdut importanţa odată cu apariţia Palatului Administrativ,
din anii 1938-1939.

Construită  în  jurul  anului  1890  întregul  ansamblu  arhitectural,  aşa  cum spuneam,
proprietatea  unui  bogătaş,  care  înainte  de  1909,  o  vinde  Primăriei,  când  apare  în  planul
oraşului cu funcţia de casierie pe care a păstrat-o până în anul 1946. Utilizată apoi ca Primărie
a oraşului, scoală de surori medicale şi în ultimele decenii ca sediu al Bibliotecii Municipale,
clădirea a suferit mai multe transformări, care i-au luat mult din farmecul iniţial. Au dispărut
unele elemente decorative din interior, terasa din exterior, cu balustradă, executată în stil gotic
din  piatră,  precum  şi  dispariţia  împrejmuirii  metalice,  care-i  dădea  acea  individualitate
specifică marilor ansambluri arhitectonice.

Cea mai largă şi mai bogată desfăşurare a elementelor decorative se află pe clădirea
principală, de formă dreptunghiulară cu trei laturi în care există câte un fronton decroşat de la
linia clădirii, cu 1-2 m., fiecare din ele tratat individual, cu o arhitectură şi decoraţie specifică,
la care se adaugă un grup de elemente comune. Cea de a patra latură, dinspre nord, are o
decoraţie în arcadă, realizată la cele şase ferestre ale celor trei camere dispuse în linie.

Elementele comune ale decoraţiei exterioare ale clădirii principale sunt formate, de jos
în  sus,  de  un  soclu,  destul  de  înalt,  finisat  în  forma  unei  construcţii  din  piatră,  rostuită
dreptunghiular. Deasupra o baghetă mai groasă, semicilindrică, în relief, marchează începutul
soclului. 

Sub fiecare fereastră există câte o placă dreptunghiulară din teracotă, de culoare maro,
decorată cu motive florale, vrejuri şi frunze de acant, ieşite dintr-un vas. Asemenea plăci se
află şi sub fiecare nişă care are sau nu statuie.

Colţurile clădirii şi îmbinările dintre frontoane şi pereţi sunt marcate de ante
sub formă de pilaştri,  decorate cu striaţii orizontale, făcând corp comun cu zidul, fără a fi
marcată şi baza, dar având deasupra, în loc de capitel, o formă dreptunghiulară, cu baza mică
în partea de jos, in care este plasată câte o placă de teracotă cu motive florale.

Fiecare fereastră şi nişă este flancată de câte un pilastru,  cu bază şi capitel,
acesta fiind realizat din ceramică maronie în stil corintic. Toate ferestrele, cu excepţia celor
patru care flanchează, două câte două (duble) frontonul principal clasic, din partea sudică a
clădirii, are forma de arc în plin cintru, la partea superioară, subliniat de un bolţar. Realizat, de
asemenea, din teracotă maronie, iar timpanul plin, cu o placă de teracotă decorată cu flori şi
frunze.  Celelalte  ferestre  au partea superioară marcată  de un ancadrament  triunghiular,  în
relief  şi  sunt  flancate  de  pilaştri  cu  baza  simplă  şi  capitel  corintic,  din  teracotă.  Corpul
pilaştrilor este decorat cu striaţii verticale.

Între  ferestre  şi  dreptunghiurile  din  teracotă  se  află  un  brâu  în  relief,  care
separă,  pe  toată  lungimea  clădirii,  ferestrele  de  soclu.  Deasupra  ferestrelor  se  află  un
antablament format dintr-o friză din teracotă maronie, decorată cu motive florale, rozete şi
frunze,  încadrate  de  două  profile  orizontale  în  relief,  formate  din  mai  multe  muluri
semicilindrice, iar sub cornişă, un rând de denticuli-consolă din teracotă maronie dublat cu un
rând de denticuli, mai deşi, realizaţi din ciment. Cornişa este formată din profilaturi orizontale
multiple.

Faţada din Sud, care dădea în marea piaţă din faţa Primăriei, cuprinde un mare
fronton decroşat cu 1,5-2 m. faţă de linia clădirii, are pe părţile laterale câte o nişă cu arcade
în plin cintru, iar deasupra o altă arcadă, care se sprijină pe o nervură orizontală ce separă
ferestrele şi nişele de ancadramentele superioare, prevăzute cu un bolţar din teracotă, timpanul
din teracotă plin, decorat cu flori şi fructe. Acest fronton este mai înalt decât restul clădirii cu
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circa 0,80-1 m., păstrând, în general, aceeaşi decoraţie comună, ce excepţia unor elemente
singulare impuse de dimensiunile mai mari Fig. 2. 
Remarcăm în acest context, prezenţa a trei ferestre
mai înalte, cu partea superioară în arcadă şi cheia de
boltă sublniată de bolţari. Una din ferestre, cea din
mijloc,  în  trei  canate,  este  ceva  mai  lată  decât
celelalte două, care au câte două canate. Este posibil
ca fereastra din mijloc să fi fost folosită, iniţial, ca
uşă,  care  dădea  direct  pe  terasa  din  faţa  clădirii,
astăzi dispărută.
  Fig. 2

Remarcabil este frontonul triunghiular, în stil
clasic, cu laturile de sus subliniate, pe lângă cornişă,
de un rând de denticuli-consolă din teracotă, dublat
de  un  altul  format  din  denticuli  simpli  din  beton.

Timpanul  triunghiular  are  o  deschidere  centrală  circulară,  mărginită  de  trei  cercuri
concentrice, în relief. Deoparte şi de alta se formează două triunghiuri umplute cu plăci din
teracotă, decorate cu motive florale, o figură umană şi una zoomorfă (un animal fantastic -
balaur?) Fig. 3.

După o vedere din 1915 (Vezi S. N.
Dragomir  „Ţinutul  Roman  în  iconografia
vremii  -  Roman,  2004,  p.16,  R.  39)  în
spatele frontonului triunghiular se ridica un
coronament  dreptunghiular  format  dintr-o
bază  în  trepte,  unde se  aflau  plasate  două
statui  de  teracotă,  reprezentând  ostaşi
romani, care flancau un postament mai înalt
unde se afla o emblemă sau o coroană între
două vase cu flori sau două urne.

                                                 Fig. 3

Una din cele două statui lipsea
chiar în anul 1915 când a fost realizată
vederea  (fotografia)  Fig.  4. Acest
coronament a dispărut definitiv înainte
de  ultima  reparaţie  capitală  a  clădirii
realizată  de  Biblioteca  Municipală,
când  a  dispărut  şi  terasa  din  faţă,
precum şi gardul din fier forjat (Fig. 5).

Fig. 4
Părţile  laterale  ale frontonului,

care fac parte din zidul clădirii, ce corespund celor două camere şi care flanchează camera de
primire, au câte două ferestre cu ancadramente în relief distincte faţă de celelalte prin aceea că
au la partea superioară câte un triunghi în relief, cu timpanul plin Fig. 6. Dispariţia gratiilor de
la ferestre, neinspirat adăugate, este o urgenţă ce nu mai poate fi comentată.

Terasa amplasată în faţa frontonului principal, din partea sudică a edificiului, realizată
probabil, în acelaşi timp cu clădirea, de aceeaşi meşteri, avea o deschidere mai mare decât
frontonul în faţa căruia se afla. Era formată dintr-o balustradă care mărginea o suprafaţă nu
prea întinsă, în care putea intra un număr destul de mare de persoane, care urcau pe câteva
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trepte ale unei scări laterale sau direct din
sala mare - de recepţii a clădirii, unde acum
se află o fereastră de dimensiuni mai mari. 
Fig. 5

Baza  acestei  terase,  egală  cu
înălţimea soclului  clădirii,  era  realizată  în
aceeaşi  tehnică,  având  rosturile
dreptunghiulare.  Balustrada  cuprindea  un
număr de 11 stâlpi, masivi, nu prea înalţi,
dispuşi  la  distanţe  diferite,  în  funcţie  de
numărul  de  baluştri  pe  care  îi  cuprindea.

Astfel, la capete, între doi stâlpi se aflau câte cinci baluştri, urmau doi stâlpi între care se afla
câte un singur balustru, după care urmau doi stâlpi care mărgineau trei spaţii mai largi, în
fiecare se aflau şase baluştri care flancau (câte trei)  un motiv sculptat în piatră - o emblemă
încoronată. La rândul lor, fiecare din cei 11 stâlpi aveau câte un cartuş cu o emblemă sculptată
pe partea exterioară. Balustrada se încheia cu o placă masivă de ciment. Baza acestui parapet -
balustradă era marcat, de asemenea, de un brâu dreptunghiular susţinut de console. Acestă
terasă  constituia,  probabil,  principala  tribună  din  care  oficialităţile  urbei  se  adresau

comunităţii romaşcane la evenimente deosebite.
Faţada vestică a clădirii  este marcată  de un

fronton dreptunghiular, decroşat de linia clădirii cu
mai  bine  de  2  m.  Fig.  7,  cuprinzând  camera  de
primire a clădirii, în continuarea holului de la intrare,
care  este  prevăzută  cu  o  frumoasă  şi  interesantă
pictură interioară.
Fig. 6

Fig. 7
Decoraţia  are  elemente

deosebite faţă de cele prezentate până
acum,  respectiv  cele  comune  întregii
clădiri, aici având de a face cu unicele
coloane angajate, două câte două, care
flanchează fiecare nişă în care se află câte o statuie din teracotă, foarte bine păstrate, care
reprezintă pe zeiţele frumuseţii şi a abundenţei, una cu o coroană în mâna dreaptă, cealaltă cu
cornul abundenţei în mâna stângă (Fig. 8, 9).

Fiecare coloană angajată are baza şi capitelul corintic, identice cu cele prezentate la
pilaştri, iar fusul coloanelor este decorat în stilul striaţiilor verticale. Între cele două nişe cu
statui se află o fereastră dreptunghiulară, mai lată, în trei canate, flancată de două coloane
angajate, între care se deschide un arc în plin cintru, cu profilaturi multiple, în retragere spre
timpanul plin cu o placă din teracotă, decorată cu motive florale, vrejuri şi frunze. Urmează
elementele comune, puţin mai dezvoltate aici, după care se află un coronament dreptunghiular
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cu patru stâlpi, la mijloc o străpungere circulară, marcată de un cerc în relief, iar ca decor,
două plăci de teracotă decorate cu flori şi fructe, mai mici, care flanchează golul ce ţine loc de
lucarnă şi alte două plăci dreptunghiulare, puţin mai mari, dispuse între stâlpii marginali ai
coronamentului şi cei care mărginesc golul lucarnei. Deasupra, peste o platformă cu cornişă se
află două vase din ceramică, fără flori, Din aceeaşi vedere publicată de Silviu N. Dragomir se
observă că la începutul sec. XX, pe aceeaşi platformă se aflau două statui din teracotă, care
flancau cele două vase.

Deşi foarte încărcat, frontonul vestic al clădirii principale este deosebit de valoros, mai
ales  prin  echilibrul  decorării  şi  al  multiplelor
elemente de decor, ingenios aşezate, în care pot
fi incluse şi una din cele câteva lucarne lucrate în
stil clasic, care se vede din această zonă, dar şi a
celor  câteva  hornuri  de  la  sobe,  de  asemenea,
artistic lucrate. Părţile laterale ale acestui fronton
cuprind fiecare câte o fereastră cu ancadramente
de pilaştri şi arc în plin cintru, prevăzut cu câte
un bolţar la cheie şi cu timpanul plin, cu aceeaşi
placă  de  teracotă  decorată  cu  elemente  florale,
vrejuri şi frunze.
Fig. 8 şi 9
Laturile  clădirii  care  flanchează  acest  frumos
fronton, fiecare prevăzută cu câte o fereastră cu
ancadramente  din  pilaştri  cu  bază  şi  capiteluri

simple, având deasupra un arc, în plin cintru, în relief (Fig. 10).
Faţada estică a clădirii principale este marcată de un fronton decroşat, care cuprinde şi

intrarea în clădire, realizat într-un stil deosebit faţă de
celelalte două, în formă de semicerc cu arcul puternic
profilat,  care  aminteşte  de  un  neogotic  oriental,  pe
timpanul căruia se află o străpungere circulară, ce ţine
loc de lucarnă sau luminator (Fig. 11). Urmează acelaşi
motiv  decorativ  al  cornişei  şi  antablamentului  comun
clădirii, după care o profilatură multiplă în formă de arc
de cerc cu capetele sprijinite pe doi pilaştri cu capitel şi
bază  simple,  iar  corpul  decorat  cu  striaţii  orizontale
caracteristice  renaşterii  italiene  preluate  de  baroc.
Câteva scări monumentale, mărginite de un parapet, fac
legătura  cu  trotuarul.  Urmează  o  mică  platformă
mărginită de pereţi în care, de o parte şi de alta se află
câte o nişă, identice cu celelalte de pe faţadele de sud şi
de vest, în care, probabil,  se aflau statui din teracotă.
Nişele flancate de pilaştri au bază şi capitel simple. 

                                                                  Fig. 10
Uşa de intrare în clădire, din lemn, în patru canate, are partea superioară realizată în

forma unui segment de cerc, iar la bază, fiecare din cele patru canate este prevăzută cu câte o
tăblie de lemn cu un decor în relief. Sticla de la uşă este prevăzută cu un decor grizat în formă
de romburi succesive  (Fig. 12). Deoparte şi de alta a frontonului decroşat al intrării se află
latura estică a clădiri  în care există câte o fereastră cu un ancadrament în relief,  la partea
superioară un arc în plin cintru, identic cu al ferestrelor din partea vestică a clădirii.

Pe faţada dinspre nord, singura care nu are un fronton, se află o frumoasă arcatură ce
subliniază cele şase ferestre, cu arcade în plin cintru, care se sprijină pe pilaştri simpli, cu
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capitel,  fără  bază.  Între  două  ferestre  de  la  fiecare  cameră  se  află  un  pilastru  cu  striaţii
orizontale (Fig. 13). La capătul lor se află un mic zid perpendicular, care marchează un culoar
ce face legătura cu cealaltă clădire în formă de L şi zona în care începe turnul. Această mică
porţiune de zid, cu o decoraţie identică, este prevăzută cu o fereastră îngustă, cu un singur
canat, care are ca ancadrament un arc sprijinit pe doi pilaştri, fără capitel, decoraţii cu striaţii
orizontale.  În  rest,  aceleaşi  elemente  arhitectonice
comune.  

Trebuie  să  remarcăm faptul  că  toate  cele  şase
ferestre de pe latura nordică a clădirii, au timpanul plin,
decorat  cu  un  frumos  motiv  în  relief,  în  formă  de
evantai. Sub fiecare fereastră se află, ca de obicei, câte
o placă dreptunghiulară de teracotă, cu aceleaşi motive
florale.  Remarcăm,  de  asemenea,  prezenţa  aceloraşi
elemente  decorative  comune:  cornişa  cu  profilaturi
orizontale  multiple  susţinută  de  un  şir  de  denticuli-
consolă  din  teracotă,  denticuli  din  ciment,  friza  din
teracotă cu decor floral şi modenatura de deasupra uşilor,
ferestrelor şi a soclului.                             Fig. 11 şi 12

Acoperişul clădirii, în mai multe ape, în funcţie de
cele trei frontoane, este cu învelitoare din tablă şi are mai
multe  coşuri  de  fum,  destul  de  frumos  realizate.  Nu
lipsesc nici câteva lucarne, deosebit de frumos modelate,
în stil clasic la care se adaugă cele trei goluri circulare
deschise pe timpanele celor trei frontoane de pe laturile
de vest, sud şi est. Pe latura de nord a acoperişului se află
un luminator din sticlă, pătrat, care corespunde în marele
hol  al  clădirii.  Mascarea  celor  trei  goluri-lucarnă  ar  fi
benefică pentru aspectul general al monumentului.

Acoperişul,  concurând  în  înălţime  cu  cel  al
Episcopiei,  fiind  şi  un  minunat  loc  de  belvedere,
constituia,  la  sfârşitul  sec.  al  XIX-lea  şi  un  mijloc  de

alarmare  a  unor  incendii  sau
calamităţi naturale, având rolul unui
foişor  de  foc,  deoarece  de  pe
platforma lui se putea controla toată
suprafaţa oraşului (Fig. 14).
Fig. 13

Ca  plan,  turnul  are  forma
pătrată,  fiind  legat  de  ambele
corpuri  de  clădire,  atât  de  cea
principală,  cât  şi  de cea de pe str.
Cuza  Vodă,  având  mai  multe
niveluri.  La  parter  are  zidul  plin,
decorat la exterior cu două arcade în
relief,  care  se  sprijină  pe  câte  un

pilastru cu capitel corintic, din teracotă, fără bază. Sub arcadă se află trei lobi cu ciucuri şi
câte un oval şi o ocniţă profilate. În această zonă se păstrează cornişa şi celelalte elemente de
deasupra  ferestrelor,  continuate  de  la  clădirea  principală,  ceea  ce  dovedeşte
contemporaneitatea lor (Fig. 15).
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La primul nivel se află un brâu în relief, destul de pronunţat, iar la mijlocul peretelui o
ogivă  cu  profilaturi  pe  margine.  La  etajul  II,  pe  fiecare  latură  se  află  câte  două  ferestre
alungite, cu partea superioară în arcadă, flancate şi despărţite de trei pilaştri cu capitel simplu,
fără bază. Pe cei doi pilaştri laterali se sprijină o altă boltă, de dimensiuni mai mari, puternic
profilată, care are deasupra un bolţar ce marchează cheia de boltă. Pe timpanul arcului se află
un desen  curbat.  Marginile  turnului  sunt  rotunjite,  cu  caneluri  verticale  adânci,  care  dau
impresia unor turnuleţe în miniatură.

Deasupra un alt brâu în relief, urmat de un şir de arcade
susţinute  de  console,  care  cuprind  tot  perimetrul  turnului,
inclusiv  turnuleţele  de  la  colţuri,  care  au  caneluri  adânci-
verticale, cu muchii. Urmează o cornişă cu denticuli-consolă şi
apoi  un  registru  mai  mic,  cu  un  decor  în  relief,  format  din
elemente  vegetale,  geometrice,  cruci,  rozete  şi  flori.  Acest
registru păstrează, în mărime, subdimensionată, forma turnului,
respectiv cele patru turnuleţe la colţuri. Sus se află o platformă
pătrată, locul de belvedere, mărginit de un parapet nu prea înalt,
unde se ajunge cu ajutorul unor scări interioare (Fig. 16).

Clădirea  de  pe  str.  Cuza  Vodă  are  o  formă
dreptunghiulară şi o anexă perpendiculară ce formează o latură
de  închidere  a  unei  curţi  interioare,  fără  nicio  valoare
arhitectonică,  fiind  folosită  ca  magazie,  serviciu  sanitar  şi
intrarea la beci. Împreună cu partea de nord a clădirii principale
formează un spaţiu intim, probabil încărcat cu flori, străjuit de o
verandă  din  lemn  cu  geamuri,  dreptunghiulare  la  bază  şi  un
motiv de romburi la partea superioară, cu ochiuri de geam în stil
gotic. Acest geamlâc se opreşte în zona uşii de la beci. În partea
de est,  această curte interioară este închisă de un gard din fier
forjat,  identic  cu  cel  care  înconjura,  iniţial,  întregul  complex
arhitectonic (Fig. 17).                                                        Fig. 14

La exterior, faţada dinspre Cuza Vodă, cuprindea un număr de patru camere şi un hol
de intrare, care în prezent este închis (Fig. 18). Fiecare cameră este despărţită la exterior de
câte un pilastru fără bază şi capitel, realizat din imitaţie de piatră rostuită în forme inegale.
Ferestrele dreptunghiulare au ancadramente formate din baghete verticale pe laturi şi în formă
de raze la partea superioară. 

Fig. 15 şi 16
La bază, fiecare fereastră are câte un mic soclu care se sprijină pe

stâlpi de formă pătrată,  cu baza mai lată.  Soclul clădirii  este mai simplu şi nu prea înalt.
Cornişa este destul de lată, cu multe profilaturi, iar sub ea o friză simplă sub care se află mai
multe profile orizontale. Cel mai interesant este frontonul, în stil gotic, de formă uşor ovală cu

7



cornişă profilată şi cu denticuli din beton. Pe timpan se află un motiv floral în relief sub care
există o bază dreptunghiulară susţinută de doi pilaştri cu capitel simplu, iar timpanul prevăzut
cu o fereastră rotundă-ovală, mărginită de un profil în relief. La colţurile de sus există câte un
motiv floral, de asemenea, în relief. Pe pilaştri câte o coloană angajată susţinută de câte o bază
în arc  având o floare stilizată  în  relief,  iar  la  partea superioară  o mască umană cu barbă
stufoasă (Fig. 19).

 

Fig. 17
Acest fronton este flancat de câte un suport cu frunze şi flori în relief şi câte un stâlp

sau bază de pilastru, care are ca decor, în centru, un pătrat perlat şi o rozetă. Urmează cornişa
puternic profilată. Reparaţiile recente au folosit materiale moderne care au schimbat, într-o
anumită  măsură,  caracterul  epocii  din care face parte,  respectiv  acelaşi  secol  XIX, în  stil
neoclasic, fiind construită în acelaşi timp cu clădirea principală sau la distanţă mică în timp. În
orice caz este strâns legată de prima, prin necesitatea de a participa la întregul proces de viaţă
al unei familii bogate.

Fig. 18 şi 19
Tradiţia clasicismului francez şi a romantismului care domina sfârşitul sec. XIX, este

bine transpus şi în arhitectura interioară a clădirii unde, printre altele, mai putem admira şi
câteva plafoane pictate în stilul unui eclectism de bună calitate. Cel mai spectaculos element
al arhitecturii şi decoraţiei interioare îl reprezintă holul de la intrare, o adevărată sală a paşilor
pierduţi,  cu  multiple  elemente  decorative  realizate  în  stuc,  o  valoroasă  pictură  în  ulei  a
pereţilor şi plafonului,  ritmicitatea uşilor, nişelor şi zonelor pictate, bogăţia elementelor de
decor al uşilor din lemn sau a elementelor florale care separă aceste structuri, toate la un loc
formează  încununarea  unei  strădanii  ale  artiştilor  decoratori,  în  dorinţa  lor  de  a  oferi
comanditarului  bogat  şi  cu pretenţii,  o ambianţă  care să  atragă  şi  alţi  doritori  de a  folosi
prezenţa lor, la sfârşitul secolului al XIX-lea, într-un oraş ca Romanul. Dacă prezenţa unor
vitrine prea înalte şi a fişierelor ar lipsi din acest peisaj inegalabil, întreaga realizare artistică
ar constitui, pentru orice vizitator, un spaţiu ideal de confort şi bună dispoziţie (Fig. 20).
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Pereţii  laterali  ai holului marcaţi  de o
cornişă  realizată  de  baghete  semicilindrice
multiple,  în  relief,  ce  separă scafa de plafon
dublate de fascicole pictate în diferite culori,
prezintă o multitudine de elemente decorative
dintre  care  se  remarcă  motivele  florale  aurii
pictate pe fondul albastru ce separă nişele de
uşi, capitelurile şi lunetele frumos realizate în
culori cu elemente vegetale sau antropoforfe,
cu  fundal  auriu,  situate  deasupra  uşilor  şi  a
nişelor,  medalioanele şi  florile,  uneori  legate
cu panglici frumos colorate, tăbliile cu fructe
şi flori legate în ghirlande şi colorate în auriu,
rame  dreptunghiulare  pictate  în  care  se  află
frunze, flori, vrejuri aurii pe un fond albastru,
dau o notă aparte întregului complex (Fig. 21).

Fig. 20

Fig. 21
La  acestea  adăugăm
un  frumos  soclu delimitat de un brâu profilat şi împodobit cu
elemente geometrice îr relief, cu nuanţări de culoare, care imită lemnul. Uşile în două canate,
destul de înalte, frumos lucrate, cu tăblii mărginite de rame uşor mai deschise, coronamentul
în arc de cerc cu ghirlande de flori  şi fructe sculptate,  între care se află câte un vas-urnă
detaşat şi vizibil  în golul format la mijlocul părţii  de sus a uşii,  ramele uşilor realizate în
forma pilaştrilor, cu fusul decorat cu striaţii verticale, prevăzute cu capiteluri sculptate în stil
corintic etc. (Fig. 22). Imaginea superbă este încheiată de un plafon bogat ornamentat în care
domină elementele geometrice bazate pe dreptunghiuri, pătrate sau cercuri, forme înscrise în
cerc, predomină peisaje, flori, fructe, figuri umane sau multiple forme vegetale (Fig. 23).

Referindu-ne la ramele care adăpostesc aceste realizări artistice, trebuie să admirăm
calitatea acestor lucrări, mai ales la cele unde nu s-a intervenit cu restaurarea, pentru a vedea
valoarea artiştilor care au realizat această operă de artă, calitatea execuţiei dar şi a culorilor
folosite.  Fără  a  încerca  o  prezentare  a  fiecărei  scenă  de  pictură,  trebuie  să  remarcăm
diversitatea figurilor transpuse, mai ales la cele care nu se repetă. Menţionăm că pe acest

9



plafon sunt doar trei forme pătrate şi două dreptunghiulare, care tratează acelaşi subiect, ceea
ce ar presupune realizarea lor pe baza unor şabloane.

                                                       Fig. 22
 O altă  compoziţie,  tot dreptunghiulară,  care domină întreg plafonul,  este mai complicată,
unică. Se remarcă motivul pictat înscris într-un mare şi frumos dreptunghi, în care, pe mijloc,
s-a realizat un cerc în care sunt înscrise mai multe alte cercuri concentrice, realizate cu culori
în degradé, în care, pe mijloc este pictat un alt cerc, mai mic, cu aceleaşi elemente de culoare
în degradé, care are în centrul său, pictat, un peisaj cu doi copii, unul în picioare, iar celălalt
şezând  între  flori,  plutind  printre  nori.  Între  cele  două  cercuri  concentrice  sunt  pictate,
echidistant, alte patru cercuri mai mici, în fiecare din ele fiind realizat un cap de femeie. Între
cercuri mau multe peisaje cu vegetaţie, forme de relief etc. În spaţiile rămase libere din marile
dreptunghi  sunt  realizate,  de  asemenea,  vrejuri,  frunze,  flori  în  culori  pale,  predominând
albastrul (Fig. 24).

Remarcăm, de asemenea, cele două elemente decorative, dreptunghiuri mai mici, care
flanchează, pe direcţia de intrare
în  hol,  lucrarea  prezentată  deja,
pictate  în  interior  cu  o  mare
varietate de forme spiralice, flori,
elemente  arhitecturale  şi  doi
copii  -  îngeri,  care  ocrotesc  un
mic panou oval - un cartuş - cu
câte  o  monogramă.  La  primul
sunt  prezente  literele  V  şi  I,
frumos  redate,  ce  reprezintă,
probabil  iniţialele  numelui
proprietarului imobilului - Vasile
Ioachim  (Fig.  25),  iar  cel  de  al
doilea,  pe  acelaşi  tip  de  cartuş,
literele  A.  I,  probabil  iniţialele
consoartei,  Ana?  Ioachim  (Fig.
26).                                                                                 Fig. 23
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Celelalte trei rame pătrate, în care sunt înscrise patru semicercuri şi un cerc, mai sunt
pictate atât elemente geometrice cât şi peisaje, flori, fructe sau figuri umane, sunt tot atât de
frumoase şi valoroase ca cele descrise înainte  (Fig. 27). Între acest şir de tablouri pictate se
află şi un luminator, care corespunde cu cel de pe acoperiş, aducând lumină de zi în zona cea
mai întunecată a holului.

 

 

 F ig.
24, 25, 26 şi 27

Cea de a  doua sală  care  poartă  un frumos plafon pictat  se  află  în  capătul  holului
amintit,  în care se pătrunde printr-o uşă din lemn, uşor dezaxată faţă de linia sălii paşilor
pierduţi, datorită faptului că încăperea în care se intră este ceva mai mare, cu rol de primire,
ce cuprinde întreg frontonul vestic al clădirii. Este cel mai reuşit spaţiu interior, atât din punct
de vedere volumetric, cât şi din cel al finisării.

Cel mai spectaculos este plafonul, delimitat atât prin scafă, cât mai ales, prin rama cu
baghete multiple, orizontale, care formează mai întâi un dreptunghi apoi un pătrat, în care se
împletesc liniile desenate cu cele în relief. Scafa are un desen floral, vrejuri şi din loc în loc
câte un cap de femeie, la mijloc un medalion cu copii, alternând cu câte o pasăre cu aripile
desfăcute,  frumos  colorate,  aşezate  pe  crengi.  Scafa  este  mărginită  de  baghete  multiple
semicilindrice sau pictate (Fig. 28).
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                                                        Fig. 28
Urmează o ramă mai mare din baghete multiple pictate, care formează un dreptunghi

ce cuprinde aproape tot plafonul sălii. La capete, pentru a deveni un pătrat, s-au realizat câte
două casete dreptunghiulare despărţite de câte un pătrat, pictat cu flori. Pe aceste două casete
(+ 2 la celălalt  capăt)  s-a realizat un decor pictat,  cu frunze, flori,  vrejuri  colorate,  iar  pe
mijloc câte un medalion oval în care s-a pictat câte o pasăre. Acesta, la rândul lui este flancat
de doi îngeri iar la o mică distanţă, de o parte şi de alta, câte o pasăre viu colorată (Fig. 29).

Fig. 29 şi 30
Între două rame cu multe baghete pictate,  care

formează un pătrat, se află un model cu frunze, fructe şi
o panglică,  care le  înfăşoară între-o spirală  lungă.  La
fiecare jumătate  de latură  a pătratului  se află câte  un
dreptunghi  -  casetă  cu  ramă,  unde  sunt  pictate  flori,
frunze. În interior, rama, pe toate cele patru laturi este
perlată. Spre mijloc,  un desen cu două sirene-spate la
spate  ţinând  câte  o  panglică  prinsă  de  un  stâlp  de
balustradă,  din  fier.  Pe  colţuri  un  motiv  de  vrejuri,
frunze şi flori, între care este introdus un dreptunghi cu
arcadă, spre interior, în care sunt pictaţi doi copii cântând la liră, într-un peisaj cu mult cer
senin. Pe mijlocul arcului, la exterior, un vas din care ies flori şi frunze (Fig. 30).

Urmează elementul central unde se monta o lustră sau un candelabru. Decorul porneşte
de la un pătrat marcat de mai multe linii, formând o ramă
în care este înscrisă o cruce de Malta, în mijloc un cerc.
Între braţele crucii se află câte o frunză, toate pictate cu
galben-auriu pe fond albastru. Pătratul este înscris într-o
altă formă geometrică, care porneşte de la aceeaşi formă
dar care are laturile deformate, pe mijloc, de arcurile unui
cerc,  toate  marcate  de  mai  multe  nuanţe  de  culoare,  în
interior formându-se patru lobi cu o decoraţie în formă de
evantai (armonică).     

      Fig. 31
Celelalte camere, care flanchează marele hol, au realizate plafoane frumos pictate cu

culori de apă. Toate sunt organizate în „oglinzi”, în unele cazuri cornişele au baghete în relief
iar scafele umplute cu desene în tempera, având ca motive decorative vrejul, frunza, floarea
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sau elementele geometrice. Plafoanele au „ramele” formate din mai multe spaţii, mărginite de
linii de diferite mărimi şi culori, în care s-au realizat, în special motive decorative geometrice
sau vegetale (Fig. 32).

Fig. 32
Fiecare plafon din clădire are individualitatea sa, obţinută prin folosirea unui anumit

motiv geometric, care porneşte de la un pătrat, dreptunghi, cerc etc. realizându-se minunate
decoraţiuni, echilibrate, plăcute şi variate. Pornind de la prima sală observăm frumosul decor
realizat  pe  scafă,  abia  perceptibil,  datorită  culorilor  estompate,  revigorate  însă  la  ramele
plafonului şi marginile formelor circulare, care domină sala (Fig. 33). 

Fig. 33            
Alte două camere,  pe aceeaşi linie,  conţin plafoane dreptunghiulare şi pătrate  cu o

decoraţie foarte variată din punct de vedere al culorilor dar şi din punctul de vedere al folosirii
unor elemente derivate din aceste forme dominante, care au dus la realizarea unor motive ce
fixează centrul camerei şi a locului de candelabru, deosebit de ingenioase şi frumoase. Printre
altele, menţionăm şi folosirea unor motive provenite de la frunze sau vrejul de acant, fructe şi
frunze diferite, floarea de crin sau elemente de feronerie preluate din renaşterea italiană.

Camera cea mai  mare,  care putea fi  salonul  de protocol,  nu mai  păstrează nici  un
element al picturii interioare. Sunt totuşi marcaţi pilaştrii cu capiteluri simple, astăzi colorate,
ale  căror  capiteluri  sunt  bine  puse  în  evidenţă  atât  la  pereţi  cât  şi  pe  tavan  (Fig.  34).
Impresionante sunt şi cele trei ferestre înalte, cu arcadă în plin cintru, din care una, cea mai
mare, putea să ţină loc de uşă în timpul când afară exista acea terasă. Tot aici remarcăm, cele
trei uşi, care au cea mai mare înălţime, fiind la
rândul  lor  frumos  decorate  în  stilul  deja
descris  pentru  hol.  De remarcat  şi  panourile
dreptunghiulare mărginite de baghete, care se
află între pilaştri.
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                                                         Fig.
34

Un plafon foarte frumos realizat se află
în a doua cameră pentru adulţi, unde, în afară
de varietatea coloristică admirăm o multitudine
de forme geometrice în ambianţa unor motive
florale  diverse.  Este  de  admirat  jocul  dintre
pătrat, dreptunghi, cerc şi motivele vegetale la
care se adaugă varietatea culorilor foarte bine
dozate  (Fig.  35).  Tot  aşa  de  ingenios  este  şi
plafonul din camera calculatoarelor, unde poate
fi  admirată  rama  plafonului  cu  mai  multe

baghete,  de dimensiuni şi culori  diferite,  alternând cu motive decorative formate din linii,
rozete,  flori,  bare.  Chenarul  camerei  artistic  tăiat  la  colţuri.  Lipseşte  decorul  din  centrul
plafonului, acela unde este montat candelabrul (Fig. 36).

                                                           Fig. 35
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                                                             Fig. 36
În prezent clădirea cunoaşte o nouă viaţă prin restaurările care s-au realizat în anii

1990, de câtre o echipă de constructori, bine instruiţi, din Iaşi, la care se adaugă grupul de
restauratori în pictură, condus de către artistul restaurator Ana Maria Baciu. Păcat că în acest
demers nu a intrat şi turnul. Astăzi se impune o nouă intervenţie, mai ales la turn, camera de
primire şi la zonele neterminate în faza precedentă. Este păcat ca una din cele mai frumoase şi
interesante clădiri-monument din Roman să fie lăsată să se distrugă. O regândire a spaţiului
Bibliotecii, în epoca pe care o trăim, este indispensabilă. Este bine să ne uităm în jurul nostru.
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