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ABSTrAcT: Boyar foundation in the south of argeş County, the 
church of Miroşi village was raised by elena Macca in 1908 in the 
memory of Colonel Petre Macca and was consecrated in 1909. 
The furniture’s drawings preserved in the Ion D. Berindey archives 
of the National Museum of art of Romania certify that it was 
designed by the architect Ion D. Berindey (1871–1928), nephew 
of elena Macca. The contractor of the church was Thoma Kanzler 
and it was painted by Costin Petrescu.
elena Macca (1842–1912) remained in the consciousness of 
Miroşi residents as their benefactress. her heritage was left to 
the Ministry of Religious affairs and education, which had a 
great contribution to the cultural development of the village, as it 
resulted in the construction of a primary school in Miroşi in 1906 
and of the „elena Colonel P. Macca” arts and Crafts elementary 
school, built in 1913–1914, on a site near the old Macca manor. 
These buildings are nowadays in a high state of decay.
KEYWorDS: Petre and elena Macca, the church and the arts and 
Crafts school in Miroşi, Ion D. Berindey, Costin Petrescu, Thoma 
Kanzler

aşezarea Miroşi, situată astăzi în sudul judeţului argeş, este atestată 
documentar într‑un act din 19 iunie 1551, prin care Mircea Ciobanul întă‑
reşte unor persoane dreptul asupra unor proprietăţi şi în 14 august 1555, 
în hrisovul lui Pătraşcu Voievod, domn al Țării Româneşti, continuând 
porunca prin care dăruieşte mănăstirii govora, o seamă de sate.

În secolul XVII, Miroşul făcea parte din trupul de sate aflat sub 
„stăpânirea” boierilor Bălăceni, iar după 1700 satul trece în proprietatea 
vornicului Drugănescu3.

1 lector univ. dr. arh., Facultatea de arhitectură, universitatea „spiru haret”, Bucureşti, 
membru al Diviziei de Istoria Tehnicii a CRIFsT al academiei Române.

2 Preot II, „Parohia sfinţii apostoli Petru si Pavel”, Miroşi.
3 Însemnări din trecutul satului Miroşi în Mitropolia Olteniei. Revista oficială a arhiepiscopiei 
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În 1851, proprietara Miroşului era Catinca Drugănescu; aceasta va lăsa 
averea fetei sale, Maria Bălăceanu (născută Drugănescu), care, la rândul 
său, o va lăsa fetei sale, elena, căsătorită întâi cu Constandin Caribolu, apoi 
cu colonelul Petre Macca (1844–1905)4. În anul 1905 colonelul moare, fără 
să aibă urmaşi. Rămasă văduvă, elena Macca începe să ducă o activitate 
filantropică susţinută. ajută la întemeierea unor familii, oferindu‑le zestre, 
acordă burse de studiu unor tineri din familia sa şi construieşte mai multe 
edificii în folosul localităţii. 

În comună au existat încă din secolul al XVIII‑lea, două biserici, cores‑
punzător cu cele două unităţi teritoriale: Miroşul de sus şi Miroşul de jos. 
Bisericile erau din lemn şi acoperite cu şiţă, însă nu cunoaştem data la care 
au fost construite. Biserica din Miroşul de jos avea hramul sf. gheorghe. sub 
o formă modificată, ea există şi azi, servind drept capelă de cimitir. Cealaltă 
– din Miroşul de sus – atestată încă din 1790, arde la 1840. În locul ei se va 
ridica alta în 1879, înlocuită apoi, în 1908, cu actuala biserică cu hramurile 
sfinţii Petru şi Pavel, sf. Nicolae şi sfinţii Constantin şi elena. actuala bise‑
rică, începută în 1907, este ctitorită de elena Macca în 1908 şi sfinţită în 1909, 
aşa cum arată pisania gravată pe o placă de marmură, având urmatorul text: 

„Această sfântă Dumnezeiască Biserică s‑a ridicat din temelie prin mila lui 
Dumnezeu şi dorinţa repauzaţilor col. Petre Macca şi Marghioala Bălăceanu în 
anul mântuirii de la Hristos 1908, în zilele Preaînaltului rege Carol I, Mitropolit 
fiind I. P. S. Atanasie Mironescu, de către Elena P. Macca, soţia repauzatului 
colonel, ca locaş de închinare al drept‑credincioşilor din Miroşi, hramul fiindu‑i 
acela de Sf. Petre, Amin!”.

Biserica este aşezată în zona centrală a satului Miroşi, în cel mai înalt 
punct al localităţii, pe şoseaua naţională ce duce spre Roşiorii de Vede, la 
circa 2 kilometri de gara Miroşi.

Desenele mobilierului de inspiraţie populară, păstrate în patrimoniul 
arhivei Ion D. Berindey din Muzeul Naţional de artă al României certifică 
faptul că acesta este realizat de arhitectul Ion D. Berindey (1871–1928). 

În lista de lucrări a arhitectului Ion D. Berindey, întocmită de nepotul 
său de fiu, Mircea I. Berindei5, acesta menţionează biserica din Miroşi ca 

Craiovei şi episcopiei Rîmnicului şi Argeşului, anul X, nr. 7–8, iulie–august, Craiova, 1958 
[5], p. 556.

4 Petre Macca se remarcă în Războiul pentru Independenţă, în luptele de la Plevna.
5 Berindei, Mircea I., Note din activitatea arhitecţilor Dumitru I. Berindey, Ion D. Berindey şi 

Ion I. Berindey, Bucureşti, academia, Biblioteca RsR, 1988 [3].
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fiind una dintre lucrările de arhitectură ale bunicului său. Putem presu‑
pune că elena Macca l‑a rugat pe Ion D. Berindey să proiecteze biserica, 
datorită faptului că arhitectul era nepot al elenei Macca – după cum se 
vede în arborele genealogic al mamei arhitectului, păstrat în arhiva Ion D. 
Berindey din Fondul saint‑georges de la Biblioteca Naţională. 

 
Fig. nr. 1 – Biserica din Miroşi în 1972 (fotografie din arhiva bisericii).

Pentru ridicarea bisericii, au fost aduşi specialişti italieni şi germani, 
sub îndrumarea austriacului Thoma Kanzler („constructor antreprenor”, 
aşa cum arată o inscripţie din pridvorul bisericii). acesta a mai colabo‑
rat cu arhitectul Ion D. Berindey, construind Palatul Cantacuzino (Calea 
Victoriei, nr. 141) şi vila Vasile gănescu (şos. Kiseleff, nr. 9). O parte a mâi‑
nii de lucru a fost recrutată din sat şi a fost plătită separat de elena Macca. 
Forma în plan a bisericii este aceea de cruce latină (absidele dinspre răsărit, 
miazăzi şi miazănoapte fiind egale, iar braţul mai lung al crucii fiind repre‑
zentat de pronaos împreună cu pridvorul). Biserica este încununată în plan 
vertical de trei turle – cupola Pantocrator şi clopotniţele.
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structura este din zidărie portantă nearmată pe soclu din piatră, au 
fost folosite arce şi bolţi din zidărie, iar în zona cafasului, planşeul este din 
şine metalice cu boţişoare din cărămidă. la construcţia turlelor clopotniţă 
a fost folosit betonul. 

stilul neoromânesc în care e proiectată biserica din Miroşi a fost folo‑
sit – în paralel cu cel eclectic – de arhitectul Ion D. Berindey, la locuinţe 
de mai mici dimensiuni (casa dr. Ioan Costinescu – 1909, proiectul vilei 
amiral Vasile urseanu din Roşiorii de Vede – 1916), la clădirile ce repre‑
zentau programe arhitectonice noi, îndrăzneţe pentru începutul de secol 
(leagănul sf. ecaterina – 1900, azilul Regina elisabeta – 1902, pavilionul 
Comisiunii Dunărene la expoziţia Naţională din 1906, proiectul unei şcoli 
rurale pentru administraţia Domeniului Coroanei)6.

Pictura bisericii este realizată între 1908–1909, de Costin Petrescu7 
(1872, Piteşti – 1954, Bucureşti), autor al celebrei fresce istorice de la ateneul 
Român, şi se înscrie în stilul neobizantin folosit adesea în acea perioadă. 
Ion D. Berindey mai colaborase cu Costin Petrescu la realizarea unor picturi 
murale din Palatul Cantacuzino (plafonul sufrageriei, reprezentând‑o pe zeiţa 
Ceres). În pronaosul bisericii din Miroşi, pictorul a zugrăvit chipurile soţilor 
Mihail şi Marghioala Bălăceanu, dar şi pe cele ale soţilor Petre si elena Macca.    

Piesa de rezistenţă a registrului iconografic este Iisus Pantocrator pic‑
tat în cupola centrală. Pentru decoraţia bisericii s‑a folosit foiţă de aur. Cele 
douăzeci şi opt de ferestre au vitralii. Biserica dispune de un cafas pentru 
cor şi de un amvon deosebit, din lemn de stejar, a cărui scară în spirală se 
termină cu un vultur cu cruce. 

acoperişul originar era alcătuit din ardezie adusă, se pare, din anglia 
– un disc metalic cu diametrul de 2,5 cm a fost găsit ataşat de una dintre 
ţigle, având ştanţat textul „sOC. BasalT. eTeRNIT”, probabil numele 
societăţii producătoare. ardezia se mai păstrează doar pe cele trei turle, 
restul bisericii fiind acoperită cu tablă zincată probabil între 1987–1989, 
când biserica a suferit lucrări de reparaţii.

6 Teodorescu (gheorghiş), elena‑sidonia, Arhitectul Ion D. Berindey, studiu monografic, 
Bucureşti, uauIM – teză de doctorat, 2013 [7], p. 245.

7 Costin Petrescu este şi autorul desenului coroanei Reginei Maria [17], având ca sursă 
de inspiraţie coroana doamnei Despina Miliţa, soţia lui Neagoe Basarab, de pe fresca 
Mănăstirii Curtea de argeş [17], care se aseamănă coroanei sfintei Împărătese elena, 
pictată de Costin Petrescu în biserica din Miroşi. Costin Petrescu a realizat şi pictura 
bisericii sf. silvestru din Bucureşti, reconstruită între anii 1904–1907, după planurile 
arhitectului D. Maimarolu.
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Fig. nr. 2 – Portretele ctitorilor bisericii: Mihail şi 
Marghioala Bălăceanu, Petre si elena Macca.

                                         
Pridvorul deschis este străjuit în partea de apus de patru coloane 

impunătoare, din piatră de albeşti8, terminate în partea superioară cu 
capiteluri cu frunze de acant, asemănătoare capitelurilor pe care Ion D. 
Berindey le‑a folosit în 1901 la decorarea exteriorului capelei leagănului 
sfânta ecaterina din Bucureşti. 

la intrare, biserica are două rânduri de uşi duble, unele spre exterior 
din fier forjat, încadrate într‑un portal din piatră, unde arhitectul a folo‑
sit arcul trilobat specific arhitecturii naţionale, iar cele dinspre interior, 
masive, din lemn de stejar bogat decorat. De altfel, fierul forjat, folosit la 
porţi, balustrade, copertine, sere, împrejmuiri, reprezintă o marcă a arhi‑
tecturii concepute de Ion D. Berindey, vădind influenţa curentului art 
Nouveau în creaţia sa.  

8 Palatul Cantacuzino de la Floreşti (azi în ruină) proiectat de Ion D. Berindey a fost pla‑
cat cu aceeaşi piatră (calcar alb) de albeşti în 1911. 
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Fig. nr. 3 – Capitelul coloanelor din pridvorul bisericii din Miroşi 

decorat cu motivul crucii şi capitel cu cruciuliţă nedistrusă în 
perioada comunistă – Capela complexului leagănului sf. ecaterina 

(Bucureşti)9, proiectată de Ion D. Berindey în 1901.

Pictura pridvorului este strâns legată de hramul bisericii. astfel, de o 
parte şi de alta a uşilor de la intrare, sunt reprezentaţi sfinţii apostoli Petru 
şi Pavel, iar în centru, deasupra pisaniei, sfântul Ierarh Nicolae.                              

Mobilierul (inclusiv catapeteasma) este realizat în întregime din lemn 
de stejar, având sculpturi inspirate din tradiţia populară. Într‑un mod cu 
totul deosebit au fost tratate jilţurile arhiereşti, adevărate opere de artă. 
Catapeteasma are gravată pe partea dinspre altar anul 1909 şi numele ate‑
lierelor Fontana, care au executat‑o.

Registrul iconografic respectă în mare parte erminia bizantină, 
piesa de rezistenţă fiind Iisus Pantocrator din cupola centrală. această 
cupolă este pe pandantivi, iar tamburul său cilindric este prevăzut cu un 
număr de şaisprezece ferestre. Pandantivii au pictate chipurile celor patru 
evanghelişti. În absida altarului, tronează Maica Domnului, înconjurată 
de îngeri.

arcele de sprijin ale cupolei au pictate adevărate dantelării, cărora 
foiţa de aur le conferă o ţinută maiestuoasă. Pentru ferestre au fost folosite 
vitraliile. 

9 Celelalte capiteluri ale capelei leagănului sf. ecaterina şi‑au pierdut decoraţiile în 
formă de cruce, de la partea superioară, în timpul regimului comunist, aşa cum arată 
arh. Ruxandra Nemţeanu în articolul Proiectul de restaurare şi consolidare a capelei Lea‑
gănului Sf. Ecaterina din Bucureşti  în Monumentul. Tradiţie şi inovaţie, vol. XIII [6], 
pp. 133–144.
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Fig. nr. 4 – scaun arhieresc proiectat pentru biserica din Miroşi, în biroul 

arhitectului Ion D. Berindey – fotografi e şi desen din arhiva Ion D. Berindey 
a Muzeului Naţional de artă al României [11]. Inv. 412/ 6.6.112.404.

Cele mai mari icoane ale catapetesmei sunt cele din registrul de jos, 
reprezentându‑i pe Mântuitor şi pe Maica Domnului (de o parte şi de alta 
a sfi ntelor uşi), sfi nţii arhangheli Mihail şi gavriil (pe uşile diaconeşti), 
sfi nţii apostoli Petru şi Pavel purtând pe braţe macheta bisericii din 
Miroşi (în partea de miazănoapte) şi sfi nţii Împăraţi Constantin şi elena 
(în partea de miazăzi).

    
Fig. nr. 5 – Tetrapodul şi catapeteasma bisericii din Miroşi – 

desene din arhiva Ion D. Berindey a Muzeului Naţional de artă al 
României [11]. Inv. 411/ 6.6.112.403 şi inv. 800/ 6.6.112.792. 
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Fig. nr. 6 – Iconostas – fotografie şi desen din arhiva Ion D. Berindey a 

Muzeului Naţional de artă al României [11]. Inv. 411/ 6.6.112.405. 

gardul bisericii din fier forjat, proiectat de Ion D. Berindey a fost 
executat de Milan Misici, meşter fierar, păzitorul conacului elenei Macca 
din Miroşi, după desenele arhitectului10. În decoraţia sa, regăsim motivul 
crucii cu braţe egale. 

      
Fig. nr. 7 – Icoane pictate de Costin Petrescu: sfinţii 

apostoli Petru şi Pavel purtând pe braţe macheta bisericii 
din Miroşi şi sfinţii Împăraţi Constantin şi elena.

10 arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Casa Şcoalelor [9], dosar 117/1912, fila 41.
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În prezent, se fac demersuri pentru restaurarea şi consolidarea biseri‑
cii, proiectul fiind întocmit în 2009, de firma s.C. Proiect argeş din Piteşti.

Ion D. Berindey este şi autorul cavoului Petre Macca11 de la Mănăstirea 
Pasărea (astăzi profanat, cu bustul colonelului realizat de sculptorul Rafaello 
Romanelli dispărut), iar casa Macca din strada henri Coandă (fostă Cosma) 
– actualul sediu al Institutului de arheologie „Vasile Pârvan” al academiei 
Române – este proiectată de arhitectul john elisée Berthet12 în 1891 şi reno‑
vată de Ion D. Berindey în 1911, an în care acesta din urmă i‑a adăugat o seră 
cu pereţi dubli din fier forjat şi un ascensor, închizând la etaj, terasa dinspre 
stradă13. ascensorul a fost executat în 1912, la atelierele haug din Capitală. 
Cu aceeaşi firmă, haug, Ion D. Berindey a mai colaborat şi la execuţia fero‑
neriei decorative a Palatului gheorghe grigore Cantacuzino situat pe Calea 
Victoriei (inaugurat în 1906), documentele de arhivă atestând faptul că fero‑
neria din fier forjat a fost executată de casa haug, pentru cavoul familiei 
Poroineanu în 1908 şi pentru locuinţele actriţei Marioara Voiculescu în 1914 
şi a avocatului Toma stelian în 1915 – lucrări ale aceluiaşi arhitect. [7] 

După moartea elenei Macca în 1912, administraţia Casei Şcoalelor a 
primit întreaga avere mobilă si imobilă rămasă de pe urma sa, Ministerul 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice fiind însărcinat cu aducerea la îndeplinire 
a dispoziţiilor acestui decret regal14. 

Între 1905–1906, elena Macca hotărăşte construirea unei şcoli primare, 
după planul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Construcţia 

11 Mormântul proiectat în 1906 pentru colonelul Petre Macca era un ansamblu funerar 
„deosebit, minuţios proiectat şi executat cu desăvârşită măiestrie din marmură neagră 
şi bronz. Platforma din marmură neagră sub care se află rămăşiţele pământeşti ale celor 
doi, prevăzută cu un capac metalic (bronz) alcătuit din două jumătăţi ce glisau late‑
ral prin intermediul unui sistem de şine, era înconjurată de un lanţ masiv din bronz, 
susţinut de patru stâlpi de marmură neagră plasaţi la colţuri, între care erau inter‑
calaţi, pe laturile de nord, sud şi est, alţi trei stâlpi mai mici, din metal.” (Măndescu, 
Dragoş, Profanarea mormântului familiei Macca, http://www.simpara.ro/Morm%C3% 
a2ntul‑familiei‑Macca–371.htm)[15]. 
Bustul din bronz al colonelului Macca era opera sculptorului Raffaello Romanelli. După 
1989, mormântul a început să fie profanat, iar astăzi toate piesele din bronz au dispărut.

12 În Anuarul Capitalei Bucureşti pe anul 1910, socec, 1910 [2], îl găsim pe arhitectul j.e. Bert‑
het cu prenumele românizat Ion. În fişele de înscriere la Şcoala de arte Frumoase din 
Paris apare cu numele john elisée Berthet. arhitectul s‑a născut în 1848 în elveţia şi a 
murit în 1899.

13 arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Casa Şcoalelor [9], dosar 117/1912, filele 
162–170. 

14 arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Casa Şcoalelor [9], dosar 117/1912, fila 31 f.‑v.



382 |  Sidonia TEODORESCU, Cosmin BLOJU

şcolii a început la 15 martie 190615 şi s‑a terminat la 6 august 190616. Terenul 
avea suprafaţa de 2500 m.p., iar şcoala era compusă din două săli de clasă, 
o locuinţă pentru diriginte (director), în spatele şcolii, cu două camere şi 
o cuhnie de zid, învelitoarea fiind din tablă de fier plumbuit. Construcţia 
şcolii a costat 21.000 lei, din care 17.400 lei şcoala propriu‑zisă şi 4.000 lei 
locuinţa dirigintelui.

Fig. nr. 8 – Casa Macca din Bucureşti.

     
Fig. nr. 9 – Desenele lui Ion D. Berindey pentru sera şi ascensorul casei elena 

Macca din Bucureşti, vădind influenţe art Nouveau – 1911 (arhivele Naţionale 
Istorice Centrale, Fond Casa Şcoalelor, dosarele 117/1912 [9], filele 169, 170).

15 arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Casa Şcoalelor [9], dosar 262/1908, fila 9.
16 Ibidem.
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Prin generosul său testament, întocmit în 189617, elena P. Macca 
obligă Ministerul Instrucţiunii Publice, în calitate de legatar universal al 
averii sale, „să construiască o şcoală de meserii, pentru dulgherie, tâm‑
plărie, strungărie şi fierărie” pe moşia din Miroşi, care trebuia să poarte 
numele Fundaţiunea Elena col. P. Macca. Proiectarea şi construcţia acesteia 
au avut loc între anii 1913–1915, arhitect fiind Vasile N. Vincescu, arhitec‑
tul Casei Şcoalelor, iar antreprenor inginerul M. Demetrescu din Turnu 
Măgurele, ales prin concurs în 1915. Directorul şcolii a fost numit prin 
Decret Regal, la 23 septembrie 1913, C. simionescu. Cele patru ateliere 
erau: tâmplarie, rotărie, lăcătuşerie şi fierărie. Cursurile au început la 24 
octombrie 1913. În 1918–1919 erau 69 de elevi, 1 învăţător, 1 institutor şi 4 
meşteri, în timp ce în Bucureşti, la Şcoala superioară de arte şi Meserii erau 
108 elevi18. În anul şcolar 1935–1936, Şcoala Inferioară de arte şi Meserii 
din Miroşi ia denumirea de gimnaziu Industrial „elena col. Petre Macca”, 
având durata de patru ani. În 1941, gimnaziul cere Ministerului ca din fon‑
dul Macca să se aloce o sumă de 10 milioane lei pentru continuarea unui 
local început în 1915, care urma să cuprindă dormitoare, sufragerie, spălă‑
torie, bucătărie, baie, săli de clasă, sală de expoziţie şi serbări, cancelarii.19 
Războiul a curmat intenţiile ridicării acestui important obiectiv. Din 26 
noiembrie 1945, paralel cu gimnaziul Industrial ia fiinţă gimnaziul unic. 
la începutul anului şcolar 1948–1949, gimnaziul Industrial şi gimnaziul 
unic se desfiinţează în urma Reformei Învăţământului din 3 august 1948. 
elevii gimnaziului unic sunt înscrişi în Şcoala elementară Mixtă – Curs 
complet, făcând clase comune cu Cursul complementar al Şcolii primare, 
iar conacul elenei Macca va fi folosit pentru localul şcolii, cu patru săli de 
clasă, o sală de laborator, o cancelarie.

astăzi, fosta Şcoală de Meserii din comuna Miroşi, judeţul argeş este 
degradată, ca şi conacul familiei Macca, devenit sediul unei societăţi agri‑
cole. Imobilul proiectat pentru locuinţele maiştrilor în 1913 a avut o soartă 
mai bună, adăpostind astăzi primăria comunei Miroşi. 

Biserica, monument istoric de categorie B (ag‑II‑m‑B–13744), şi 
complexul format din fostul conac Macca şi din fosta Şcoală de Meserii ar 

17 arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Casa Şcoalelor [9], dosar 64/1916, filele 4 
f.‑v., 5.

18 Ibidem, pp. 34–35.
19 Tetici, Radu M.; Tudor, Ionel M., Învăţământ şi cultură în satul Miroşi de la începuturi până 

azi în Pagini de monografie. Miroşi. Judeţul Argeş, Miroşi, TIPaRg, 2000 [8], p. 81.
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trebui să fie restaurate şi să fie incluse într‑un program turistic, cultural, 
punând astfel în valoare patrimoniul pe care înaintaşii noştri l‑au lăsat 
comunităţii.

Fig. nr. 10 – Fosta Şcoală de Meserii şi biserica din Miroşi. Biserica reprezintă 
capătul de perspectivă al străzii care trece pe lângă fosta Şcoală de Meserii.

s‑ar cuveni, ca o reverenţă făcută peste ani fondatorilor bisericii şi 
şcolilor din Miroşi, ca actuala şcoală ce funcţionează în comună să poarte 
denumirea elena Colonel Petre Macca.
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