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THE CONTROVERSIES OF A HISTORICAL MONUMENT FROM GALAȚI: 

COSTACHE NEGRI’S HOUSE  

 
- Abstract - 

 
 Costache Negri, a distinguished personality of Moldavia and later of 
Romania, belonged to the generation of 1848, being one of those people who 
dared to turn their ideals into deeds, aiming at the modernization of the country. 
 At the middle of the nineteenth century, he held important functions in 
Galati, contributing to the development of the town. He owned many properties; 
one of these, situated on Mihai Bravu Street, is intriguing today. Is that building, 
cxonsidered as a historical monument, the former house of Costache Negri? 
 Through archival documents and by comparing some old photographic 
representations, we will investigate the historical truth about that house which 
allegedly belonged to Costache Negri. 
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 Strada Mihai Bravu este una dintre străzile istorice ale oraşului Galaţi, ce s-a 

păstrat cu aspectul său tradiţional până în zilele noastre. Aceasta este amplasată în 

partea de est a municipiului, formându-se pe o structură mai veche, medievală, 

existentă pe o a doua terasă a Dunării. 

 Aspectul său actual datează din 1836, când, prin Hrisovul domnitorului Mihai 

Sturza, se acorda statutul de porto-franco târgului Galaţi, înfiinţându-se totodată şi 

Comisia emboricească pentru înfrumuseţarea oraşului
1
, cu misiunea de luare a unor 

                                                        
* Direcţia Judeţeană de Cultură, Galaţi, România (marius.mitrof@gmail.com). 
1 Moise Pacu, Cartea județului Covurlui, Stabilimentul Grafic I.V.Socecu, București, 1891, 

p. 219. 
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măsuri de ordin edilitar.
2
 Hrisovul prevedea, pe lângă extinderea oraşului pe deal, cu 

denumirea de „Târgul Nou”, şi trasarea unor „uliţe despărţitoare” în lăţime de 5 

stânjeni (cca. 12 m) şi împărţirea de locuri cu o lăţime de 5,7 şi 10 stânjeni. 

Proprietarii erau obligaţi ca, în termen de trei ani, să-şi construiască locuinţe „din 

piatră şi cărămidă şi acoperite cu oale” şi să paveze strada în dreptul proprietăţii 

cumpărate. Comisia primea, printre altele, şi sarcina „a diosăbi locul îndăstulător 

pentru zidirile trebuitoare publicului, precum: patru pieţe cvadrate sau rătunde în 

deosăbite locuri în mărime potrivită[…]”
3
. 

 Aceasta este perioada când actuala stradă Mihai Bravu, pe atunci având 

denumirea de „Uliţa de lângă mal” (datorită poziţiei sale, raportată la forma de relief 

înaltă pe care s-a format), se constituie sub aspectul apropiat de cel actual.  

 În cinstea domnitorului Mihail Sturza, care a aşezat, prin hrisovul amintit, piatra 

fundamentală pentru dezvoltarea oraşului, numindu-l „Perla coroanei Moldovei”, 

„Uliţa de lângă mal” a devenit „Uliţa Mihai Vodă”
4
, aceasta având o lungime cu mult 

mai mare decât astăzi (aproximativ 2,3 km
5
, din dreptul Străzii Deciană

6
, astăzi strada 

George Enescu, la sud, și până dincolo de Grădina Publică, la nord).  

 După 1836, această stradă, pe atunci uliţă, devenise una a protipendadei gălăţene, 

aici aflându-se locuinţele celor din pătura avută a societăţii gălăţene, demnitari, 

funcţionari şi comercianţi importanţi ai oraşului: pârcălabul Ioan Cuza, banul Ioan 

Cârje, col. Alexandru Ioan Cuza, Alexandru D. Moruzzi, Costache Malaxa, Ulisse Z. 

Negroponte, Stavru Mantu, Costache Negri, H. Macri, C. Robescu, dr. Abbeg, dr. A. 

Serphioti, Spiru Macri ş.a. 

 Din anul 1872, în documentele de arhivă ale Primăriei (existente la Serviciul 

Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi), întâlnim din ce în ce mai des uliţa Mihai 

Bravul în loc de Mihai Vodă. Doar proprietarii imobilelor de pe această uliţă mai 

foloseau vechea denumire de „Mihai Vodă”. 

                                                        
2 Paul Păltănea, Istoria municipiului Galați, de la origini până la 1918, vol.I, Editura 

Partener, Galați, 2008, p. 345. 
3 Nicolae Iorga, Contribuţii la istoria modernă a Galaţilor în „Memoriile Secţiunii Istorice”, 

seria III, Tomul XII, Mem.16, Academia Română, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 

Bucureşti, 1932, p. 6. 
4 La 1850, găsim uliţa cu această denumire, în Dan Dumitru Iacob, Denumirea străzilor şi 

numerotarea caselor din  din oraşele  şi târgurile Moldovei la mijlocul secolului al XIX--

lea. Documente, în „Historia Urbana”, nr. 9 (1-2), Editura Academiei Române, 2001, p. 114. 
5 Moise Pacu, op. cit., pp. 99-105. 
6 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Primăria Galaţi, Dosar 85/1884-

1888, f. 6v. 
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 Nu cunoaştem motivele care au determinat această modificare a numelui uliţei. 

Cert este că la 1884 Consiliul Comunal
7
 aprobă noile tablouri cu denumirile străzilor, 

vechea uliţă Mihai Vodă fiind împărţită în două, partea de sud, până la Vadul 

Băncianu, primind numele de strada Cuza Vodă, în cinstea domnitorului Alexandru 

Ioan Cuza, iar de la Vadul Băncianu spre nord strada numindu-se Mihai Bravul.
8
 

 O ipoteză asupra modificării numelui străzii din „Mihai Vodă” în „Mihai Bravul” 

ar putea face apel la imboldul marcat de unirea Principatelor de la 1859 precum şi a 

unui curent naţionalist aflat în fază incipientă. Probabil că s-a considerat potrivit ca 

momentul unirii Principatelor să fie evocat prin alăturarea numelui voievodului valah, 

Mihai Bravul sau Viteazul, cel care a adus, vremelnic, sub acelaşi sceptru cele trei 

provincii româneşti, de numele primului domnitor al Principatelor Române, 

Alexandru Ioan Cuza. 

 Pentru Mihail Sturza, domnitorul care a atribuit statutul de porto-franco oraşului, 

contribuind astfel la dezvoltarea acestuia, dar ale cărui activităţi de mai târziu trădau 

profunde manifestări antiunioniste, s-a decis atribuirea numelui său unei străzi mai 

mici, aproape obscure, în mahalaua Vadul Ungurului, între străzile Madona şi strada 

Brateş.
9
 

 Strada Mihai Bravul, în întinderea ei de la Vadul Băncianu până la Grădina 

Publică, rămânea în continuare o stradă în care locuinţele personalităţilor oraşului (C. 

Robescu, I. Anastasiu, Ion Cetăţianu, H. Zaphiratos, Th. Guiller, I.Stoicovici, M. 

Mendl, H. Macri, Charles Grant ş.a.) se împleteau cu sediile unor instituţii importante 

din economia oraşului Galaţi de sfârşit de secol al XIX-lea - început de secol XX 

(Palatul Comisiunii Europene a Dunării, Tribunalul Militar, Şcoala Normală precum 

şi numeroase consulate). Proprietăţile erau mari, constituite din curţi generoase, cu 

grădini, clădirile fiind în general edificate în interiorul acestora. 

 Astăzi, mergând spre Grădina Publică, la numărul 46, întâlnim o clădire, sediul 

Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură din Galaţi. Pe faţada construcţiei se află 

amplasată o placă memorială, din marmură, cu următorul text scris cu majuscule:  

 „ÎN ACEASTĂ CASĂ A LOCUIT COSTACHE NEGRI, PÂRCĂLAB DE 

GALAŢI, MILITANT PENTRU IDEILE REVOLUŢIEI DE LA 1848 ŞI ALE 

LUPTEI PENTRU UNIRE. 

 S-A AŞEZAT ACEASTĂ PLACĂ CU PRILEJUL CELEI DE A 120-A 

ANIVERSĂRI A REVOLUŢIEI DE LA 1848”. 

                                                        
7 Ibidem, ff. 6-13. 
8 Moise Pacu, op. cit., p. 97. 
9 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Primăria Galaţi, Dosar 85/1884-

1888, f. 9v. 
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 Imobilul este clasat ca monument istoric, figurând în „Lista Monumentelor 

Istorice” cu codul GL-II-m-B-03062, și fiind construit, potrivit aceleiaşi liste, la 

sfârşitul secolului al XIX-lea.  

 Această datare a imobilului, imprecisă de altfel, coroborată cu datele pe care le 

cunoaştem despre biografia celui care a fost Costache Negri, atrag atenţia, încă de la 

prima vedere, asupra a două aspecte: fie construcţia este mai veche decât „sfârşitul 

secolului al XIX-lea” şi a servit ca locuinţă celui care a fost unul dintre pilonii 

modernizării României, fie textul, prin care „se atestă” că în imobilul respectiv ar fi 

locuit Costache Negri, este lipsit de veridicitate, atrăgând după sine consecinţele care 

decurg de aici. 

 Ceea ce este de remarcat, la o analiză mai profundă, este faptul că textul nu 

precizează dacă această clădire a fost sau nu proprietatea lui Costache Negri. Ne 

interesează, aşadar, proprietatea lui Costache Negri de pe Uliţa Mihai Vodă, casa 

acestuia, evoluţia acesteia, aşa cum ne sunt relevate de documentele de arhivă şi de 

lucrările biografice ale marelui om politic. 

 Născut la Iaşi, în martie 1812, Costache Negri, fiul agăi Petrache Negre şi al 

Smarandei, născută Donici, a făcut parte din generaţia denumită generic „paşoptistă”, 

o generaţie care avea să schimbe radical, prin atitudine, prin educaţie și prin idei, 

societatea românească.  

 Copilăria marcată de evenimente nu tocmai plăcute (refugiul familiei din calea 

Eteriei, moartea tatălui, intrarea, ca fiu vitreg, în familia lui Costache Conachi, apoi 

moartea mamei) i-a întărit caracterul şi personalitatea. Refuzul de a fi înfiat de către 

Costache Conachi şi de a muri sărac „dar tot Negri” au fost privite mai târziu, de 

către contemporani, ca un exemplu de devotament şi onestitate nu numai de familie, 

de sora vitregă, Ecaterina Conachi, de prieteni, ci şi faţă de ţară.
10

  

 Deţinea mai multe proprietăţi în Galaţi, parte moştenite, parte cumpărate chiar de 

el, în Uliţa Grădinii Vechi, în Mahalaua Sârbească şi pe Uliţa Mihai Vodă.
11

  

 Nu avem o prezentare a întinderilor acestor proprietăţi şi nici a clădirii folosite de 

Costache Negri ca locuinţă pe perioada cât a deţinut funcţia de pârcălab de Covurlui 

(4 iunie 1851-6 septembrie 1853).
12

 Ştim însă că în luna decembrie 1863, Costache 

Negri se afla la Galaţi pentru a se ocupa de construirea unei locuinţe pe Uliţa Mihai 

Vodă. Cu acest prilej, asistă şi la votarea legii secularizării, idee care l-a preocupat şi 

căreia i-a consacrat o mare parte din viaţă, din energia şi devotamentul său.
13

  

                                                        
10 Paul Păltănea, Viaţa lui Costache Negri, Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, 

Galaţi, 2006, p. 65. 
11 Ibidem, p. 191. 
12 Ibidem, pp. 154-159. 
13 Ibidem, p. 273. 
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 Pe proprietatea sa din Uliţa Mihai Vodă, Costache Negri urma să îşi construiască 

o locuinţă, cererea pentru întocmirea unui deviz de construcţie a unei case fiind 

depusă la 8 iunie 1862 la Primărie, de către Ghiţă Alevra.  Deoarece în vara anului 

1862 Costache Negri nu se afla în ţară, fiind plecat la Constantinopol,
14

 probabil i-a 

solicitat lui Ghiţă Alevra să se ocupe de cele necesare construirii locuinţei sale.
15

 

Alături de solicitare, a fost depus şi un proiect al casei,
16

 acesta constituind prima 

reprezentare a casei de la Galaţi, proprietatea lui Costache Negri . 

 Planul existent la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi nu este 

integral. El conţine doar elevaţia clădirii şi o porţiune din planul etajului,
17

 fiind 

evident că documentul este rupt. La o cercetare mai atentă a dosarului de arhivă, la 

fila 1, există un plan semnat Ignat Rizer, iar sub semnătură data de 26 februarie 1862. 

Mai jos, aproape ilizibil, distingem „Ing. Gruber, Arh.<...>”. Planul conţine un 

fragment dintr-un releveu, precum şi releveul etajului de jos, al unei clădiri despre 

care următoarele documente păstrează tăcerea. Deşi protejat contra distrugerii, 

urmărind partea superioară a documentului, am observat că acesta este parte dintr-un 

document de dimensiuni mari, iar ruptura se potriveşte cu planul casei lui Costache 

Negri, existent la fila 73. 

 Putem afirma că ne aflăm în posesia documentului care conţine, integral, 

releveele casei lui Costache Negri, de pe Uliţa Mihai Vodă, din anul 1862 (Foto 1 şi 

2). 

 După cum se poate observa din document, planul clădirii era de formă 

asemănătoare literei „T”, orientat pe direcţia vest-est, cu partea inferioară (suportul), 

mult mai lat decât lungimea.  

 Clădirea se dezvolta pe două niveluri, parter şi etaj, cu prispă la parter, de jur-

împrejurul construcţiei, acoperită, la nivelul planşeului dintre niveluri, cu un acoperiş 

într-o singură apă, susţinut de stâlpi decorativi, din lemn. Pe latura estică, acoperişul 

era mai înalt şi în două ape. O cornişă din lemn traforat, aşezată chiar sub acoperişul 

prispei, înfrumuseţa aspectul parterului.   

                                                        
14 Ibidem, p. 264. 
15 Ghiţă Alevra deţinea funcţia de stolnic şi era, probabil, unul din oamenii de încredere a lui 

Costache Negri pe când acesta era pârcălab, împărtăşind aceleaşi idei unioniste. La 17 iunie 

1857, pe când Alevra era funcţionar la Pârcălăbie, comisul Alecu Franga şi maiorul Cristea 

„au călcat casa stolnicului Ghiţă Alevra”, sub pretextul deschiderii unui plic adresat de la 

Constantinopol; Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918, Vol.II, 

Editura Partener, Galaţi, 2008, p. 86. 
16 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale, Fond Primăria Galaţi, Dosar nr. 42/1862, ff. 

72, 73. 
17 Ibidem, f. 73. 
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 Accesul pe prispă se făcea printr-o scară principală, de onoare, aflată pe latura de 

vest, scară străjuită de două balustrade din zidărie, având la capete două urne 

decorative. Alte două scări, mai mici, asigurau accesul pe prispă, pe faţadele laterale 

nord şi sud, fiind poziţionate la limita faţadei de est.  

 Intrarea în locuinţă se afla în dreptul scărilor de onoare, fiind compusă dintr-o uşă 

din lemn, în două canate, cu două luminatoare laterale. Patru ferestre dreptunghiulare 

mari erau poziţionate simetric, două câte două, deoparte şi de alta a intrării în 

locuinţă. 

 Laturile de nord şi sud erau lipsite de goluri de fereastră, acestea regăsindu-se, în 

număr de 11, pe faţada estică. În lipsa unei reprezentări a acestei faţade, nu putem 

decât să presupunem că şi aceste goluri de fereastră erau de formă dreptunghiulară. 

 Planul etajului era tot ca litera „T” dar, de această dată, întors; suportul literei era 

orientat spre est, fiind de mici dimensiuni, iar transversala urma planimetria 

parterului. Ferestrele de la etaj, de pe faţada vestică, erau în număr de şase, dispuse la 

distanţe egale unele de altele, excepţie făcând două dintre acestea, grupate pereche, 

deasupra intrării. 

 Din plan reiese că la etaj se afla un balcon, orientat spre est, din care Costache 

Negri şi oaspeţii săi puteau admira o frumoasă panoramă a văii oraşului, a Lacului 

Brateş, a Dunării, precum şi a înălţimilor Basarabiei, aflată în acea perioadă între 

hotarele României. 

 Interiorul parterului era alcătuit dintr-un hol central, în care se afla o scară 

impozantă, dintr-o singură rampă, dispusă pe centru, care mergea la etaj. Din hol 

puteai avea acces la două odăi mari, aflate pe laturile sud şi nord, precum şi la o 

încăpere aflată spre est. Tot pe partea de est se mai aflau încă patru încăperi cu 

diferite funcţiuni pentru deservirea locuinţei (latrină, baie, bucătărie etc.).  

 La etaj, pe laturile de nord şi sud, se aflau două încăperi spaţioase iar pe latura de 

est se afla o încăpere din care se asigura accesul la balcon. 

 Clădirea a fost concepută de către inginerul Rizer, la comanda lui Costache 

Negri, proprietar al terenului respectiv, pentru a avea funcţiunea de locuinţă, cu 

elemente de arhitectură ale caselor ţărăneşti mai dezvoltate, din zona de şes. Privită în 

ansamblu, construcţia se poate încadra în categoria conacelor boiereşti.  

 Nu avem date despre termenul de finalizare a construcţiei. La 2 martie 1866, 

Costache Negri, aflându-se la Galaţi, îi scria o scrisoare doctorului Carol Davila, prin 

care o asigura pe Doamna Elena Cuza, găzduită de Davila după abdicarea lui 

Alexandru Ioan Cuza, de „marele respect şi afecţiune.”
18

  

                                                        
18 Paul Păltănea, Viaţa lui Costache Negri, Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, 

Galaţi, 2006, p. 281. 
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 Strâmtorat din lipsa banilor şi cu multe datorii acumulate, Costache Negri a 

revenit la Galaţi la 7 mai 1866, pentru a-i vinde lui Vasile Stoicovici 37 de stânjeni.
19

 

Deoarece în anul 1908 Vasile Stoicovici figura cu o proprietate pe strada Mihai 

Bravu, opinăm, fără teama de a greşi, că terenul vândut în anul 1866 de Costache 

Negri lui Vasile Stoicovici era o porţiune din terenul pe care Negri îl avea în 

proprietate pe strada Mihai Bravu şi pe care îşi construise casa, la 1863. 

 Evenimentele care s-au succedat după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza l-au 

determinat pe Costache Negri să se retragă la locuinţa sa din Tg. Ocna şi să se ocupe 

de problemele gospodăreşti, rareori vizitându-şi sau fiind vizitat de vechii prieteni. 

Boala sâcâitoare, care apăruse încă din floarea vârstei, se acutizase iar în seara zilei 

de 28 septembrie 1876 inima generoasă a lui Costache Negri a încetat să mai bată.
20

 

 În 1867, Costache Negri scotea la vânzare terenul din Uliţa Mihai Vodă, din 

Galaţi, împreună cu casa pe care o construise.
21

 Faptul că nu a reuşit să o vândă până 

la decesul său reiese dintr-o adresă din 9 martie 1881, către Primăria Galaţi, prin care 

A. Radu solicita „construirea unor case din nou şi reparaţia caselor din Mihai Bravu, 

unde actualmente se află Şcoala Normală, fosta <...> (Raspoli)”.
22

 Acest nume, 

„Raspoli”, să fi avut oare legătură cu „Ruspoli”, numele copiilor Cocuţei Conachi, 

sora vitregă a lui Costache Negri, după căsătoria acesteia cu Emanuelle Ruspoli? 

Dacă da, aceasta ar însemna că Negri ar fi lăsat în grija nepoţilor după sora vitregă 

proprietatea sa din Galaţi. 

 Cert este că la 1881 locuinţa lui Costache Negri, din str. Mihai Bravu, aparţinea 

lui A. Radu iar în ea funcţiona Şcoala Normală de Învăţători
23

, strămutată de la 

Ismail, după Războiul de Independenţă din 1877-1878, când sudul Basarabiei a fost 

cedat Rusiei. 

 În urma solicitării, A. Radu a primit autorizaţia de a construi şi repara casele din 

Str. Mihai Bravu.
24

 În lipsa unui plan, nu ne pronunţăm asupra aspectului 

construcţiei. A. Radu a contractat un împrumut, ipotecând imobilul din strada Mihai 

Bravu. În anul 1908, pe strada Mihai Bravu, la numărul nou 54, figura Creditul 

                                                        
19 Ibidem, p. 284. 
20 Ibidem, p. 307. 
21 Ibidem, p. 273. 
22 Serviciul Judeţean al Arhnivelor Naţionale Galaţi, Fond Primăria Galaţi, Dosar nr. 

2/1881, ff. 62, 97. 
23 Oricum localul şcolii era necorespunzător, iar internatul era lipsit de cele mai elementare 

condiţii de igienă, aspecte care au contribuit la construirea unui local de şcoală nou, astfel 

încât anul şcolar 1901-1902 a început în noua clădire de pe strada Brăilei, unde astăzi 

funcţionează Colegiul Naţional „Costache Negri”, Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi, de 

la origini până la 1918, Vol. II, Editura Partener, Galaţi, 2008, p. 295. 
24 Ibidem, Dosar nr. 2/1881, ff. 62, 97. 
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Funciar Bucureşti. La nr. 52, figura proprietatea lui G. Sărăţeanu, iar la nr. 56, figura 

I. Stoicovici
25

, descendent al lui Vasile Stoicovici, cel care cumpărase, în 1866, 36 de 

stânjeni de la Costache Negri. În anul 1910, potrivit unui alt document de arhivă, 

proprietatea lui G. Sărăţanu figura la nr. 46, iar Creditul Funciar Bucureşti la nr. 48.
26

     

 Dintr-o fotografie de la începutul secolului XX, observăm o clădire cu regim de 

înălţime parter şi etaj, cu prispă acoperită, cu două turnuri pe latura din spate. Pe 

partea dreaptă, alipit de corpul clădirii, se află un corp de clădire cu un singur nivel, 

cu trei goluri mari, terminate în arc de cerc, golul din mijloc fiind, probabil, o uşă 

mascată de gardul viu (Foto 3). 

 Atrage atenţia corpul de clădire cu regim de înălţime P+E, unde, la parter, 

întâlnim o prispă cu stâlpi din lemn, care susţin un acoperiş într-o singură apă. Două 

turnuri laterale străjuiesc una dintre faţadele clădirii. Dispunerea golurilor ferestrelor 

de la etaj şi parter intrigă, deoarece clădirea, fără cele două turnuri laterale şi fără 

terminaţia în arc de cerc a ferestrelor de la etaj, este identică cu casa lui Costache 

Negri, de pe Uliţa Mihai Vodă, proiectată la 1862 de către Rizer. 

 Construcţia, cu cele trei goluri mari, terminate în arc de cerc, din partea dreaptă, 

face notă discordantă, prin arhitectura sa, cu restul ansamblului, ceea ce conduce spre 

concluzia că acest corp de clădire a fost adăugat la o dată ulterioară.  

 O altă fotografie, datată 5 iunie 1910, prezintă un grup de elevi şi profesori într-o 

curte (Foto 4), între doi copaci, iar pe fundal se disting faţadele unor clădiri. La o 

analiză mai atentă, se observă stâlpii de lemn care susţin un acoperiş într-o apă, etajul 

cu ferestre terminate în arc de cer, iar, în plan mai apropiat, se observă o faţadă a unei 

clădiri cu ferestre mari, terminate în arc de cerc, cu aceleaşi decoraţii ca în fotografia 

pe care am descris-o mai sus. Nu mai încape niciun dubiu că cele două fotografii sunt 

ale aceluiaşi imobil, imobil care este aproape identic cu locuinţa lui Costache Negri 

de pe Uliţa Mihai Vodă, proiectată la 1862. 

 Grupul de copii surprinşi de către fotograf sunt, potrivit însemnării din subsolul 

fotografiei, elevi ai Seminarului Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi,
27

 ceea ce confirmă 

că Seminarul funcţiona şi în clădirea care a aparţinut lui Costache Negri. 

                                                        
25 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Primăria Galaţi, Dosar nr. 

127/1908, f. 104. 
26 Ibidem, Dosar nr. 15/1898-1913, f. 259. 
27 Ca şi Şcoala Normală de Învăţători, Seminarul Teologic s-a strămutat de la Ismail la 

Galaţi, după cedarea sudului Basarabiei, în 1878. La 1893, Seminarul este desfiinţat, pentru a 

se reînfiinţa, prin grija episcopului Pimen Georgescu, la 1908. La 22 octombrie se propune 

ca denumirea seminarului să fie Seminarul Teologic „Sf. Andrei”; Paul Păltănea, op. cit.,  pp. 

298-299. 
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 În luna ianuarie 1910, Serviciul Tehnic al Primăriei, preocupat cu găsirea unui 

teren pentru construirea unui local propriu al Seminarului, menţiona că a găsit 

terenul, proprietate a Creditului Funciar Urban Bucureşti, în suprafaţă de 22.040 mp, 

învecinat cu proprietatea procurorului Sărăţeanu şi cu posibilităţi de extindere până la 

linia ferată, prin exproprierea Despinei Popovici, Elenei Mitache şi Elenei 

Venturato.
28

  

 Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor, fiind informat despre acest raport, transmite 

Primăriei Galaţi, în luna aprilie 1910, să înceapă demersurile pentru a prevedea în 

buget fondurile cu ajutorul cărora să poată cumpăra „cel puţin unul din cele două 

terenuri pe care ar fi bine să se construiască un local destinat Seminarului şi anume 

locul din str. Mihai Bravul, nr. 48, din Galaţi.”
29

 Se mai menţiona că Seminarul 

funcţionează în condiţii improprii, în două case proprietate privată. 

 La 6 februarie 1925, Seminarul se găsea în aceeaşi situaţie (nu avea un teren pe 

care să construiască un local propriu), iar directorul Seminarului, preotul dr. I.C. 

Beldie, printr-o epistolă adresată primarului, arăta că Seminarul funcţiona în „nişte 

vechi locuinţi vrednice de plâns, în cinci imobile deosebite ca stradă şi distanţe unele 

de altele”.
30

 Prin aceeaşi scrisoare, directorul Beldie solicita Primăriei suma necesară 

„pentru facerea unui modest pavilion-dormitor, ca aripă la actualul local […]”.
31

 

 În cartea sa, Galaţii, apărută în anul 1927, profesorul Gh.N. Munteanu-Bârlad 

publică o fotografie a Seminarului Teologic „Sf. Andrei” din Galaţi (Foto 5).
32

 

Constatăm în imagine prezenţa a trei corpuri de clădire, alipite: primul corp, masiv, 

cu un regim de înălţime P+E, cu câte trei ferestre mari, dreptunghiulare, în trei 

canate. Sub cornişă apar elemente decorative sub forma unor draperii, dispuse pe 

două rânduri, după care urmează acoperişul înalt, în patru ape, cu un laminator 

supradimensionat; a doua clădire, deşi tot în regim de înălţime P+E, este mai scundă 

şi pare mai firavă; cel de-al treilea corp, în regim de înălţime parter, are pe faţadă trei 

ferestre mari, terminate în arc de cerc. Se desprinde o particularitate: clădirea din 

mijloc este puţin retrasă faţă de celelalte două corpuri. Nu putem să nu observăm că 

edificiul central este unul şi acelaşi din imaginile din anul 1910, precum şi din 

proiectul locuinţei lui Costache Negri, din 1862, iar corpul parter este cel din 

imaginile din 1910, construit probabil de A. Radu, proprietarul imobilului la 1881. 

                                                        
28 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Primăria Galaţi, Dosar nr. 

41/1910, f. 6v. 
29 Ibidem, f. 8. 
30 Ibidem, Dosar nr. 45/1921, f. 29. 
31 Ibidem, f. 29v. 
32 Gh.N. Munteanu-Bîrlad, Galaţii, Societatea de Editură Ştiinţifică şi Culturală, Galaţi, 

1927, p. 73. 



  DANUBIUS XXXVI 382 

De asemenea, remarcăm lipsa celor două turnuri şi prezenţa unei construcţii abia 

începute în spatele corpului cu regim de înălţime parter. Ansamblul, constituit din 

cele trei corpuri de clădire, construite în etape diferite, începea să se constituie ca un 

întreg. 

 Comparând fotografia publicată de către profesorul Munteanu-Bârlad în lucrarea 

sa cu imagini ale Seminarului Teologic „Sf. Andrei” din perioada anilor de dinainte 

de cel de-al Doilea Război Mondial (Foto 6), precum şi cu imagini contemporane, 

constatăm că acel corp de clădire masiv există şi astăzi ca parte componentă a faţadei 

clădirii. Comparând, în continuare, imaginile, constatăm dispariţia corpului în regim 

de parter şi edificarea unui nou corp, simetric cu cel edificat în anul 1925. Vechea 

locuinţă a lui Costache Negri, cu prispa acoperită şi cu etaj, construită între 1862-

1863 după un proiect al inginerului Ignat Rizer, a fost înlocuită cu o construcţie de 

aceeaşi înălţime ca şi corpurile laterale, păstrând totuşi, la alte proporţii, dispunerea 

golurilor originale.  

 Imobilul a devenit un întreg echilibrat, cu elemente de arhitectură specifice şcolii 

româneşti, în care elementele tradiţionale sunt puse în valoare. 

 Astăzi, lângă imobilul în care funcţionează Seminarul Teologic „Sf. Andrei”, se 

află clădirea, monument istoric, pe a cărei faţadă este montată placa memorială pe 

care am amintit-o la începutul lucrării şi despre care afirmam că prezintă o 

contradicţie între anul construcţiei (sf. sec. al XIX-lea), aşa cum apare în lista 

Monumentelor Istorice, şi perioada în care a trăit Costache Negri (1812-1876), 

punându-se întrebarea dacă nu cumva este vorba de o neconcordanţă care ar trebui 

remediată. 

 Clădirea în care se spune că ar fi locuit Costache Negri se distinge în zonă prin 

particularitatea faţadei dinspre stradă. Faţada prezintă un rezalit central, în formă de 

semicerc, pe care se află dispuse trei goluri de ferestre înalte, terminate în arc în plin 

cintru. Dispuse simetric faţă de acest rezalit, se află câte un gol de fereastră 

dreptunghiulară. Soclul clădirii este supraînălţat deoarece clădirea are subsol. Sub 

cornişă, la aticul podului, se află răsuflători, dispuse de o parte şi de cealalta a 

rezalitului central (Foto 7). Există o altă construcție foarte similară în Galaţi, pe 

strada Universităţii, în care funcţionează Grădiniţa „Cristal”. Remarcăm asemănarea 

izbitoare a faţadei clădirii Grădiniţei (Foto 8) cu faţada casei de pe strada Mihai 

Bravu, nr. 46, în care se spune că ar fi locuit Costache Negri. Din cercetarea 

documentelor de arhivă, reiese că imobilul de pe strada Universităţii a fost construit 

de către maistrul  Riso Dascalpolos
33

, la solicitarea proprietarei imobilului, Maria 

                                                        
33 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi, Fond Primăria Galaţi, Dosar nr. 

25/1867, f. 47. 
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Egumenide, care, la 9 februarie 1867, dorea să-şi construiască o casă pe locul din 

strada Carol I
34

 (astăzi strada Universităţii). La cererea depusă către Primărie, Maria 

Egumenide ataşa şi un plan al casei care este întocmai, cel puţin în privința faţadei, cu 

cel de astăzi (Foto 9).  

 Asemănarea izbitoare a faţadelor principale ale celor două imobile ne determină 

să afirmăm că şi imobilul din strada Mihai Bravu, nr. actual 46, a avut un an de 

construcţie apropiat de 1867, ceea ce l-ar face contemporan cu ultima parte a vieţii lui 

Costache Negri, fiind astfel aproape exclus ca acesta să fi locuit în imobilul respectiv. 

În această situaţie, datarea din Lista Monumentelor Istorice ar trebui modificată, iar 

placa memorială scoasă de pe faţadă. 

 Se cuvine o cercetare aprofundată a documentelor de arhivă, pentru a verifica 

dacă imobilul din strada Mihai Bravu, nr. 46, a fost într-adevăr construit între 1889-

1890. 

 Rămâne o singură certitudine: în anul 1925, casa costruită de Costache Negri şi 

proiectată de către inginerul Ignat Rizer, cu o arhitectură tradiţională, proprie 

conacelor boiereşti, încă se mai afla pe strada Mihai Bravu, dispărând la momentul în 

care întreaga clădire a Seminarului Teologic a fost edificată. Pe acest loc ar trebui 

montat un însemn pentru aducere aminte. 

 Despre ceea ce s-a întâmplat cu casa lui Costache Negri, se cuvine a aminti 

poziţia acestuia, la 12 iunie 1856, când i s-a cerut dezlegare pentru  tăierea pădurii de 

pe moşia Cotnari, acolo unde era şi „Dumbrava Roşie”: „Fiind «Dumbrava Roşie» un 

monument al vechii vetre strămoşeşti în Ţara Moldovii, arată şi semănată cu robii leşi 

făcuţi de Ştefan cel Mare după bătălia de la Codrii Cosminului, apoi să nu se atingă 

nimeni de dânsa, ci mai vârtos să se sfinţească  păzirii unei asămenea glorioasă 

aducere aminte.”
35

 

                                                        
34 Ibidem, f. 45. 
35 Paul Păltănea, Viaţa lui Costache Negri, Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, 

Galaţi, 2005, pp. 161-162. 
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Foto 1. Planul casei lui Costache Negri, 1862 (SJAN Galați). 
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Foto 2. Continuarea planului casei lui Costache Negri, 1862 (SJAN Galati) 
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Foto 3. Clădirea în care funcționa Seminarul la 1910 (www.ziarullumina.ro). 

 

 
Foto 4. (www.okazii.ro). 

http://www.ziarullumina.ro/
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Foto 5. Clădirea în care funcționa Seminarul la 1926 (Gh.N. Munteanu-Bârlad, 

Galații, 1926). 

 

 
Foto 6. Clădirea Seminarului, 1937. 



  DANUBIUS XXXVI 388 

 
Foto 7. Clădirea din str. Mihai Bravu, nr. 4, monument istoric. 

 

 
Foto 8. Clădirea Grădiniței Cristal, de pe str. Universității. 
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Foto 9. Planul din 1867 al clădirii în care funcționează grădinița de pe strada 

Universității. 


