
CURA DE APE MINERALE 
IN BUCUREŞTII VEACULUI AL XIX-LEA 
„Fontana feruginoasă" din Calea Văcăreşti 

de GH. VASILESCU 

La începutul celui de-al VIII-lea deceniu al secolului trecut, bucureş
tenii înregistrau, cu mare emoţie, existenţa unor miraculoase izvoare mine
rale, chiar în mijlocul oraşului lor. 

Pentru „apele feruginoase de la Văcăreşti" aveam unele mărturii ştiin
ţifice memoralistice şi literare, dar ne lipseau pînă acum cele strict do
cumentare. 

Pe plan ştiinţific ne-a rămas „Memoriul asupra apelor de la Văcăreşti" 
al celui ce a fost medicul „fontanei", doctor C. Penescu 1

• Pe plan literar, 
avem vodevilul lui Matei Millo „Apele de la Văcăreşti" cu „cîntecele co
mice" 2, ca şi evocările lui C. Bacalbaşa, care pun în lumină moravurile so
cietăţii din acea epocă 3• 

In primul rînd am căutat să facem o mai precisă delimitare topografică 
a fostelor izvoare, despre care „Memoriul" doctorului C. Penescu spunea că 
se află „pe malul drept al Dîmboviţei, lîngă noul pod de fier al Văcăreştilor". 

Studiind harta „Culoarei de Negru", editată la 1875 de vechiul istorio
graf al Bucureştilor, colonelul D. A. Papazoglu, am găsit indicată cu pre
cizie poziţia staţiunii, denumită „Apele minerale", în unghiul pe care cotul 
Dîmboviţei îl făcea cu prelungirea Căii Văcăreşti, în partea dreaptă a rîului, 
unde cartograful a desenat şi pavilionul acestor izvoare feruginoase. 

Cercetările pe care le-am întreprins apoi în arhivele fostei primării a 
Capitalei, ne-au dus la descoperirea unui voluminos dosar, avînd titlul 
„Apele feruginoase de la Văcăreşti", în care este consemnată toată evoluţia 
documentară a acestor izvoare minerale pe care ne vom strădui s-o înfăţişăm, 
aici, pe scurt 4• 

Cea dintîi filă de dosar, datată 21 iulie 1871, scrisă de mîna primarului 
din acel timp, Scarlat Kretzulescu, este şi actul de naştere al faimoaselor 

1 Tipărit în anul 1873. 
2 Apărut în editura autorului, în anul 1875. 
3 Bucure~tii de altă dată, voi. I, an. 1873, p. 116-117. 
4 Arhiva S. P. C. - Banu Manta, dosarul nr. 44. 
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ape de la Văcăreşti. Ea conţine o adresă către inginerul Berthon, conducă
torul tehnic al lucrărilor edilitare, preluate de antrepriza Godillot din Paris. 
Acesta descoperise, cu prilejul fixării „fondaţiilor noului pod de fier de peste 
Dîmboviţa", sursele minerale din Calea Văcăreşti. 

Primarul Bucureştilor, luînd în consideraţie „importanţa şi urgenţa 
lucrării pentru facerea fontanci de apă minerală", autoriză pe inginerul 

Locul „Apelor minerale" indicat pe planul întocmit de D. A. Papazoglu (187 5) 

Berthon, „a face cuvenitele lucrări ce vor fi urgente" şi-l roagă „să poftească 
a doua zi la primărie spre a se regula mai lămurit condiţiunile". A doua 
adresă, aflată la dosar, cuprinde măsurile luate de prefectul poliţiei Capita
lei, începînd din ziua de 5 august 1871, „de a pune pază de agenţi şi a nu 
mai permite nimănui a lua apă din ace1'e izvoare, pînă nu se va numi un 
consiliu medical spre a reveni asupra cantităţii de apă ce se poate lua de 
fiecare" ... Această măsură îi fusese dictată şefului poliţiei de grija cea mare 
că apa, „luată într-o cantitate nemărginită, ... în loc de a face bine, cau
zează rău". 

Ministerul Agriculturii, al cărui titular era doctorul N. Kretzulescu, 
fratele primarului Capitalei, trimite acestuia din urmă la 2 septembrie 1871, 
o adresă însoţită de un studiu al doctorului Obedenaru, asupra apelor de la 
Văcăreşti. 

Dr. Gheorghe Mihail Obedenaru, profesor la Facultatea de medicină 
din Bucureşti, autor şi al unor lucrări de antropologie, dă dovadă în ce pri
veşte studierea apelor de la Văcăreşti, de o mare seriozitate ştiinţifică şi de 
o tot atît de mare probitate profesională. Sub titlul „Observaţiuni asupra apei 
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mineralii din Calea Văcăresei (Dobrqteasa) ", raportul doctorului Obede
naru, pe 14 pagini frumos caligrafiate, ne dă un adevărat model de studiu 
balneologic. Pentru valoarea documentară a acestui raport, ar merita să fie 
dat în întregime publicităţii. Ne mulţumim însă să extragem pasagiile mai 
caracteristice. 

„Unele persoane au comparat apa minerală din Dobroteasa cu alte 
ape minerale feruginoase din Europa şi mai ales cu apa de Spa. 

S-a zis că avem să exportăm ape minerale şi să cîştigăm milioane; s-a 
zis că avem cu ce face băi, stabiliment etc. etc. 

Alţii s-au arătat cu totul increduli şi au zis că prezenţa unei mici can
tităţi de fier într-o sorginte din Bucureşti, este un accident pasager, că nu 
putem avea apă feruginoasă serioasă deoarece nu sîntem la munţi, că ar fi 
păcat de banii cu care s-ar plăti săparea puţului. 

. . . . . .. •' . 
Şi noi am studiat această chestiune şi ne-am convins că sînt exagera

ţiuni mari şi din partea unora şi din partea altora. 
„Concluziunea noastră este: apa de Dobroteasa (Calea Văcăresei) se 

descompune puţine minute după eşirea sa din fontană, nu este transporta
bilă, n-are gust plăcut, este grea la stomac. Această apă dacă este făcută 
gazoasă, nu se mai descompune, se conservă bine, este transportabilă, are un 
gust tot aşa de plăcut ca şi apa de Seltz (iapa gazoasă), este foarte uşoară la 
stomac. Apa din Dobroteasa făcută gazoasă, nu va putea costa mai muli 
de cincizeci bani butellia şi cinci bani paharul. In această stare este tot aşa 
de bună ca şi apa de Spa adevărată, transportată aci de curînd. Chiar cei 
cu mijloace, mai bine ar face să cumpere apă de Dobroteasa, decît să cum
pere apă de Spa transportată, deoarece de multe ori apele minerale aduse la 
noi în ţară sînt falsificate, ba şi cele adevărate pierd mult din calităţile lor, 
cînd sînt trimise de mai multe lune. 

Este necesar să se installe un aparat cu care să se facă gazoasă apa, 
cum iese din sorginte şi apoi să se puie în butellie. 

Cu apa din Bucuresci nu se poate face băi". 
Raportul d-rului Obedenaru cinsteşte pe autorul lui şi creează un sen

timent de mîndrie pentru tînăra medicină romînă din acel timp, în care slu
jitorii ei, neţinînd seamă de eresurile unora şi de interesele altora, puneau 
obiectivitatea ştiinţifică deasupra oricăror calcule personale. 

Un âlt act de la dosar ne arată că ing. Berthon, descoperitorul izvoa
relor, este şi cel care a făcut lucrările de captare, al căror cost s-a ridicat la 
suma, fantastică pentru acele timpuri, de 63.938 lei. 

Pentru punerea la dispoziţia publicului a apelor de la Văcăreşti, mai 
ales că se apropia „sezonul băilor", este întrunită o comisiune, care-şi însu
şeşte memoriul doctorului Obedenaru şi fixează condiţiunile de funcţionare 
ale „sorgintei". 

Dar, pentru că în acele vremuri, nu se putea concepe ca aceste ape să 
nu constituie şi un izvor de cîştiguri particulare, comisiunea opiniază ca ele 
să fie date, gratuit, în antrepriză, pentru ca, în schimbul lucrărilor de ame
najare, să fie exploatate, apoi, timp de un an. 

Primăria mai face totuşi noi sacrificii băneşti şi ridică o galerie „rus
tică" de lemn, pentru „preumblarea malazilor". Tot actele de la dosar ne 
redau cu mare lux de amănunte, solemnitatea oficială a inaugurării „fon
tanei" de la Văcăreşti, care a avut loc la 17 mai 1872. 
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într-o cerere făcută la 29 mai 1872, doctorul Penescu pledează pentru 
numirea sa ca „medic într-adins" la izvoarele feruginoase, pretinzînd a i se 
plăti numai „transportul". După alte două săptămîni, un raport al serviciului 
medical „constată cu satisfacţiune că zisele fontane au fost vizitate cam de 
200 persoane suferinde". Pentru a asigura şi transportul „malazilor", primă
ria invită pe proprietarii de omnibuze să pună aceste vehicule la dispoziţia 
publicului. Din această adresă aflăm că diligenţele existente atunci în Ca-
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Afi~ele prin care Primăria Capitalei anunţa „Cura" cu apele minerale pentru 
publicul suferind. 

pitală aparţineau hotelurilor : Concordia, de Orient, Fieschi şi Patria. O altă 
diligenţă era la Pescari, în Calea Vergului. 

Tuturor acestor diligenţe, primăria le fixează ca staţii de plecare spre 
Văcăreşti : Piaţa Teatrului, Piaţa Visteriei, Zlătari, George Nou şi biserica 
Sf. Ştefan. 

Dintr-o altă adresă a primăriei, mai aflăm un fapt nou pentru istoria 
transporturilor în comun din Bucureşti, şi anume, că, în 1872 exista „un 
drum de fier american", denumire dată atunci primului tramvai cu cai, cu 
imperiale, al cărui concesionar era un anume Slade. Primăria invita pe con
cesionar să pună în lucrare, chiar în anul acela, şi „Calea spre fontana de 
ape minerale feruginoase de la Văcăreşti, căci va fi atît în profitul Dv. cît 
şi al Capitalei". 
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O bună afacere i-a fost rezervată şi lui C. Porumbaru, fabricantul de 
sifoane din acel timp, care lua apă gratuit de la fontană, pentru a o face ga
zoasă, vînzînd-o cu 0,50 lei „butellia". 

Un raport al locţiitorului medicului şef, Georgantescu, subliniază efec
tele „mai grabnice", ce le au apele de la Văcăreşti asupra „damelor cu cloro
anemie şi celor slăbite prin suferinţe". 

Dar primăria stăruia în ideea de a face la Văcăreşti un mare stabili
ment de băi, menit să transforme Capitala micii Romînii într-o staţiune de 
cură cu renume european. 

Pentru a răspunde parcă acestei intenţii, inginerul Berthon raportează 
la 17 iulie că a găsit la Abator alte izvoare feruginoase, pe care, datorită 
unui sistem de încălzire cu aburi, speră să le utilizeze pentru băi. Descoperi
torul de izvoare convoacă chiar la o demonstraţie publică pe toţi medicii 
şi specialiştii Capitalei pentru a-şi da avizul lor, „în vederea construirii unor 
mari instalaţii de hidroterapie". 

Iată însă că în plină campanie de descoperire a unor noi „sorginţi", se 
întîmplă la 27 iulie un eveniment care ameninţa nu numai faima, ci însăşi 
existenţa „fontanei de la Văcăreşti" : izvoarele 1 şi 3 s-au oprit cu desăvîr
şire, iar din izvorul numărul 2 nu mai curgea decît puţină apă. După cîteva 
zile însă, înlocuitorul medicului şef anunţa cu multă bucurie : „apele între
rupte au revenit din abundenţă". Pentru a se asigura un debit mai mare 
izvoarelor, primăria ia măsuri ca Dîmboviţa să nu mai fie oprită la stăvi
larul de la „Şanţuri". 

Faţă de afluxul de pacienţi, asistenţa medicală de la fontană este mă
rită cu încă un medic „onorar", dr. Paul Petrini, care avea „studii la Paris". 
De acum încolo, vor urma dese conflicte între primul medic, Penescu, şi cel 
de al doilea, Paul Petrini. 

Rapoartele celor doi medici ne dau un număr de circa 3500 pacienţi 
săptămînal, veniţi la apele tămăduitoare de la Văcăreşti. Intr-o singură săp
tămînă, ni se spune că „au fost 107 amelioraţi şi 52 însănătoşiţi...". 

Un alt raport întocmit de medicul şef al Capitalei, dr. Athanasovici, 
anunţă în toamna anului 1872 descoperirea unui mare număr de izvoare 
„în diverse localităţi ale Capitalei" : la uzina de gaz de la Filaret, în curtea 
mănăstirii Antim, la un lăcătuş belgian pe str. Izvorului, la dl. Disescu, la 
dl. Porumbaru, apoi în str. Apollon, în uliţa Bibescu Vodă, în str. Artei 
nr. 3 etc. 

Intre timp, 1\\inisterul Agriculturii şi Lucrărilor Publice, ca şi Primă
ria Capitalei fac intense pregătiri pentru participarea ţării noastre la expo
ziţia universală care a avut loc la Viena în 1873. Arhitectul Capitalei dis
truge însă toate iluziile conducătorilor, arătînd că nici una din pretenţioa
sele realizări edilitare de atunci nu merita să ia loc în standurile expoziţiei 
de la Viena ... Pînă la urmă, din partea primăriei au fost trimise numai 6 
„clondire" cu apă minerală de la Văcăreşti spre a fi expuse în secţia romî
nească de la expoziţia universală, unde au căpătat chiar şi o medalie de 
argint 1• 

Dosarul se încheie cu o ultimă adresă din 1877, prin care intendentul 
primăriei cere aprobarea pentru reparaţia „fontanei", însumînd colosala 
sumă de 20 lei ! Lista „obiectelor trebuincioase la fontana", cuprinzînd : 2 

1 Buletinul expoziţiei universale de la Viena, p 56. 
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geamuri, un burete, 4 mături, 3 tîrnuri mari, o broască la closete, precum 
şi „un om de ajutor la scoaterea apei din fontană", ne arată nivelul mai 
mult decît modest la care ajunseseră după o existenţă de 6 ani, faimoasele 
„stabilimente" de la Văcăreşti, care ţinuseră la început să devină o mare 
staţiune europeană ... 

Dosarul .descoperit de noi se închide aici. După aceea ştim că la 2 no
iembrie 1880 ciclul glorios al fontanei a luat sfîrşit prin rectificarea cursului 
Dîmboviţei. Solemnitatea inaugurării acestor lucrări a avut loc în nişte pa
vilioane ridicate tot în unghiul unde fuseseră mai înainte izvoarele de ape 
miner?le de la Văcăreşti. 

Studiind traseul Dîmboviţei după canalizare, în comparaţie cu vechiul 
curs, se poate vedea că noile taluzuri au trecut, fără milă, chiar peste plat
forma sorgintei feruginoase de la Văcăreşti, pe care a distrus-o definitiv. 

într-o hartă de la 1895, vedem că pe acele locuri apare o uliţă nouă, 
care porneşte din str. Laborator şi care prin numele ei „Apele minerale", 
mai amintea, singură, de dispăruta „fontană" de la Văcăreşti. 

In anul 1913, str. „Apele minerale" înglobează şi începutul străzii La
borator, pornind astfel direct din Calea Văcăreşti, pentru a se arcui pînă în 
Dîmboviţa, în apropierea Abatorului. Astăzi, acea stradă care înconjoară 
uzinele „Timpuri Noi" şi pe care se află fabrici de textile şi tăbăcărie, a 
primit numele unui erou al clasei muncitoare : Bella Breiner. 
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