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FIŞĂ MONUMENT 

 

Denumire: SPĂTARUL MIHAIL CANTACUZINO 

Autor: Karl Storck 

Tip monument: Statuie 

Anul amplasării: 1869 

Locaţie: Bd. I.C. Brătianu – curtea Spitalului Colţea 

Modul în care a intrat în administrarea D.G.A.P.M.F.P  : 

Dispoziția Primarului General al Mun. București nr. 1685/1999 

Dimensiuni: 

• statuie: 1,80 m 

• soclu: 1,80 x 1,10 x 1,09 m 

• postament: 0,43 x 2,23 x 2,20 m 

Material: 

• statuie: marmură de Carrara 

• soclu + postament: marmură  

Cod D.G.A.P.M.F.P.: 3.007 

Cod LMI 2015 a MC: B-III-m-B-19962 

 

Karl Storck (1826 - 1887), sculptor român de origine germană, stabilit în București din 

1849, a venit în Țara Românească ca meșter cizeleur și argintar, chemat de giuvaergiul Josef 

Resch. Storck a părăsit apoi atelierul lui Resch și a început să modeleze stucaturi, devenind 

asociatul sculptorului Georg Fles, iar în 1855 și-a deschis un atelier propriu. Constatând că 

există o cerere mare pentru sculptura figurativă, el a plecat la München, pentru a se 

specializa în acest domeniu. 

 Revenit în 1858 la București, a continuat să lucreze ca pictor și sculptor decorativ. A 

început să execute și comenzi de busturi, ceea ce a dus la recunoașterea talentului său și, în 

final, la numirea sa ca profesor la Școala de Arte Frumoase. 

 A dus o intensă activitate în domeniul sculpturii statuare, portretistice și al celei 
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decorativ-monumentale. A fost autorul, în colaborare cu Paul Focșeneanu, al basoreliefului 

de pe frontonul Universității din București (distrus în timpul bombardamentelor aeriene 

americane din 4 aprilie 1944), executat în stil neoclasic, care a introdus simbolistica 

mitologică și alegorică în sculptura românească. Frontonul nu a mai fost refăcut, fragmente 

recuperate dintre ruine fiind păstrate la Muzeul de Artă Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-

Storck. 

 Lucrări precum Domnița Bălașa, Spătarul Mihail Cantacuzino, Ana Davila se 

caracterizează atât prin valorificarea cuceririlor academismului, cât și prin realismul viziunii. 

Ca portretist, a realizat busturile lui Theodor Aman și C.A. Rosetti. Creația lui Storck se 

remarcă prin construcția solidă a volumelor și prin păstrarea detaliilor semnificative, migălos 

modelate. A fost primul profesor de sculptură la Școala de Arte Frumoase din București 

(Școala de Belle-Arte, fondată de Theodor Aman în 1864), a cărei catedră de specialitate a 
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 Lucrări și machete pentru monumente de for public realizate de Karl Storck se 

regăsesc și în Colecția de Artă Plastică „Fr. Storck și Cecilia Cuțescu Storck” a Muzeului 

Municipiului București, adăpostit în fosta locuință a sculptorului Frederic Storck și a soției 

acestuia, pictorița Cecilia Cuțescu-Storck, din Str. Vasile Alecsandri nr. 16, sector 1. 

Mihail Cantacuzino (cunoscut în istoriografia română drept spătarul Mihail 

Cantacuzino; n. 1640 – d. 1716) a fost unul dintre cei șase fii ai marelui postelnic Constantin 

Cantacuzino. Mihail Cantacuzino a fost mare stolnic și spătar al Țării Românești la sfârșitul 

secolului al XVII-lea. 

 Împreună cu fratele său, stolnicul Constantin Cantacuzino, Mihail a jucat un rol 

important în alegerea lui Constantin Brâncoveanu ca domnitor. Cei doi au exercitat o 
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influență importantă asupra politicii lui Brâncoveanu, până când fricțiunile dintre cele două 

familii au declanșat o ruptură în 1707. Mihail a fost înlăturat din funcția de mare spătar, pentru 

ca aceasta să fie încredințată, ulterior, tot unui Cantacuzino. 

 Domnia lui Ștefan Cantacuzino, nepotul de frate al lui Mihail, a reprezentat doar o 

scurtă revenire a familiei Cantacuzino, episod care s-a terminat prin execuția domnului, a 

tatălui său (stolnicul Constantin) și a lui Mihail Cantacuzino. Spătarul Mihail Cantacuzino a 

lăsat în urmă un număr de ctitorii arhitectonice, printre ele aflându-se mănăstirile Sinaia și 

Colțea. 

Statuia spătarului Mihail Cantacuzino este prima statuie de for public înălțată în 

București (1865-1869), fiind realizată din marmură de Carrara, de către sculptorul Karl Storck. 

 Spătarul Mihail Cantacuzino (1650-1716) a fost fratele domnitorului Șerban 

Cantacuzino. Prin grija lui s-a clădit, în 1704, primul spital din București: Spitalul Colțea. 

 Statuia îl înfățișează pe spătar stând în picioare, sprijinit pe piciorul stâng. Este 

îmbrăcat în costum de epocă – caftan lung cu mâneci largi, încins cu un brâu lat, deasupra 

purtând o mantie îmblănită – cu iataganul la brâu, pe cap cu cușma domnească din blană 

scumpă (cuca din samur sau vulpe argintie). 

 Spătarul își odihnește mâinile pe mânerul sabiei, având o atitudine modestă și simplă, 

dar plină de conștiință de sine și demnitate. Dregătorul lui Constantin Brâncoveanu a fost 

sculptat de către artist în costumul marii boierimi a acelor timpuri, insistându-se asupra 

caftanului, realizat magistral. Cantacuzino are în spate ctitoria sa și privește cu mare încredere 

spre viitor, întreaga atitudine exprimând noblețe, liniște, un fel de dârzenie și seriozitate, 

considerate trăsături esențiale ale epocii brâncovenești.  

Statuia este amplasată în sectorul 3, pe Bulevardul I. C. Brătianu nr. 1, lângă Biserica Colțea, în 

curtea Spitalului Colțea, care a fost prima instituție spitalicească din București. Karl Storck a 

realizat doar macheta lucrării, execuția efectivă și transpunerea în marmură fiind făcută de 

fiul său, Carol Storck. Această statuie a fost prima comandă dată unui sculptor din România 

pentru un monument reprezentativ, care să împodobească o zonă publică (este primul 

monument de for public din București). Inițial, lucrarea a fost amplasată în fața Bisericii Colțea, 

după care a fost mutată pe locul unde se află astăzi, în mijlocul curții spitalului.  

 Karl Storck a prezentat autorităților, în ziua de 13 decembrie 1867, un desen al statuii 

și un mic model din gips, pentru a obține aprobarea demarării lucrului la monument. Prețul 

negociat al contractului a fost de 82.000 lei, o sumă importantă pentru acele vremuri.  

 Deoarece spațiul liber pare că micșorează volumele, statuia a fost dimensionată mai 



 
 

Cont: RO22 TREZ 70121G431900 XXXX, CIF: 42802522 
Telefon: 021/318.37.67, 021/318.37.66 
secretariat@monumentfor.ro 
www.monumentfor.ro 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ARHITECTURĂ PEISAGISTICĂ 
ȘI MONUMENTE DE FOR PUBLIC 

Str. Polonă, nr. 24-26, sector 1 
010503, București 

mare decât înălțimea naturală a personajului și, ca urmare, ea denotă echilibru, fapt care 

indică fără echivoc că autorul ei, Karl Strock, ajunsese la maturitatea artistică. 


