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O LOCUINTĂ DIN EPOCA BRONZULUI 
""' DESCOPERITA LA BUCURESTI-CIUREL (1994) 

' 
Mircea NEGRU 

şi Cristian SCHUSTER 

Construirea pe malul sudic al lacului Dâmboviţa, la cca 100 m vest de stăvilar, a 
unei clădiri a Regiei Apele Române - Filiala Bucureşti a dus la distrugerea parţială a 
unui complex arheologic din Bronzul timpuriu, aparţinând culturii Glina. Pentru 
delimitarea şi investigarea părţii rămase intacte, a fost practicată o casetă cu 
dimensiunile de 4 x 4 m. 

Suprafaţa cercetată, chiar dacă a fost de mărime redusă, a permis din punct de 
vedere stratigrafic observarea unui singur nivel arheologic atribuit Bronzului timpuriu. 
Acesta se afla sub un strat de pământ vegetal (gros de aproximativ 0,15-0,35m), care 
conţinea şi fragmente ceramice, în special buze, ale unor recipiente ce au fost datate în 
secolele XVII-XVIII. Imediat sub acest strat, a apărut stratul „GlinaU, a cărui grosime 
varia între 0,25-0,40 m. 

Fig. 1. 
1 = Planul bordeiului; 2 = Profilul bordeiului. 

Legenda: 1 = depunere contemporană (pietriş şi 
moloz), 2 = sol vegetal, 3 = stratul culturii Glina, 
4 = lut galben bătut, 5 = amenajare cu pământ 
castaniu, steril aheologic, 6 = pământ castaniu, steril 
arheologic, 7 =bulgări de chirpic, 8 =cenuşă, 9 =frag
mente ceramice. 

Materialele arheologice din alte perioade ale preistoriei nu au fost sesizate la 
baza nivelului Glina. El era urmat de un strat de pământ castaniu, steril din punct de 
vedere arheologic. 
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Investigaţia arheologică a confirmat faptul că în acel perimetru se găsea un 
complex închis, anume o locuinţă de tip bordei (fig. 1/1). Aceasta avea dimensiunile 
de 3,50 x 2,75 m, fiind de formă rectangulară. Orientarea ei a fost spre est-vest. 

În interiorul ei au fost depistate două gropi. Prima dintre ele, cu gura 
aproximativ .rotundă, era amplasată pe latura de nord a bordeiului (-2,50 m) şi avea 
un rost menajer. A doua era ovală şi se găsea în zona centrală a locuinţei (-2,40 m). 
Posibil ca aceasta din urmă, să fi fost folosită ca „ vatră de foc", aşa cum pare să indice 
inventarul ei, compus din fragmente ceramice, obiecte de lut ars, oase de animale, 
cărbune şi multă cenuşă. 

În profilul bordeiului (fig. 1/2) s-au putut observa trei refaceri ale podelei 
realizate cu lut curat, fără impurităţi. Merită a fi reţinut şi faptul că în toate cele trei 
momente de refacere a podelei locuinţei, focul a fost făcut în spaţiul central amintit 
unde exista o alveolare a podelelor. 

Prezenţa unor locuinţe la Bucureşti-Ciurel nu constituie o raritate, rezultatele 
campanilor arheologice anterioare sunt o dovadă în acest sens 1. Astfel, de-a lungul 
timpului au fost cercetate bordeie ovale 2, dar şi locuinţe de suprafaţă 3. 

Perimetrul Bucureştiului, cât şi întreaga arie de răspândire a culturii Glina sunt 
pline de aşezări. Pe Dâmboviţa şi Colentina, zona Argeşului şi afluenţii săi, cât şi în 
Oltenia au fost cercetate bordeie la Bucureşti-Lunca Bârzeşti 4 , Bucureşti-Căţelu Nou 5, 

Bucureşti-Mihai Vodă 6, Bucureşti-Dudeşti 7, Bucureşti-Militari Câmpul Boja 8, 

Bucureşti-Fundeni 9 , Bucureşti-Roşu 10, Crivăţ11 , Udeni 12, Căscioarele 13, Călugăreni 14, 

Morăreşti 15. Important ni se pare faptul că în bordeiul descoperit la Bucureşti-Ciurel, 
au fost identificate, aşa cum s-a văzut, şi unele amenajări interioare. Până în prezent, 
numai la Bucureşti-Căţelu Nou au fost sesizate o groapă mică, de formă ovală, ce a 
fost socotită a avea un caracter menajer 16. Interesant este şi aspectul că locuinţele de 

1 D.V. Rosetti, Gteva aşezări şi locuinfe preistorice din preajma Bucureştilor, Bucureşti, 1932, p. 13-14; 
idem, Siedlungen der Kaiserzeit und der Vdlkerwanderungszeit bei Bukarest, Germania, XVI, 1932, p. 2ff7 -213; 
S. Morinz şi O.V.Rosetti, Bucureştii de odinioară, Bucureşti, 1959, p. 22 şi Planul general al săpăturilor 
arheologice de la Bucureşti ( poz. 15); S. Morinz, Săpăturile de la Dealul Ciurel, MCA, 6, 1959, p. 764-771. 

2 E. Comşa, Unele date despre tipurile de locuinfe din epoca bronzului de pe teritoriul României, 
Peuce, 10, 1991, 1, p. 21 şi fig. 2. 

3 S. Morinz, Gh. Cantacuzino, Şantierul arheologic Bucureşti, MCA, 5, 1959, p. 633. 
4 V. Sandu, Cercetări arheologice în zona Lunca-Bîrzeşti, CAB, 4, 1992, p.165 
5 V. Leahu, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în 1960 la Căfelu Nou, CAB, 1, 1963, 

p. 21; idem, Săpăturile arheologice de la Căfelu Nou, CAB, 2, 1965. p. 24-25. 
6 S Moritz şi D.V. Rosetti, op. cit„ p.22. 
7 M. Turcu, Cercetările arheologice de la Dudeşti, Carpica, 8, 1976, p. 41-42. 
8 Eadem, Cercetări arheologice la Militari-Cîmpul Boja, CAB, 3, 1981, p. 226; idem, Cercetări 

arheologice la Militari-Cîmpul Boja, Bucureşti, MCA, Bucureşti, 1992, I, p. 145. 
9 D.V. Rosetti, Cîteva aşezări şi locuinfe preistorice din preajma Bucureştilor, Bucureşti, 1932, fig. 13. 
10 M. Constantiniu şi P.I. Panait, O aşezare din epoca bronzului la Roşu, CAB, I, 1963, p. 304. 
11 D. Berciu, Rezultatele primelor săpături de la Crivăf (1965) (r. Olteni/a), SCIV, 17, 1966, 3, p. 531. 
12 Gh. Bichir, Cercetări arheologice la Udeni, jud. Teleorman, Muz. Naţ.,7, 1983, p. 58. 
13 D.B. Nanu, Cercetările arheologice de la Căscioarele Cotul Cătălui, jud. Călăraşi, CCDJ, V-VII, 

1988-1989, p. 37-38. 
14 I. Chicideanu şi P. Gherghe, Săpăturile arheologice de la Călugăreni (jud. Gorj), MCA, Braşov, 

1983, p. 103. 
15 C. Schuster, M. Nica, Săpăturile de salvare de la Morăreşti, jude/ul Dolj - 1993, Cercetări 

arheologice în aria nord-tracă, I, 1995, p. 115. 
16 V. Leahu, Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în 1960 la Căţelu Nou, CAB, 1. 

1963, p. 21. 
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suprafaţă sunt sărace în amenajări interioare. Au fost descoperite numai câteva vetre de foc 
la Greci 17, Odaia Turcului 18, Mihăileşti-Tufa 19, Schitu-La Conac 20, Schitu-Gura Despei 21 , 

podele din lut la Odaia Turcului 22, Crivăţ 23, cuptoare menajere la Bucureşti-Glina 24 , 

Drăgăneşti-Olt 25 , şi gropi sau adâncituri la Schitu-Gura Despei 26 şi Brăneţ 27. 

În lumina noilor cercetări arheologice nu se mai poate susţine că bordeiele sunt 
construcţii ridicate exclusiv de comunităţile fazei timpurii a culturii Glina 28• 

Investigaţiile din Oltenia, dar şi din Muntenia, au demonstrat contrariul. 
Materiale arheologice descoperite: 
1. Piese litice 
a) din silex: o dăltiţă (fig.711) de culoare galbenă-castanie. 
b) din piatră şlefuită: un Krummesser; un frecător de la o râşniţă (fig.10/3). 
2. Piese din os: un ac (fig.10/2), un străpungător (fig.10/1). 
3. Obiecte din Lut ars (altele decât ceramica): două greutăţi piramidale 

fragmentare (fig.10/4), fusaiole bitronconice (fig.11/5), discoidale (fig.11/2) şi sferice 
(fig.11/4 ); o lingură-polonic fragmentară (fig.11/3). 

4. Ceramica. 
a) Pasta: grosieră, cu multe impurităţi de mari dimensiuni în pastă; 

semigrosieră, în care cantitatea de impurităţi este mai redusă, şi fină, dintr-un lut de 
bună calitate. Cercetările din 1994 infirmă împărţirea ceramicii după pastă în două 
categorii, aşa cum a fost ea realizată în urma investigaţiilor anterioare29. 

b) Arderea: 
- Arderea primară: la primele două categorii de ceramică arderea este proastă, 

insuficientă şi neuniformă. La ceramica fină arderea este uniformă. 
- Arderea secundară: mai ales la fragmentele ceramice din bordei s-a putut 

constata şi o ardere secundară. 
c) Culoarea: spectrul coloristic este deosebit de larg, mergând de la galben şi 

cărămiziu deschis până la castaniu, cenuşiu şi negru. 
d) Formele: vase sac (fig. 2/1; 3/2; 7/3 ), vase borcan (fig. 2/2; 3/1), recipiente 

globulare cu gura evazată (fig. 4/1), cu gura în formă de pâlnie (fig.4/3), cu gâtul 
aproape cilindric (fig. 5/1; 8/3), castroane (fig. 4/2; 513; 611; 7/2), vad de tip ghiveci de 
flori (fig. 5/2; 6/3), strecurători (fig. 6/2), vase miniaturiale (fig. 9/2). Recipientele mari 
aparţin ceramicii grosiere şi semigrosiere, iar cele de dimensiuni mijlocii şi 
mici, ceramicii semigrosiere şi fine. Deosebit de interesant este un vas de dimensiuni 

17 Aug. Ulanici, Noi cercetări arheologice la Greci, jud. Ilfov, CA, II!, 1979, p. 9. 
18 E.Tu<lor, Neue Angaben zur friihen Bronzezeit in Siidrumănien, Dacia, N.S„ 26, 1982, 1-2, p. 60. 
19 C. Schustcr, T. Popa, Cercetări privind epoca bronzului în jude/ul Giurgiu (investigaţiile din anii 

1986-1994), BMJG, 1, p. 21. 
20 Ibidem, p.27. 
21 Ibidem, p. 29. 
22 E. Tudor, loc. cit. 
23 D. Berciu, op. cit„ p. 531. 
24 I. Nestor, Fouilles de Glina, Dacia, 3-4, 1928-1932, p. 228. 
25 M. Nica, C. Schuster, T. Zoraliu, Cercetările arheologice în teii-ul gumelniţeano-sălcuţean de la 

Drăgăneşti-Olt, punctul Corboaica-campaniile din anii 1993-1994, Cercetări arheologice în aria nord-tracă, 
I, 1995, p.18-19. 

26 C. Schuster, T. Popa, op. cit„ p. 29. 
27 Aug. Ulanici, Săpăturile arheologice de la Brăneţ, jud. Olt, CA, I, 1975, p. 58. 
28 E. Comşa, op. cit„ p. 21. 
29 S. Morinz, Săpăturile de la Dealul Ciurel, MCA, 6, 1959, p. 770. 
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apreciabile, lucrat din pastă fină, de culoare cenuşie, lustruit la exterior, prevăzut 
probabil cu două torţi, care pleacă de la buză, iar pe umăr dotat cu grupuri de 
urechiuşe (fig. 9/3). 

e) Decorul: şirul de găuri-butoni practicaţi din interior spre exterior sub buză 
(fig. 211-2; 311-2; 4/1, 3), perforaţii sub buză (fig. 7/3), brâul aplicat alveolat ce se 
găseşte sub buză (fig. 3/2), şir de gropiţe sub buză (fig. 5/3), brâul aplicat alveolat 
realizat pe zona de incidenţă dintre gât şi corp (fig. 3/2), segmente de brâu alveolat 
(fig. 8/3), scrijelituri realizate cu un fel de măturică (fig. 211 ), motivul coarnelor (sau 
al şarpelui; fig. 8/2; 9/1), proeminenţe conice pe umărul vasului (fig. 5/2), urechiuşe în 
zona buzei (fig. 7/2; 8/3), butoni aplicaţi de formă rotundă (fig. 8/1). Buzele au fost 
alveolate (fig. 3/2) sau îngroşate spre exterior (fig. 5/3). 

f) Torţile: vasele mari sunt dotate cu torţi tubulare, în bandă lată, apucători în 
formă de şa (fig. 4/3), iar cele fine cu torţi în bandă îngustă (fig. 6/1, 3). 

Încadrarea culturală. Materialul ceramic găsit în săpătura de salvare efectuată la 
Bucureşti-Ciurel în anul 1994, analogiile ce se pot stabili între acesta şi descoperirile 
similare de pe teritoriul actualului Bucureşti, dar şi de pe întreaga arie de răspândire 
Glina, ne oferă posibilitatea de a încadra aşezarea de aici primei etape a fazei clasice 
a culturii (Glina II). 

r 
1 

Fig. 2 Fig. 3 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Mircea Negru 
şi Cristina Schuster 

Die Rettungsgrabungen bei Bucureşti-Ciurel 

Diesmal fiihrten die Grabungen zur Entdeckung einer Bodenwohnung, die mit zwei 
Gruben, eine Abfallgrube und eine Vertiefung welche a/s Feuerstelle diente, ausgestattet war. 

Das archăologische Material (Stein-, Knochen-, Tongerăte und - gegenstănde) 
haupsăchlich die Keramik, erlaubt uns die Glina-Siedlung der ersten Etappe der klassischen 
Stufe der Kultur (Glina II) zuzuordnen. 

Lista ilustraţiilor 

Fig.1:1 =Planul bordeiului; 2 =Profilul bordeiului. 
Fig. 2-6, 8, 10: Ceramică. 
Fig. 7:1 = Silex; 2-3 = Ceramică. 
Fig. 9:1 = Străpungător din os; 2 = ac din os; 3 = zdrobitor din piatră; 

4 = greutate din lut ars. 
Fig. 11 :1 = Cuţit din piatră; 2, 4-5 = fusaiole; 3 = lingură-polonic din lut ars. 

Erklărung der Abbildungen 

Abb. 1 :1 = Plan cler Bodenwohnung; 2 = Profil cler Bodenwohnung. Zeichenerklărung 
1 = heutiger Schutt, 2 = Tschemosiom, 3 = Glina-Schicht, 4 = gelbe Tonerde, 5 = kastanienbraune, 
archăologisch sterile Erdlinsen, 6 = kastanienbraune, archăologisch sterile Erde, 7 = Lehmbewurf, 
8 = Asche, 9 = Keramikfragmente. 

Abb. 2-6, 8, 10: Keramik. 
Abb. 7:1 = Silexgegenstand; 2-3 = Keramik. 
Abb. 9:1=Bohrer;2 =Nadei; 3 = Reiber; 4 = Gewicht. 
Abb. 11:1 = Krummesser; 2, 4-5 = Spinnwirtel), 3 = LOffel. 
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DOVEZI ARHEOLOGICE SI NARATIVE 
... ' ALE PRACTICABii AGRICIJLTURD 

IA GFfO-DA.CD DIN CÂMPIA BUCURESTEANĂ 
' 

Mioara TURCU 

Înzestrată, din totdeauna, cu un pământ roditor, mănos, datorită climatului 
continental temperat şi a păturii freatice întinse, aflată la mică adâncime, câmpia 
bucureşteană, parte componentă a câmpiei Române, a permis omului ca încă din 
neoliticul îndepărtat să se îndelitnicească cu cultivarea pământului. 

Agricultura a luat avânt cu precădere în cadrul societăţii geto-dace, societate 
sedentară, care, aşa după cum o caracteriza şi poetul Ovidiu, se baza, pe lângă 
practicarea largă a agriculturii, pe apicultură şi viticultură, pe creşterea animalelor, 
posedând apreciabile herghelii de cai, ceea ce le-a permis, fireşte, să fie în măsură să 
ridice, la nevoie, un mare număr de luptători. 

Spre deosebire de epocile anterioare, începând din cea de a doua epocă a 
fierului au rămas o serie de informaţii scrise privind practicarea agriculturii, de către 
geto-daci, informaţii ce ne sunt puse la îndemână de scritorii antici. În cele mai multe 
cazuri dovezile scrise sunt completate, sau confirmate, de descoperiri ale unor 
importante vestigii arheologice. Pe baza acestor două surse, izvoare scrise şi mărturii 
arheologice, suntem în măsură să stabilim întregul proces de cultivare a pământului. 

De la Herodot, părintele istoriei, aflăm despre existenţa la traci a unui obicei 
ritual care, este de presupus că putea fi practicat şi de către geto-daci. „În ce mă 
priveşte - scrie marele istoric - ştiu următorul obicei care seamănă foarte mult cu 
aceste ceremonii: femeile din Tracia şi din Poenia când jertfesc zeiţei Artemis-Regina, 
împlinesc ritualul folosind totdeauna paie de grâu" 1. Iată cum din citatul desprins din 
operele lui Herodot se relevă importanta ştire că triburile trace şi ca atare şi cele ale 
geto-dacilor, practicau, încă din secolul VI î. H., agicultura. 

Cerealele cultivate erau cu certitudine cele folosite pentru hrană: grâul, orzul, 
secara şi meiul. Cultura grâului pe terenuri întinse este atestată în însăşi bine 
cunoscuta relatare a lui Arrian din cartea sa intitulată „Anabasis", unde autorul, 
printre altele, povesteşte şi expediţia lui Alexandru Macedon împotriva tribalilor, 
seminţie tracă, aliaţi ai geţilor. Arrian arată că regele macedonean după ce a trecut 
noaptea dincolo de Dunăre s-a aflat „„. în faţa unui câmp acoperit cu grâne dense, 
putând, în acest chip să ascundă mai uşor ieşirea la mal. Iar când se crăpă de ziuă 
Alexandru pomi prin grâne, poruncind pedestraşilor să culce cu suliţele piezişe grâul 
şi astfel să înainteze spre locurile necultivate" 2• 

Din cuprinsul acestor rânduri rezultă de asemenea şi productivitatea mărită a 
agriculturii, în speţă a grâului, pe terenuri localizate în raport cu desfăşurarea 
evenimentelor politice, probabil, în stânga Oltului 3 şi ca atare în cuprinsul actual al 
câmpiei Munteniei. 

1 Herodot, Istorii, IV, 33 (Izvoare, I, p. 29). 
2 Arrian, Expediţia lui A/eL1111dru, I, 1-2 (Izvoare, I, p. 585). 
3 C. Diacoviciu, Steaua, an VIII, 1957, nr. 7, p. 99. 
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Despre un plus de cereale existente şi folosite la geto-daci, pe scară largă ne dă 
relaţii istoricul Polibiu: ,,În privinţa celor necesare vieţii, ţinuturile pontice ne dau vite 
şi sclavi în număr foarte mare şi de calitate mărturisită de toţi ca excelentă ... Cu grâu 
facem un schimb reciproc. Uneori, la nevoie, ne dau ei. Alteori iau dânşii de la noi" 4. 

Despre calitatea grâului pe aceste meleaguri, precum şi despre sistemul de 
cultivare şi de recoltare a acestei cereale ne dă informaţii şi Pliniu cel Bătrân, în opera 
sa, scrisă în secolul I î.Cr.; astfel el spune: „Există mai multe specii de grâu, după locul 
în care sunt produse ... Ca greutate grâul din Tracia ocupă tocul al treilea ... Grâul se 
deosebeşte şi în privinţa paiului, căci e de calitate mai bună cu cât acesta e mai greu. 
Grâul din Tracia este îmbrăcat în mai multe cămăşi, din pricina frigurilor mari din 
acest ţinut. Din această cauză şi fiindcă ogoarele sunt acoperite de zăpadă a fost 
descoperit grâul de trei luni, numit astfel pentru faptul că după aproape trei luni de la 
semănat este cules odată cu grâul din restul lumii" 5. 

La rândul său Dion Chrysostomos, care a trăit, fără voia sa, printre geţi, 
aminteşte în treacăt şi despre cultivarea meiului ... „Macedonenii (este vorba de 
perioada lui Filip II şi Alexandru Macedon) s-au luptat cu tracii pentru câmpiile 
semănate cu mei [apoi] i-au supus pe greci, au trecut în Asia şi şi-au întins stăpănirea 
până la inzi" 6. 

Urmarea cercetărilor arheologice efectuate în davele de la Ocniţa şi Brad s-au 
descoperit seminţe de grâu, iar în aceea existentă la Răcătău, au putut fi identificate 
chiar mai multe specii de grâu, cultivat alternativ cu orzul. 

Cultivarea orzului, meiului, spanacului şi a mazărei a fost cert dovedită în cadrul 
aşezării fortificate de la Cârlomăneşti prin analize paleoclimatice 7• 

Poetul Vergiliu pomeneşte şi despre existenţa unui zeu al ogoarelor. „Cu 
sufletul răscolit de multe gânduri mă rugam nimfelor câmpeneşti şi bătrânului Mars 
Gradivus care ocroteşte ogoarele geţilor" 8. 

Să urmărim în continuare uneltele folosite în realizarea procesului de lucrare a 
terenurilor. 

Documentarea cea mai concludentă în această privinţă ne-o oferă excepţionala 
bogăţie a uneltelor din fier aflate în numeroase aşezări din tot cuprinsul ţării. 
Realizând o selecţie absolută asupra uneltelor aflate în cuprinsul câmpiei bucureştene 
vom încerca să ne oprim asupra acelora întrebuinţate curent în agricultură. 

Pentru aratul ogoarelor geto-dacii au folosit brăzdarul de plug din fier, De 
forma unei bare masive, aplatizată, având vârful triunghiular, în genul unei linguri, 
prevăzut cu o nervură mediană puternică. Brăzdarul de plug a fost descoperit la 
Popeşti pe Argeş şi Socetu Qud. Teleorman). Asupra plugului, - pe baza analizei celor 
mai importante descoperiri de acest gen realizate la noi până în prezent, cercetătorii 
români au adus importante precizări. Dinu V. Rosetti 9 datorită unei descoperiri de la 
Cetăţenii din Vale a unui brăzdar şi a unui cuţit de plug, a precizat forma brăzdarelor 
geto-dace, comparativ cu cele de tipul roman şi le-a stabilit evoluţia cuprinsă între 
secolele 11-1 î.Cr. În aceeaşi ordine de preocupări Ion Horaţiu Crişan 10, printr-o 

4 Polibiu, Istorii, IV, 38, 4--5 (Izvoare, I, p. 161). 
5 Pliniu cel Bătrân, Istoria naturală, XVIII, 7 (12) 1, 63 (Izvoare, I, p. 409). 
6 Dion Chrysostomus, Discursuri, XXXIII, 26 (Izvoare, I, p. 451). 
7 Marin Cârciumaru, „S.C.l.V.A.", 28, 1977, 3, p. 359. 
H Vergiliu, Eneida, III, 34-35 (Izvoare, I, p. 205). 
9 Dinu V. Roselli, „S.C.l.V.", XI, 1960, 2, p. 391-405. 

10 1.H. Crişan. S.C.1.V., XI, 1960, 2, p. 285-303. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



20 BUCUREŞTI - MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE - XII 

descriere amănunţită şi prin comparaţia fierului de plug celtic, dacic şi roman, 
observa continuitatea tipului geto-dacic şi în epoca romană. S-a constatat că 
brăzdarul de plug geto-dac este prezent aproape în toate aşezările mari cercetate: 
Grădiştea Muncelului 11 , Ardeu, Răcătău 12, Bîtca Doamei, Ocniţa 13, Cetăţenii din 
Vale 14, Comălău, Costeşti, Craiva, Crăciuneşti, Cristeşti, Pecica 15, Strîmbu 16, 

Moşneni 17, Poiana 18, Tinosu 19, Căpâlna, Popeşti, Socetu, Şuteşti, Sibiu-Guşteriţa iar 
un exemplar se păstrează în muzeul din Odorhei, fără a fi cunoscut locul de 
descoperire 20• Acelaşi gen de brăzdare se remarcă atât la nord cât şi la sud de Dunăre, 
astfel încât pe teritoriul Bulgariei tipul de brăzdar în formă de lingură cu mânerul lung 
abundă 21 . Descoperirea într-un mormânt tracic datat în secolul IV î.Cr. şi anume la 
Kalainovo a unui brăzdar de tipul amintit, dovedeşte că, încă din prima jumătate a 
secolului IV î.Cr. 22, tracii foloseau plugul cu elemente din fier, iar brăzdarul de origine 
tracă avea forma unei linguri. Piese de acelaş tip datând de la sfârşitul secolului IV î.Cr. 
şi începutul celui.următor s-au aflat în dreapta Dunării şi la Mirkovo, regiunea Pirdop, 
Seuthopolis şi Preslav. 

Faptul că brăzdarul de plug în formă de lingură este folosit de traci încă de la sfârşitul 
secolului IV î.Cr. este un indiciu că geto-dacii l-au preluat de la tracii sud-dunăreni. 
Oricum tipul de brăzdar descris a fost folosit în continuare de populaţia autohtonă 
chiar şi după cucerirea romană 23• 

Seceratul cerealelor era asigurat prin folosirea secerilor, coaselor şi cuţitelor, 
găsite din abundenţă în aşezările geto-dace. 

După tipul lor secerile pot fi descrise ca fiind masive,cu lama convexă, ceea ce 
dădea posibilitatea să poată servi şi drept arme (găsite la Popeşti pe Argeş) 24, ori mai 
puţin masive, cu lama la fel de convexă, cum este cazul unui exemplar de la Dudeşti
Bucureşti 25, sau cu o curbură accentuată a lamei, prevăzută la un capăt cu un orificiu 
sau cu penducul de înmănuşare, ca aceea descoperită la Andolina Uudeţul Ialomiţa). 
Seceri asemănătoare celor existente în aşezările geto-dace din sudul Daciei s-au aflat 
şi în Transilvania la: Strâmbu 26, Covasna 27 şi Grădiştea Muncelului, la fel în Moldova 
la Poiana şi Botoşana, precum şi în Oltenia la Bijdina 28. 

11 Expoziţia „Civilizaţia daco-geţilor în perioada clasică", 1976, poziţia 22, p. 7. Piesa este păstrată 
şi expusă în Muzeul de istorie al Transilvaniei. 

12 Ibidem, poziţia 23, p. 8; Viorel Căpitanu, Carpica, VIII, 1976, fig. 39/4. Brăzdarul face parte din 
colecţiile Muzeului de istorie şi artă Bacău. 

13 Dumitru Berciu, Buridava dacică la Ocniţa, Magazin istoric, 6, 1967, p. 8; Ibidem, Buridava dacică, 
1982, p.106. 

14 Dinu V. Rosetti, op. cit., p. 391 şi urm. 
15 I.H. Crişan, op.cit., p. 293-294. 
16 I. Berciu şi Al. Popa, SCIV, XIV, 1963, 1, p. 151 şi fig.3/1-2. 
17 V. Canarache. SCIV, I, 1950, 1, p. 100-102. 
18 Radu Vulpe, SCIV, II, 1951, 2, p. 200. fig. 21/1-2. 
19 Radu şi Ecaterina Vulpe, Dacia I, 1924, p. 219, fig. 47/24 şi fig.48/9. 
20 I.H. Crişan, St. Corn, Sibiu, 12, 1965, p. 312, nota 2. 
21 Într-un studiu, Maria Cicicova a analizat evoluţia Lipului de brăzdar în formă de lingură (cf. Maria 

Cicicova, Au sujet du soc thrace, Apulum VII, 1, 1969, p. 117 şi urm. 
22 Ibidem, p. 118. 
23 I. Glodariu, M. Cîmpeanu, SCIV, 7, 1966, 1, p. 30. 
24 R. Vulpe, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 248, fig.10/3. 
25 Mioara Turcu, Carpica, VIII, 1976, p.45. Piesa se află în patrimoniul Muzeului de istorie a 

munici~iului Bucureşti. 
6 I. Berciu, Al. Popa „SCIV", XIV, 1963, 1, p. 156, fig. 3n şi 3/8. 

27 Z. Szekely SCIV, 26, 1972, 2, p. 210, fig. 11/1. 
28 Tătulea M.C. Thraco-Dacica 5, 1984.1-2, p. 94 şi urm. 
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Cosoarele, unelte rar întâlnite în această zonă pot fi totuşi remarcate în diferite 
aşezări ca de exemplu la Căţelu Nou 29 şi Popeşti pe Argeş 30• Caracterizate printr-o 
lamă relativ lată la bază şi subţiată spre vârf, cosoarele au jumătatea superioară a 
lamei curbată, continuându-se printr-un tub longitudinal, ce servea pentru fixarea 
mânerului din lemn. O piesă asemănătoare a fost descoperită în aşezarea geto-dacă 
descoperită la Huşi-Coroi. 

Cuţitele de fier se încadrează în două categorii: masive, cu lamă lată, spinarea 
curbată şi vârful ascuţit, având placa triunghiulară alungită pe care se fixa mânerul; şi 
mai puţin masive cu lama simplă dreaptă şi triunghiulară. 

Cerealele se măcinau cu ajutorul râşniţelor. Astfel la Popeşti pe Argeş şi 
Bucureştii-Noi au fost descoperite râşniţe rotative de tipul greco-roman (lucrate din 
gresie ori din tuf vulcanic), compuse din două piese: o „metta" şi un „catillus", între 
care boabele erau măcinate prin învârtire. Dar pe lângă acest tip mai avansat de 
râşniţe existau şi cele alcătuite dintr-o simplă piatră de râu lungă, cu suprafaţa 
netezită pe care grânele erau pisate cu ajutorul unui bulgăr de râu rotund. Un astfel 
de exemplar a fost descoperit tot la Popeşti pe Argeş. 

În munca câmpului un rol de seamă îl aveau desigur, în primul rând bărbaţii, 
ajutaţi printr-o participare activă şi de femei, aşa după cum afirmă Platon, că în 
lucrarea pământului tracii foloseau şi femeile. Filosoful grec nefamiliarizat cu acest 
sistem de organizare a procesului de producţie îşi arată nedumerirea astfel: „Dintre 
felurile de viaţă cunoscute până astăzi, pe care să-l alegem în locul acestei comunităţi 
prescrisă acum de noi femeilor? Oare felul de viaţă pe care-l duc tracii şi multe alte 
neamuri, care pun femeile să lucreze pământul, să pască vacile şi oile şi să slujească 
fără a se deosebi întru nimic de sclavi? Vom alege poate rânduielele vieţii de la noi 
din ţară şi din ţinutul vostru?" 31. 

Roadele bogate strânse după câmp trebuiau puse la adăpost în locuri special 
create. Aşa se explică de ce în aşezările geto-dace aflate pe teritoriul patriei noastre 
s-au constatat foarte multe gropi cilindrice, în formă de clopot sau tronconice, a căror 
adâncime atinge maximum 2,50 m şi minimum 0,60 m, şi diametrul până la 2 m. Pline 
de cenuşă, resturi de vetre, fragmente ceramice ori chiar şi cu pietre, ele erau folosite 
în mare majoritate ca depozite de grâne. Ştirile literare antice, pomenesc astfel de 
gropi în care tracii păstrau recoltele şi le numeau „siri" 32. Gropile au pereţii arşi şi 
sunt acoperite cu cenuşă în vederea sterilizării împotriva umidităţii şi a diferitelor 
insecte sau rozătoare. Asemenea gropi există la Popeşti pe Argeş 33 , Tânganu 34, 

Bucureştii-Noi 35 sau Popeşti-Leordeni. Menţionăm că la Bucureştii-Noi într-o 
groapă de provizii, pe lângă cenuşă aflată în cantitate mare, au mai fost descoperite şi 
resturile a patru chiupuri-grânare 36. 

nv. Leahu, CAB. I, 1963, p. 30 şi fig. 2112; Istoria oraşului Bucureşti, I, 1966, p.42 şi planşa de la p. 41, 
fig. 4. Cosorul face parte din colecţia Muzeului de istorie a municipiului Bucureşti. 

30 R. Vulpe, „Materialele", V, 1959, p. 346 şi fig. 1111. Piesă identică există la Rudele (cf. N. Gostar, 
H. Daicoviciu, Materialele. V, 1959, p. 389, fig. 2). 

31 Platon, Legile, I, 637, d (Izvoare, I, p.103). 
32 V. Pîrvan, Getica, 1926, p. 136. 
33 R. Vulpe, SCIV, VI, 1955, 1-2, p. 247; Materiale, Ill, 1957, p. 231. 
34 M. Turcu, CAB, II, 1965, p. 270. 
' 5 Idem, Revista Muzeelor şi monumentelor, 1971!, 2, p. 15; Două chipuri au putut fi restaurate. În 

prezent sunt în patrimoniul Muzeului de istorie şi artă Bucureşti. 
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Grija geto-dacilor pentru ogorul lor era permanentă. Criton, medicul care l-a 
însoţit pe Traian în campaniile din Dacia, între anii 101-106, relatează despre 
împărţirea sarcinilor ce le revin nobililor daci în timpul acestor războaie. Astfel „ ... pe 
unii dintre ei Decebal i-a pus să vegheze în continuare asupra bunului mers al 
agriculturii, iar altora le-a dat în grijă fortificaţia cetăţilor ce trebuiau apărate de 
atacul roman" 37• 

Productivitatea mărită în agicultură, creşterea pe scară tot mai largă a vitelor a 
dus în mod necesar la apariţia în cadrul societăţii geto-dace a proprietăţii private 
asupra pământului şi a turmelor ce devin bunul unei familii mari, alături de aceasta 
menţinându-se şi obştea sătească. De altfel în secolul I î.Cr. poetul Horaţiu ne 
informează despre existenţa proprietăţii obşteşti la geto-daci, precum şi obiceiul 
acestora de a nu lucra doi ani la rând acelaş ogor" 38. 

Gama variată a uneltelor agricole din fier, descoperite în aşezările geto-dacilor din 
câmpia bucureşteană 39, similare celor aflate în restul ţării noastre, demonstrează nu 
numai răspândirea şi generalizarea metalurgiei fierului, dar şi complexul proces al 
cultivării pământului: arat, semănat, secerat şi măcinat. Aceste dovezi arheologice sunt 
aşa dar completate sau confirmate şi de o serie de ştiri rămase de la scriitorii antici. 

De altfel agricultura, larg răspândită în societatea geto-dacilor, va determina pe 
romani să-şi asigure de aici aprovizionarea atât de necesară de grâne, Dacia devenind 
unul dintre grânarele ale lumii romane. 

SUMMARY 

Archeological and Na"ative Evidence Regarding Geto-Dacian Agricultural Practice.s 
in the Buchare.stan Plain 

by Mioara Turcu 

The authoress presents documents attesting the richness in grains of the Danubian northern 
plains. The wealth was mentioned by some antique authors such as Dion Chrysostomos or 
Arrian („Anabasis");these documents were related to archeological discoveries (plough shares 
and other agricultureal too/s). Grain processing was attested by the discovery of rotative 
milles. Grains were kept in cylindrica/ or bell-shaped excavation. These underground store
rooms were bumt before usage, so that the ashes layer on the calcinated earth walls would protect 
the harvest from moisture and rodents. These stores, discovered by archeological research, have 
been described by Criton, the doctor who accompanied the emperor Traianus on his Dacian 
expedition, during the years 101-106. 

36 Criton, Getici/e, 5 (2) Izvoare, I, p. 507. 
37 Horaţiu, Ode, III, 24. 11 - 15 (Izvoare, I, p. 211). 
38 Uneltele agricole descoperite în aşezările geto-dace, din raza oraşului Bucureşti (inclusiv cele 

rezultate prin vehile săpături de la Popeşti pe Argeş, care au aparţinut lui Dinu V. Rosetti) fac în prezent 
parte din patrimoniul arheologic al Muzeului de istorie şi artă a municipiului Bucureşti. 

39 Uneltele agricole aflate în aşezările geto-dace, din Câmpia Munteniei fac parte din valorosul 
patrimoniu aflat în posesia muzeelor de istorie şi arheologie din această regiune. 
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BRĂTĂRI DE STICLĂ 
' DESCOPERITE PE RAZA ORASULUI BUCURESTI 

' ' 
Ingrid POLL, 

Gheorghe MĂNUCU ADAMEŞTEANU 

Cercetările arheologice intreprinse pe raza oraşului Bucureşti - săpături 
sistematice, dar şi numeroase intervenţii cu caracter de salvare - au prilejuit 
investigarea mai multor necropole din Evul mediu; în marea lor majoritate ele au 
funcţionat în secolele XVIII-XIX şi se caracterizează printr-un inventar funerar 
destul de sărac 1, multe dintre ele rămănând încă nepublicate 2. 

Dintre obiectele depuse în morminte ne-au reţinut atenţia braţările 

confecţionate din pasta· de sticlă, o categorie de podoabe destul de puţin întâlnită ce 
nu a stat în atenţia cercetatorilor care se ocupa de această perioadă. 

Primul fragment de culoare albastră, cu secţiune triunghiulară, provine de pe strada 
Ziduri dintre vii, din Bucureşti; Dinu Rosetti a efectuat cercetări arheologice, în perioada 
interbelică, într-o aşezare din secolele II şi I î.e.n. iar cu ocazia unei exploatări de nisip a 
fost descoperit un mormânt de incineraţie contemporan cu această locuire 3. Brăţara are 
analogii în aşezarea de Ia Ghimbav din Transilvania (secolele I î.e.n.-I e.n.) 4 . 

Următoarea descoperire pe care o putem aduce în discuţie s-a făcut în anul 1953 
Ia Radu Vodă: ,,În dărămăturile de ziduri din partea vestică a dealului s-au găsit şi două 
fragmente tipice de brăţări de sticlă" cunoscute în aşezarea de la Garvăn, care asigurau 
încadrarea în secolele X-XI a unor fragmente ceramice 5. În stadiul actual al 
cunoştinţelor noastre ne exprimăm unele rezerve în legatură cu cronologia propusă 
deoarece s-ar putea foarte bine că aceste brăţări să fi circulat şi într-o etapă mult mai 
târzie (secolele XVIII-XIX), posibilitate ce nu era cunoscută atunci. Dar trebuie făcută 
precizarea ca descoperiri similare de brăţări din pastă de sticlă se cunosc nu numai în 
Dobrogea, ci şi în aşezări rurale: Bucov 6, Dridu 7 , aflate mult mai aproape de Bucureşti. 

Majoritatea brăţărilor din pasta de sticlă descoperite pe raza oraşului BtJcureşti 
sau în împrejurimile sale datează din perioada de sfârşit a Evului Mediu (secolele 
XVIII-XIX) şi au fost descoperite după anul 1970. 

1 Gh. Cantacuzino, Materiale, V, 1959, p. 636--642; Panait I. Panait, Glasul bisericii, XX, 1961, 5-6, 
p. 490-496; idem, C.A.B., I, 1962, p. 154-156; Panait I. Panait, Mioara Turcu, Iulia Constantinescu, C.A.B„ 
li, 1965, p. 264-270; Mioara Turcu, C.A.B„ li, 1965, p. 297-308; Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, Glasul 
bisericii, XXIX, 1970, 1-2, p. 85-96; Mioara Turcu, Glasul bisericii, XXIX, 1970, 7-8, p. 777-780. 

2 Pentru o cronică a săpăturilor arheologice, vezi Constantin Mandache, C.A.B„ lll, 1981, p. 289-294 
(din intervalul 1975-1980); Ionel Zănescu, C.A.B. IV, 1992, p. 363-371 (pentru perioada 1981-1989). 

3 Piesa se află în colecţia M.1.A.M.B„ inv. 1401/15782: informaţii despre cercetările efectuate de 
Dinu V Rosetti, ne-au fost oferite de către d-na dr. Mioara Turcu - vezi şi Mioara Turcu, Geto-dacii din 
Câmpia Munteniei, Bucureşti, 1979, nr. 28, p. 185. 

4 Al. Aldea, Apulum, X, 1972, p. 14, fig. 1013. 
5 V. Zirra, D. Berciu, Margareta Tudor, Studii şi referate privind istoria Româneie, !, 1954, p. 415. 
6 Maria Comşa, Cultura materială veche românească. (Aşezările din secolele Vll/-X de la Bucov-

Ploieşti), Bucureşti, 1978, p. 121; P. Diaconu, S.C.1.V.A„ 30, 1979, 3, p. 474. 
7 Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a 

poporului român, Bucureşti, 1967, p. 94. 
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Mănăstirea Văcăreşti (1973-1977) 8 

Săpăturile arheologice de salvare au vizat şi o zonă aflată la sud de incinta mică: 
deşi nu a fost depistată necropola mănăstirii din sec XVIII-XIX, cu totul întîmplător 
a fost descoperit un mormânt izolat de femeie (M2) „inventarul mormântului consta 
dintr-un inel de bronz găsit Ia mâna stângă şi o brăţară de sticlă albastră aflată Ia mâna 
dreaptă". Mormântul face parte dintr-o necropolă existentă în secolul al XVIII-iea la 
sud de mănăstire. 

În explicaţiile de la figura 47/8 referitoare la inventarul mormântului,autorul 
extinde cronologia şi în secolul al XIX-iea, perioada ce ni se pare mai apropiată 
pentru datarea brăţărilor descoperite în Bucureşti. 

Biserica Flamândă (1974) - strada Olimpului 17 9 

Aristide Ştefănescu a descoperit un cimitir cu 21 de morminte ce aparţin mai 
multor etape cronologice; Biserica din lemn datează de la 1766 şi a fost înlocuită cu o 
biserică din piatră, a cărei construcţie s-a încheiat la anul 1800. 

Mormintele mai vechi sunt mai sărace în timp ce înmormântările ce corespund 
bisericii de zid sunt mai bogate: inele, copci, nasturi şi pe baza numeroaselor monede 
se poate aprecia că acest cimitir a funcţionat până în a doua jumătate a secolului al 
XIX-iea. Acestei ultime etape îi putem atribui şi două brăţări din pastă de 
sticlă,inedite, descoperite întâmplător Ia 0,40 m, care par să provină din inventarul 
unui mormânt de copil din secolul al XIX-iea, deranjat de înmormântări ulterioare. 
Brăţările au diametrul de 45 mm, secţiunea semicirculară şi sunt lucrate destul de 
neîndemânatic din pastă de sticlă de culoare albastră; una dintre ele încearcă să se 
apropie de tipul cu secţiune triunghiulară şi nervuri în relief. 

Domenşti. Biserica Sf. Paraschiva (1988) 10 

Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate de către Panait I. Panait şi Radu Ocheşanu 
au fost cercetate mai multe monninte din cimitirul ce s-a format în jurul bisericii: descoperirile 
sunt încă inedite, dar prin amabilitatea domnului Panait I. Panait putem prezenta inventarul 
unui mormânt de femeie - M4 - Ia care s-au găsit trei brăţări din pastă de sticlă de culoare 
albastră, lucrate destul de neglijent cu lăţimea şi grosimea variabilă; una singură a .. fost 
executată cu ceva mai multă atenţie şi îndemânare şi este decorată cu nervuri în relief. La gât 
avea un sirag din 10 mărgele de sticlă, destul de mari (diametrul de cca. 10 mm) iar datarea 
este asigurată de cinci monede: două de argint, una ilizibilă şi una de Ia Ferdinand I de 
Austria, bătută în monetăria de la Praga, în anul 1840 11 şi trei de bronz, emisiuni româneşti 
din anul 1867 - două piese de 5 bani şi una de 10 bani. 

Ordoreanu I (1987) 12 

Partea din amonte a lacului Mihăileşti de pe Argeş a afectat şi vechea vatră a 
satului medieval Ordoneanu. Pe malul stâng al vechiului curs de apă, a fost cercetată 
o biserică şi cimitirul aferent: din el au fost dezvelite 16 morminte datate din secolul 

8 Cristian Ţico, C.A.B., III, p. 251-252, fig. 4n-8; Brăţara se află în colecţiile M.I.A.M.B. 
9 Aristide Ştefănescu, Glasul bisericii, XXXV, 1976, 1-3, p. 179-183; brăţările se păstrează în 

colecţiile M.1.A.M.B. inv. 114721, 114722. 
lll Ionel Zănescu, C.A.B„ IV, 1992, p. 370; piesele găsite aici se află în patrimoniul M.1.A.M.B„ 
11 Wor/d Coins, 1985, p. 100, nr. 189 - identificarea a fost făcută de Katiuşa Pârvan de la Cabinetul 

numismatic al Muzeului Naţional de Istorie din Bucureşti. 
12 Aristide Ştefănescu, C.A.B„ IV, 1992, p. 257. 
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al XVIII până în a doua jumătate a secolului XIX. În inventarul unui mormânt s-a 
găsit şi o brăţară din sticlă, de culoare albastră, decorată cu pastile de sticlă albă şi 
albastră, înglobate în pasta moale a brăţării, piesa care rămâne un unicat printre 
descoperirile din zona oraşului Bucureşti, dar şi de la noi din ţară, având analogii doar 
printre exemplarele de pe teritoriul Ungariei 13. 

Grozăveşti-Biserica Căldărarii Vechi (1995) 
În perioada aprilie-iunie 1995 s-au efectuat săpături de salvare pe locul unde 

urma să se construiască o staţie de pompare a apei. Amplasamentul ales de 
constructor, un teren viran de pe malul drept al Dâmboviţei, în imediata vecinătate a 
Bisericii Căldărarii Vechi, a afectuat un cimitir medieval târziu ce a funcţionat în două 
etape cronologice. 

Au fost descoperite 34 morminte de inhumaţie orientate vest-est, îngropate la 
adâncimi ce variază între 1,00-1,70 m. Majoritatea scheletelor au fost puse în sicrie de 
lemn dar există câteva cazuri când defuncţii au fost depuşi direct în groapă. Au fost 
dezvelite morminte de femei,bărbaţi şi copii, depuse în decubit dorsal, cu mâinile 
împreunate pe cutia toracică sau pe bazin. Ca o excepţie menţionăm câteva 
morminte, dispersate în cadrul necropolei, la care braţele sunt îndoite şi palmele sunt 
puse pe omoplaţi (bogomili?) 

Cronologia cimitirului este asigurată de câteva monede austriece - 6 kreutzeri 
din 1849, 2 kreutzeri din 1851 sau româneşti - 10 bani din 1867 - depuse pe piept sau 
legate de un deget. 

Inventarul funerar este foarte sărac şi se rezumă la câteva piese de podoabă - un 
cercel, un ac de păr, sau câteva accesorii de îmbrăcăminte, nasturi de os, sidef (de la 
cămaşă), de metal (de la o manta militară?) sau copci. Într-un singur caz la M5,împreună 
cu o monedă ilizibilă, putem menţiona o brăţară din pastă de sticlă de culoare albastră, 
lucrată destul de neglijent. 

Ulterioare acestui nivel de înmormântări am mai consemnat un alt grup separat 
de morminte, mult mai bine conservate - circa.15 schelete - care nu au făcut obiectul 
investigaţiilor arheologice. 

Bucureşti. Biserica Sf. Nicolae Şelari (1995) 14 . 

În timpul cercetărilor efectuate de către Aristide Ştefănescu, în partea de sud a 
bisericii, în umplutura de secol XIX, a fost găsit un fragment de brăţară de sticlă de 
culoare albastră decorată cu nervuri în relief. Este posibil ca această brăţară să fi făcut 
parte din inventarul unui mormânt de secol XIX deranjat de unele intervenţii ulterioare. 

* 
Încercând o trecere în revistă a descoperirilor cunoscute de brăţări de sticlă de 

pe raza oraşului Bucureşti, contatăm că aceastea au o apariţie sporadică în antichitate 
(sec. 11-1 î.e.n.), par să fie foarte cunoscute în feudalismului timpuriu (din păcate 
pentru piesele de la Radu Vodă nu dispunem de o încadrare cronologică mai strânsă) 
şi apar în mai multe cimi.tire din sec. XVIII-XIX. Brăţările care beneficiază de o 

13 A. Gyurky Katalin, Vvegek a kăzepkori magyaror szagon, Budapest, 1991, p. 17-18, 132, 
pi. XXLVl/4. 

14 Piesă inedită atlată în colecţiile M.J.A.M.B. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



26 BUCUREŞTI-MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE - XII 

datare clară - Domneşti şi Grozăveşti - sunt din morminte de pe la jumătatea secolului 
al XIX-iea dar prin prisma descoperirilor din ţară credem că acestea au fost folosite şi în 
cursul secolului al XVIII-iea. Descoperiri similare de pe teritoriul Dobrogei - Niculiţei 
(sec. XVIII) 15 şi Isaccea (sec. XVIII-XIX) 16 sau din Moldova - Biserica Precistă din 
Galaţi (sec. XVIII-XIX?) 17 par să confirme că brăţările din sticlă au circulat cu 
precădere în secolele XVIII-XIX. Brăţările par să fi fost confecţionate special pentru a 
fi depuse în mormânte, pentru aceasta pledând caracterul neglijent şi asimetria barei de 
sticlă. La polul opus acestora se găsesc câteva exemplare descoperite în aşezări - Brăila, 
Nufăru, Beidaud Uudeţul Tulcea) care sunt frumos executate şi decorate cu nervuri în 
relief sau sunt din sticlă de culoare albastră cu un fir albastru la interior (Nufăru). 

Brăţările lucrate din pastă de sticlă se mai întâlnesc şi în unele cimitire de pe 
teritoriul Bulgariei - la două morminte din interiorul bisericii armeneşti Sfântul Ştefan 
din Provadia (secolul XVII) 20, la Gabrovo (secolele XVII-XIX) 21 sau din Iugoslavia 22. 

Existenţa mai multor categorii de brăţări din pasta de sticlă, unele destul de 
prost executate până la exemplare de bună calitate, frumos decorate, a ridicat 
problema centrelor unde au fost executate. 

Industria sticlei este atestată în Muntenia încă din anul 1622: printre martorii unui 
document din 22 aprilie, pentru întemeierea schitului Vălcani, pe terenul dat de 
moşnenii din Brăneşti, apar ca martori şi „Pavel Sticlaru" alături de „Ştefan Sticlaru" 23. 

În a doua jumătate a secolului XVIII-iea şi în prima jumătate a secolului a XIX-iea se 
înmulţesc mărturiile referitoare la sticlari autohtoni sau meşteri veniţi din străinătate 
care înfiinţau manufacturi în care ajungeau să lucreze şi peste o sută de muncitori 24 

Un centru vestit se află în zona oraşului Târgovişte, unde la începutul secolului al 
XVIII-iea, De! Chiaro ne spune că se făcea „o sticlă de culoarea azurului", ce era 
destul de limpede şi superioară celei aduse din Polonia 25. 

Documentele vremii menţionează la Bucureşti o manufactură de sticlă în anul 
1786 26, în timp ce la începutul secolului al XIX-iea se cunosc „14 olari şi sticlari" 27. 

Din păcate nu am găsit nici o mărturie care să se refere şi la executarea brăţărilor de 
sticlă. Dacă brăţara descoperită la Ordoneanu reprezintă cu siguranţă o piesă adusă 
din străinătate, celelalte trebuie să fi fost produse în manufacturile existente în ţară. 
Singurele locuri cunoscute de la noi din ţară, unde la începutul sec. XX se lucrau 
brăţări din pastă de sticlă, sunt localităţile din Dobrogea, Ostrov şi Nufăru 28• 

15 Lia Bătrâna, R.M.M.M.l.A., XVII, 1986, 2, p. 85-S6. 
16 Ioan Vasiliu, Peuce, XI, 1995, p. 384. 
17 Lia Bătrâna şi Adrian Bătrâna, op. cit., p .85, nota 45. 
18 Semnificative sunt descoperirile de pe raza oraşului Bucureşti şi de la Isaccea. 
19 Ingrid Poli, Gh. Manucu Adameşteanu, Brăţări de sticlă medievale descoperite în România, 

Arheologia medievală, I, 1996, p. 171-179. 
20 Ara Margos, Izvestia Varn, XII (XXVII), 1976, p. 137, pi. 11111-3. 
21 Kina Kojceva, Godisnik na Muzeite ot Severna Balgaria, Vama, XIV, 1988, p. 68, 7n-72, fig. 12e. 
22 T. Boicevic, Starinar, III, 1908, p. 164, fig. 1 cf. Lia Bătrâna şi Adrian Bătrâna, op. cit., p. 86, nota 42. 
23 C.C. Giurăscu, Istoria românilor, III, 2, 1946, p. 563-564. 
24 Ibidem, p. 565; Istoria României, voi. III, 1964, p. 644, nota 1; Dumitru Z. Furnica, Industria şi 

dezvoltarea ei în Ţările Româneşti, Bucureşti, 1926, p. 125, 130, nota 3, p. 131. 
25 C.C. Giurăscu, op. cit., p. 564. 
21

' Istoria României, 111, 1964, p. 644, nota 1; Ştefan Olteanu şi Constantin Şerban, Meşteşugurile din 
Ţara Românească şi Moldova în Evul Mediu, Bucureşti, 1969, p. 283. · 

27 Istoria oraşului Bucureşti, I, p. 139-140. 
28 Gh. Ştefan, I. Barnea, Maria Comşa, Dinogetia, p. 313; Gh. Manucu Adameşteanu, Peuce, 

IX, 1984, p. 243. 
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Deoarece în documente nu am întâlnit referiri la prelucrarea brăţărilor, am 
încercat să obţinem informaţii suplimentare prin efectuarea unor analize a 
compoziţiei sticlei 29• S-a folosit tehnica de analiză prin fluorescenţa de raze X (XRF) 
cu dispersie energetică. Această metodă este nedistructivă şi constă în iradierea 
probei cu un fascicol de radiaţii X şi detectarea razelor X caracteristice ale 
elementelor componente într-un detector de Si (Li) şi un analizor multicanal tip 
Canberra 80. Metoda permite punerea în evidenţă şi măsurarea concentraţiilor 
elementelor-urmă, precum staniu, argint, aur, cupru, zinc, plumb, arsen, mangan, fier 
etc., la nivele de mai mult de 100 p.p.m. (lp.p.m. = 0,0001 % ). 

În urma investigaţiilor s-au pus în evidenţă următoarele aspecte: 
- sticla este de tip silico-calco-alcalină; 
- Ia toate brăţările apar ca elemente principale Cu, Ca şi Fe, ionii bivalenţi de 

Cu şi Fe fiind cei care conferă sticlei culoarea albastră; 
- cele trei brăţări de la Domneşti, diferite între ele ca mod de realizare (două 

simple, executate dintr-o bară de formă neregulată şi una cu nervuri în relief), au 
aceleaşi elemente principale în compoziţie - Cu şi Pb; 

- Ia celelalte brăţări descoperite pe raza oraşului Bucureşti, plumbul apare ca 
element minor (Grozăveşti, Văcăreşti) sau doar în urme (biserica Flămânda); 

- cele două brăţări de la biserica Flămânda au o compoziţie asemănătoare cu 
cea de la Văcăreşti dar diferă de exemplarul găsit la Grozăveşti. 

În urma acestor investigaţii s-a stabilit că brăţările găsite în cimitirele de pe raza 
oraşului Bucureşti au la bază trei compoziţii diferite. În c;adrul aceleiaşi reţete 
întâlnim brăţări diferite ca aspect (cele trei piese de la Domneşti) iar în alte cazuri, 
brăţări apropiate tipologic (cu secţiune trunghiulară şi nervuri în relief) au compoziţie 
diferită, fapt ce indică existenţa mai multor centre de producţie. 

SUMMARY 

Glass bracelets discovered in the Bucharesten area 

by Ingrid Poli 
and Gheorghe Mănucu Adameşteanu 

Among the artefacts laid down in medieval tombs, and discovered in the Bucharest city 
area, the glass bracelets cought our allention. This frequent type of jewelry quite rare, was a 
subject of study for the researchers. 

The oldest discovery occured in Bucharesl in the period of time between the two world 
wars, and it may be dated as having been manufactured in 2nd or 1 st B. C. centuries. 

ln 1953 two fragments have been found al Radu-Voda, dated in the early feudal epoque. Bui 
lacking accurate conditions the discovery may be dated in the JBth or l9th centuries. The samples 
were found in tombs as fallowing: Vacaresti Monastery (lpc), Flamanda Church (2pcs), Paraschiva 
Domnesti Church (2pcs), Ordoreanu (lpc), Caldararii Vechi Church - Grozavesti (lpc). 

Excepting the bracelet found al Ordoreanu, all others samples, as we believe, were ma de in 
our contry's work-shops. The bracelet from Ordoreanu is decorated with glass buuons 
incorpora/ed in the bracelet paste body. 

ln order to get supplementary informations a composition fluorescence analize of the glass 
has been done. As a resuit it was found out that, glass Bracelet manufacturies existed betwen the 
JBth and 19th centuries. 

29 Până în prezent, singurele analize de cornpozi\ie chimică a unor brăţări de sticlă au fost făcute la Cluj 
pe câteva piese din secolele Xl-Xlll, descoperite în Banat, cf. E. Stoicovici, A.M.N., XVII, 1980, p .4 95-5(Xl .. 
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Fig. 4 - Nufăru 

Fig. 5 - Brăila 
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Briţări de sticlă descoperite în necopolele de pe raza oraşului Bucureşti 
Secolele XVIII- XIX 

Analiza calitative prin Duorescenţă de raze X 

Proporţii Grozăveşti Biserica 
elemente 1995 Domneşti 1 Domneşti 2 Domneşti 3 Flămânda 1 

Principale Cu Cu,Pb Cu,Pb Cu,Pb Cu 

Secundare Ca,Fe Ca,Fe, K Ca, Fe, K Ca,Fe, K Ca,Fe 

Minore K,Mn Mn,Ti Mn,Ti Mn,Ti K,Ti,As 
Pb, Ti, Sr 

Urme Zn,Au Zn, Sr Zn, Sr Zn, Sr Mn,Pb 
Sr,Rb 

Brăţări de sticlă descoperite în România 
Secolele XVD-XIX 

Proporţii Brăila 1 
elemente 

Principale Cu 

Secundare Ca, Fe,K 

Minore Mn, Pb,As 

Urme Au 

Principale =peste 3% 
Secundare = 0,5-3% 
Minore = 0,01-0,1 % 

Brăila 2 

Cu 

Ca, Fe, K 

Mn, Pb, As 

Au 

Urme = p.p.m. - până la O,Dl % 
100 p.p.m. = O,Dl % 

Nufărue 1 
jud. Tulcea 

Ca 

Fe, Pb, Co 

K,Cu 

Mn,Zn, Sr, 
Rb, Ti 

Biserica Mănăstirea 
Flămânda 2 Văcăreşti 

Cu Cu 

Ca,Fe Ca, Fe, K 

K,As Mn,Pb 

Mn,Rb As 
Mn,Rb 

Nufărue 2 
jud. Tulcea 

Ca 

Fe, Pb, As 

K,Cu 

Mn, Zn, Sr, Rb 
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 
PE SANTIERELE DE mANSLARE 

' PARTEA I 

Bisericile Schitul Maicilor, Olari 
si Mihai-Vodă 
' 

Vasilica SANDU 

După cutremurul din anul 1977, care a afectat puternic multe edificii din 
Bucureşti, Nicolae Ceauşescu profitând de situaţia creată, a lansat ideea construirii 
unui nou centru politico-administrativ al ţării. Locul ales a fost „Dealul Spirii" situat 
în centrul cartierului Izvor, zonă care rezistase cel mai bine undelor seismice. Pentru 
realizarea grandioasei construcţii, numită azi Casa Poporului, s-a întocmit un proiect 
de sistematizare care mai cuprindea noi sedii pentru ministere şi alte instituţii 
publice, blocuri de locuinţe pentru „nomenclatură", spaţii verzi precum şi o tramă 
stradală corespunzătoare. Transpunerea lui în practică a însemnat demolarea aproape 
în întregime a cartierului Izvor, pierzându-se astfel pentru todeauna un patrimoniu 
arhitectonic, laic şi religios, valoros şi odată cu el mesajul epocilor trecute. Au putut 
fi salvate de la demolare, prin translare numai biserica ansamblului arhitectonic 
Schitul Maicilor, biserica şi turnul-clopotniţă ale ansamblului Mihai-Vodă şi biserica 
Sf. Ilie Rahova, care acum, smulse din ambientul lor iniţial, zac pe noile 
amplasamente, ca nişte copii abandonaţi, în spatele unor construcţii noi. 

Sistematizarea a cuprins şi alte zone ale Bucureştiului, care a atras după sine 
demolări masive: Câteva biserici şi blocuri de locuinţe au fost salvate prin translarea 
lor în spaţii ferite dar sufocate ulterior de noile construcţii 1• 

Supravegherea arheologică a lucrărilor pregătitoare în vederea translării unor 
biserici 2 a consemnat o serie de date interesante care completează celelalte categorii 
de izvoare referitoare la istoricul acestor monumente. 

I. BISERICA SCHITUL MAICILOR 

Din textul pisaniei din privor aflăm că a fost construită în al optelea an al celei de
a doua domnii a Măriei Sale Ion Nicolae Alexandru vv. Mavrocordat (înainte de 1726 
oct. 1) 3 de către stareţa Kiriaki monahia, din neamul rusesc, după scăparea ei din robie, 
în cinstea Bunei Vestiri. A fost înfrumuseţată pe dinăuntru şi pe dinafară cu chilii pe 
care le-a împrejmuit, lucrările terminându-se în „luna lui octombrie 1 leat 1731 ". 

1 Informaţii preţioase privitoare la drama suferită de patrimoniul arhitectonic bucure~tean, înainte de 
anul 1989 sunt oferite de lucrarea Bisericile osândite de Ceauşescu, edit. Anastasia, 1995, realizată de arhitecţii 
Lidia Anania, Cecilia Luminea, Livia Melinte, Ana-Nina Prosan, Lucia Stoica, Neculai lonescu-Ghinea. 

2 Subsemnata a acordat asistenţa arheologică pe şantierele de translare ale bisericilor Schitu 
Maicilor, Sf. Ilie Rahova, Sf. Ioan Nou şi parţială la Olari şi Mihai Vodă. 

3 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Bucureşti, 1961, p. 223. 
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În istoriografie este cunoscută şi sub denumirea de biserica Hagi Dima după 
numele mirean al ctitorei, monahia Timotea Hagiika 4. Conform unei catagrafii din 10 
ianuarie 1805, biserica era în stare bună şi avea în jur de 15 odăi şi 5 chilii 5. Pe planşa 
nr. 48 din planul lui Borroczyn realizat la sfârşitul primei jumătăţi a secolului al XlX
lea biserica „Schitu" apare figurată cu o curte drepunghiulară şi construcţii pe latura 
nordică iar în partea de răsărit numai în coţurile nordic şi sudic. 

Textul scris cu vopsea neagră pe fond galben, pe peretele vestic al pronaosului, 
deasupra uşii de la intrare consemna: „Acest Sf. locaşu s-a reparat şi s-a preînnoit 
peste tot zugrăvindu-se din nou precum şi tâmpla tot din nou împodobindu-se şi pe 
dinăuntru după cum se vede la anul 1896 ... ". 

Din vechiul ansamblu căzut în ruină, după al doilea război mondial se mai păstra 
doar biserica în formă de navă cu o singură turlă pe pronaos, turn clopotniţă cu 
accesul prin curte şi cu un pridvor deschis având arcade în acoladă sprijinite pe patru 
coloane din piatră cioplită în stil brâncovenesc - cuhnia şi trapeza de pe latura de 
răsărit. 

Inscripţia cu majuscule în relief de pe placa de marmură aflată în holul sediului 
consilierului patriarhal din aripa stângă a incintei oferă date referitoare la ultima 
mare restaurare a monumentului „acest sfânt şi dumnezeiesc lăcaş numit Schitul 
Maicilor. .. cu vremea s-a desfiinţat iar chiliile din jur s-au dărâmat şi biserica s-a 
ruinat. În anul 1955 Prea Fericitul Justinian, patriarhul României în dragostea sa 
pentru sfintele biserici şi mănăstiri a început să ridice din nou această frumoasă 
mănăstire iar biserica a fost restaurată şi împodobită cu pictură şi sfinte odoare, 
adăugându-i-se şi hranul Sf. Paraschiva. Lucrul s-a săvârşit cu ajutorul lui Dumnezeu 
şi cheltuiala Sf. Patriarhii şi a Sf. Mitropolii a Ungro-Vlahiei în iunie din anul 1958 ... ". 

Cuhnia şi trapeza au fost înglobate într-un ansamblu unitar de clădiri nou 
construite, după proiectul arhitectului Berechet, având parter şi etaj, foişor şi portice, 
într-o arhitectură de inspiraţie brâncovenească cu elemente decorative sculptate în 
piatră de Albeşti, ce încadra pe trei laturi biserica. În cea mai mare parte a spaţiului 
funcţionau atelierele Institutului biblic 7. 

Din acest ansamblu arhitectonic situat pe str. Schitul Maicilor la nr. 23 a fost 
salvată numai biserica prin translarea ei în str. Mitrop. Antim Ivireanul, nr. 49 (fig. 1), 
în anul 1982. 

Biserica a suportat mai întâi o ridicare pe verticală cu 1,67 m faţă de planul 
orizontal al amplasamentului iniţial (care era mai jos decât viitorul amplasament), 
două rotiri (prima de 13°49' şi a doua de 36°30'), o deplasare pe aliniament drept de 
245 m (pe direcţia 84° ENE - 264° VSV) şi o coborâre de 0,25 m pe fundaţia 
definitivă 8. 

Ulterior, în faţa ei şi la numai 3 m distanţă s-a construit sediul unui minister. 
Translarea propriu-zisă a bisericii a fost precedată de lucrări pregătitoare 

complexe dar cele care ne interesează se referă la evacuarea pământului din, de sub 
şi din jurul bisericii în vederea construirii cadrului purtător şi al căii de rulare. 

4 G.I. Ionescu-Gion, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1899, p. 195, nr.32. 
5 La N. Stoicescu, în op. cir., p. 224. 
6 FI. Georgescu, Marele plan al oraşului Bucureşti ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846, în 

Materiale de Istorie şi Muzeografie, Bucureşti, 1964, p. 39-80. 
7 Cf. arh. Lidia Anania şi colab., în op. cit., p. 56--64. 
8 Eug. I. lordăchescu, Translaţia construcţiilor, Bucureşti, 1986, p. 36-44. 
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În timpul supravegherii acestei operaţii (27 ianuarie-26 aprilie 1982) s-au făcut 
observaţii arheologice care completează datele furnizate de izvoarele documentare, 
cartografice şi epigrafice privind istoricul acestui monument. 

Evacuarea pământului s-a desfăşurat în trei etape: 
a) s-a scos pavajul din dale de piatră şi pământul de pe întreaga suprafaţă a 

bisericii până la -0,40 m cu care prilej s-a constatat pe pereţi prezenţa frescei originale; 
b) s-a evacuat pământul din biserică până la -1,60 m prin sistemul casetelor, 

spărgându-se totodată şi zidurile de fundaţie de la nivelul ultimei trepte aflate la 
-0,35 m 9, pentru înlocuirea lor cu un cadru purtător lat de p,87 m din beton armat, 
precum şi pentru turnarea fundaţiei pentru calea de rulare. In exteriorul bisericii, de 
jur împrejur, s-a săpat în acelaşi scop un culoar de 1 m lăţime; 

c) s-a lărgit culoarul din jurul bisericii la 3 m lăţime şi s-a săpat secţiunea pentru 
construcţia căii de rulare către noul amplasament al bisericii după ce în prealabil au 
fost demolate toate construcţiile de pe traseu. 

Biserica are ziduri exterioare de 0,5~,60 m grosime în elevaţie, construite din 
cărămizi de dimensiuni variabile (L = 0.28, 0,295 sau 0,30 m; l = 0,14, 0,15 m; gr. = 0,04 m) 
cu rosturi de 0,02-0,04 m grosime din mortar rezistent ce conţine nisip, pietriş şi mult 
var hidraulic. Acestea se sprijineau pe fundaţii care aveau trepte, ajungând astfel să 
aibă la bază o grosime de 1,05 m. De asemenea existau fundaţii între altar-naos, naos
pronaos şi pronaos-pridvor a căror grosime varia între 0,80 şi 0,90 m. 

Stratigrafic a fost surprinsă următoarea situaţie (fig. 2): 
1. Pavaj din dale de piatră, gros de 0,06 m, montat la restaurarea din anii 

1955-1958. 
2. Pat din nisip pentru pavajul din dale, gros de 0,06-0,08 m. 
3. Pământ de umplutură de 0,26 m grosime, amestecat cu moloz şi fragmente de 

la vase din lut smălţuit. 
4. Pavaj de mozaic din marmură albă pe fond negru, gros de 0,02 m, turnat la 

restaurarea din anul 1896. 
5. Pat din beton, gros de 0,06 m pentru pavajul de mozaic. 
6. Strat de nivelare de 0,06 m lângă pereţi şi 0,08 m grosime către centrul bisericii 

din pământ curat, de culoare negricioasă. În partea superioară a acestui strat, în colţul 
sud-vestic al pronaosului s-a găsit o monedă românească de 10 bani emisă în bronz de 
Carol I în anul 1867 (inv. MIAMB 143.362), cu ajutorul căreia putem stabili că 
suportul din beton pentru mozaic a fost turnat la o dată posterioară anului 1867, care 
ar corespunde cu marea restaurare a bisericii din anul 1896. 

7. Strat conţinând fragmente de frescă de la prima pictare a bisericii având 
0,15-0,10 m către pereţi şi 0,05-0,03 m grosime către centrul acesteia. 

8. Lentilă de mortar din var şi nisip asemănător cu cel din zidăria bisericii de 
0,03 m grosime, ce reprezintă resturile rosturilor dintre dalele de piatră de la prima 
pardoseală a bisericii care, fiind probabil într-o stare avansată de uzură a fost 
demontată la restaurarea din anul 1896. 

9. Strat de nivelare din pământ negricios ce conţine şi lentile de mortar. 
10. Lentilă din mortar amestecat cu fragmente de cărămidă de 0,10 m grosime 

lângă pereţi, aflată atât în interiorul cât şi în exteriorul bisericii care s-a format în 
timpul construcţiei acesteia. 

9 Din necesită\i de interpretare a descoperirilor adâncimile sunt raportate după nivelul de călcare al 
locului unde au fost făcute astfel: nivelul de călcare din biserică în anul 1982, înaintea demontării dalelor 
de piatră era de 70,30 (cotă absolută) iar cel al curţii de 70,05 m (cotă absolută). 
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11. Strat de pământ cenuşiu-negricios, tasat, gros de 0,25--0,30 m în care îşi au 
baza gropile funerare din pronaos şi care ~eprezenta nivelul de călcare al terenului 
înainte de începerea construcţiei bisericii. In zonele nederanjate de gropi ulterioare 
este steril arheologic. 

12. Strat negricios-gălbui în care se afla baza fundaţiilor acestui monument. 
13. Nivelul pânzei freatice în primăvara anului 1982. 
14. Baza săpăturii. 
Pe măsură ce se evacua pământul s-a constatat că între naos şi pronaos s-au 

construit peste fundaţia veche doi pilaştri ce susţin acum arcul trilobat şi care după 
aspectul zidăriei datează cel mai devreme de la sfârşitul secolului XIX. 

În naos, către altar s-a găsit un zid care adosa pereţii exteriori ai bisericii 
acoperind şi stratul originar de frescă. Fusese construit direct peste un rând de dale 
din piatră, fixate cu mortar (singurele păstrate „in situ" din vechea pardoseală a 
bisericii) din acelaşi fel de cărămizi şi mortar ca şi pilaştrii dintre naos şi pronaos. 
Avea 0,35 m lăţime şi 0,50 m înălţime. Peste el s-au montat patru grinzi de calcar 
dintre care, după demontarea şi curăţirea lor, două s-au dovedit a fi fost cruci 
refolosite, prin tăierea părţilor laterale pentru a se obţine lăţimea de 0,185 şi grosimea 
de 0,125--0,130 m şi aşezate cu inscripţia dedesubt. La primul fragment de cruce 
(fig. 3/a) inscripţia este tratată în meplat iar la al doilea (fig. 3/b) este realizată prin 
gravare. A treia grindă (fig. 3/c) avea cioplit un lăcaş închis cu uşiţă, balama şi cârlig 
din fier în care s-a găsit o falangă drept moaşte. Fusese aşezată cu lăcaşul în jos sub 
uşa diaconească dinspre proscomidie. A patra grindă de numai 0,76 m lungime avea 
suprafeţele simple. 

Un alt fragment de cruce (fig. 3/c) cu inscripţia tratată în meplat a fost găsit sub 
uşa de la intrarea în biserică. 

În biserică au fost practicate înmormântări în etape diferite, toate însă înainte 
de restaurarea de la 1896 (fig. 4). 
. În pronaos, de o parte şi alta a axului longitudinal au fost descoperite două gropi 

funerare. Groapa din jumătatea nordică avea dimensiunile de 2,00 x 0,90 x 0,80 m şi 
adâncimea de 1 m. Către latura ei nordică s-a găsit un schelet de adult (M1) a cărui 
parte dreaptă fusese deranjată din vechime în sensul că îi lipseau humerusul, ulna şi 
femurul drept iar iliacul drept a fost găsit peste coaste, deci în poziţie anatomică 
anormală. Oasele palmelor de la ambele braţe erau pe abdomen. Craniul Ml' mult 
înclinat spre stânga şi căzut pe torace a apărut la -0,68 iar picioarele la -0,90 m. Sub 
craniu s-au găsit două cărămizi arse, de 0,245 x 0,13 x 0,04 m. Fiecare cărămidă avea 
una din feţe împărţită în patru câmpuri, în care fuseseră incizate semne în pasta crudă 
(fig. 3/d). Ele serviseră drept „perne de căpătâi", ritual specific călugăresc. Pe osul 
iliac stâng erau două obiecte mici din fier, neidentificabile din cauza gradului avansat 
de oxidare. La --0,60 m, peste picioarele M1 fuseseră depuse oasele unui schelet 
reînhumat, notat M2• Lângă latura sudică a acestei gropi funerare la -0,65 m au apărut 
câteva fragmente mici, oxidate verzui, de la o monedă. Pământul de umplutură al 
gropii era de culoare negricioasă şi conţinea oase umane antrenate, atât deasupra cât 
şi dedesuptul celor două morminte, cărbune, fragmente de cărămidă şi de calcar. 

Groapa funerară din jumătatea sudică a pronaosului era de 1,94 x 0,95 x 0,75 m 
şi se adâncea până la 0,90 m. La cercetarea conţinutului acesteia s-a constatat 
practicarea a patru reînhumări M 3-M6 ale căror oase erau împrăştiate în întreaga 
umplutură a gropii şi o înmormântare M7. Scheletul era al unei persoane adulte al 
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cărui craniu se sprijinea pe patru cărămizi, identice cu cele descoperite la M1. În 
pământul de umplutură Ia -0,80 m s-a descoperit un segment dintr-un şirag, probabil 
de mătănii (inv. 143.378) compus din două mărgele legate cu verigi de o piesă 
realizată din sârmă spiralată prinsă pe un cadru romboidal. De asemenea s-au mai 
găsit cuie de sicriu şi două piese mici din fier, distruse de rugină. 

Înmormântări au fost practicate şi în pridvorul bisericii. Situaţia este 
asemănătoare atât în partea nordică cât şi în cea sudică, în sensul că la -0,70 m deci 
sub nivelul de funcţionare de după anul 1726, fundaţia lăţindu-se prin trepte a fost 
cioplită, pentru a se obţine lungimea necesară de 2,00 m cu care se începuse săparea 
gropilor. 

În jumătatea sudică, între -0,55 şi -0,65 m de la nivelul de călcare din 1982 s-a 
descoperit mormântul unui copil M8 al cărui sicriu de 0,70 x 0,30 x 0,25 m, se mai 
păstra într-o stare avansată de descompunere. Pe abdomen s-a găsit o monedă de 
5 bani Ia -0,60 m (inv. 143.366) şi o alta de 10 bani la -0,65 (inv. 143.367), ambele din 
bronz, emise de Caroll în anul 1867. Pe sicriul din scândură capitonată cu material 
textil ţesut cu fir metalic, atât în interior cât şi în exterior, fuseseră aplicaţi doi 
amoraşi din tablă de bronz. Dedesuptul sicriului au mai fost găsite până la -0,70 m 
o monedă de 2 bani (inv. 143.369) şi alta de 5 bani din bronz (inv. 143.368) emise tot 
în anul 1867. În groapa ale cărei extremităţi fuseseră cioplite în fundaţia de 
cărămidă a apărut la -0,80 m un schelet nederanjat M9 la care s-a găsit în zona 
abdomenului o monedă de 10 bani Carol I, )867 (inv. 143.364 ). La picioarele lui M9 
erau depuse oasele reînhumate ale lui M10_. In pământul de umplutură, pe lângă oase 
umane antrenate, moloz, cărămizi s-a recoltat şi un kreuzer, Austria, 1816 din bronz 
(inv. 143.365) a cărui prezenţă poate fi pusă în legătură cu M 10. 

In jumătatea nordică, săpată Ia fel ca şi cea din partea sudică, s-a dezvelit un 
schelet de adult M11' tăiat de un bazin modern de cărămidă în care se arunca apa de 
Ia bot~z iar la picioarele lui o reînhumare M12• 

In exteriorul bisericii au fost identificate două reînhumări: M13 în dreptul 
ferestrei altarului, la -0,60 m şi M14 la -0,65 m, în umplurura unei gropi de mari 
dimensiuni ce cobora până la 1,00 m de la nivelul de călcare al curţii în anul 1982. Tot 
în umplutura acestei gropi la -0,55 (inv. 143.360) şi la -0,60 m (inv. 143.361) s-au mai 
găsit şi două monede de un kreuzer, Austria, 1816 din bronz iar în dreptul pridvorului 
la -0,50 m un gros polonez emis de Stanislaw August Poniatowski în anul 1767 
(inv. 143.359). 

La demontarea mesei altarului, în nişa din partea inferioară a discului s-a găsit, 
o cutiuţă cilindrică din metal, ce conţinea mai multe pliculeţe cu însemnări, printre 
care era menţionat şi anul 1728 ca dată a sfinţirii bisericii. 

Pentru pregătirea căii de rulare a fost demolată aripa estică a incintei 
reconstruită în anii 1955-1958, cu care ocazie s-au observat resturile fundaţiilor 
vechilor chilii construite la 1726. Zidurile cu lăţimea de 0,55 m, păstrate pe 0,30 m 
înălţime erau la aceeaşi adâncime ca şi fundaţia bisericii. Fuseseră zidite din acelaşi 
fel de cărămizi însă mortarul era friabil datorită cantităţii mai mici de var conţinute în 
compoziţie. Acesta pare să fi fost motivul deteriorării lor mai rapide, ele nemai 
apărând figurate pe planul lui Borroczyn. 

Pe traseul căii de rulare, la circa 50 m vest de str. Antim au fost dezvelite pe o 
lungime de 17,50 m, fundaţiile unei construcţii de la începutul secolului al XIX-iea. 
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În urma celor prezentate mai sus se desprind câteva concluzii: 
I. Biserica Schitul Maicilor, construită înainte de anul 1726, pictată în frescă şi 

pavată cu dale din piatră de 0,35 x 0,35 m a fost sfinţită în 1728. 
Nivelul de călcare din interior era cu numai 0,15 m mai sus decât cel al curţii. În 

curte, prezenţa monedelor descoperite în imediata apropiere a bisericii, la adâncimi 
situate deasupra nivelului de călcare iniţial şi pierdute probabil de către credincioşi, 
arată că cu trecerea timpului acesta s-a înălţat permanent. 

În pronaosul bisericii se fac înmormântări imediat sub pavaj, după un ritual 
specific ordinului monastic, aspectul resturilor de monedă indicând secolul XVIII şi 
eventual începutul secolului al XIX-iea. Înmormântări s-au făcut şi în pridvor, dar 
acestea sunt mai târzii şi încetează înainte de restaurarea din 1896. 

II. Lucrările de reparaţie precum şi îmbunătăţirile făcute în anul 1896 ( vezi 
pisania) au constat din: 

Demolarea coloanelor şi a arcadei ce despărţeau naosul de pronaos 10 

construindu-se doi pilaştri ce susţin acum arcul trilobat. 
S-a schimbat catapeteasma veche cu una nouă 11 care avea o lungime mai mare 

şi pentru a cărei sprijinire s-a zidit o nouă fundaţie, direct peste pavajul de dale 
originare, folosindu-se în partea lui superioară cruci vechi dintr-un cimitir care 
funcţionase probabil în apropiere. 

Suprafeţele deteriorate de frescă sunt curăţate şi refăcute dar resturile sunt 
lăsate pe loc, compoziţia stratului nr. 7 din profilul stratigrafic fiind un indiciu în acest 
sens. 

Se înalţă nivelul de călcare în biserică cu 0,26 m renunţându-se la pavajul din 
dale de piatră în favoarea mozaicului. În acelaşi scop sub uşa de la intrare în biserică 
este montată o grindă de piatră dintr-o cruce refolosită. 

III. La restaurarea din anii 1955-1958 se înalţă din nou nivelul de călcare în 
biseri~ă cu 0,40 m, folosindu-se ca pardoseală iarăşi dale de piatră. 

Intre cota 0,00 şi -0,66 m pe pereţi s-a constatat prezenţa frescei originale. 
Peste fresca veche s-a aplicat un strat de tencuială ce a servit de suport pentru 

noua pictură a bisericii. 

2. BISERICA OLARI 

A fost construită din temelie în zilele domnitorului Scarlat Ghica, de către 
Dumitraşcu Racoviţă vei vistier 12, înainte de octombrie 1758 (data pisaniei), lângă 
locul unei biserici mai vechi, pomenită într-un document din iulie 1752 cu numele de 
Ceauş Precup n. 

La mijlocul secolului al XIX-iea apare pe planul lui Borroczyn cu un spaţiu liber 
în jur, învecinându-se cu câteva construcţii către nord şi sud-vest care constituiau 
probabil anexele acesteia. 

Biserica are planul treflat, cu abside poligonale spre exterior, cu două turle: una 
pe naos şi o turlă-clopotniţă pe pronaos, la care se ajunge pe o scară aflată într-un turn 
adosat pe latura de nord a pridvorului 14, cu accesul prin curte (fig. 5). 

10 Cf. N. Stoicescu în op. cit., loc. cit. 
11 Cf. arh. Lidia Anania şi colab., în op. cit, p. 59. 
12 G.I. lonescu-Gion, în op. cit., p. 208, nr. 54. 
13 N. Stoicescu, în op. cit., p. 238 şi bibliografia. 
14 Cf. arh. Lidia Anania şi colab., în op. cit., p. 23. 
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Situată pe Calea Moşilor, nr. 180, la intersecţia str. Olari, a fost translată în anul 
1982 15 în str. Olari nr. 2. 

În timpul supravegherii temporare 16 a evacuării concomitente a pământului din 
altar, naos şi pronaos au fost consemnate numeroase morminte ce făcuseră parte 
dintr-un cimitir anterior construcţiei acesteia şi care funcţionase paralel cu biserica lui 
Ceauş Precup, menţionată documentar. 

Pe axul longitudinal al naosului s-a constatat următorul profil stratigrafic: 
1. Pavaj din dale de piatră, groase de 0,06 m. 
2. Pat de nisip pentru pavajul din dale, de 0,08 m grosime. 
3. Strat de 0,16 m grosime ce conţine pământ amestecat cu mortar, fragmente de 

cărămidă, nisip şi pietre. La -0,20 m, în naos s-a găsit o monedă de un leu din metal 
comun, emisă de regele Mihai 1 în anul 1947 17 (inv. 143.287). Tot în naos s-a observat 
că stratul acesta suprapune nişte gropi cu adâncimea de 0,30 şi diametrul de 0,18 m a 
căror prezenţă poate fi pusă în legătură cu stâlpii schelei ridicate pentru reconstruirea 
din zid a turlei. Moneda indică data ultimei mari restaurări, între anii 1947-1949 18. 

Lentila de mortar de la construcţia bisericii a fost observată doar în partea 
vestică a pronaosului. Se pare că după fiecare restaurare deşeurile din şantier erau 
scoase din biserică, răzuindu-se în felul acesta şi lentila, astfel că nivelul de 
funcţionare al bisericii a rămas aproape constant în intervalul 1758-1949. 

4. Strat negricios, măzăros, de 0,30 m grosime ce conţinea fragmente de vase, 
cărbune, chirpici şi oase umane antrenate. Cronologic, aparţine epocii feudale, 
constituind nivelul de călcare al suprafeţei pe care s-a construit biserica. 

5. Strat castaniu-negricios, tasat, gros de 0,20 m în care s-au observat granule de 
cărbune şi de chirpici. 

6. Strat castaniu, gros de 0,70 m în care îşi aveau baza gropile mormintelor. 
Au fost dezvelite şi înregistrate 32 morminte de inhumaţie (M1-M32), orientate 

V-E, depuse în decubit dorsal, cu membrele superioare în general pe abdomen şi o 
groapă conţinând un schelet reînhumat (M33) (fig. 5). 

Mormântul 1: schelet de adult; -1,20 m; tăiat în zona toracelui de fundaţia 
bisericii. 

Mormântul 2: schelet de adult; -1,20 m; tăiat în zona abdomenului de M1• Pe 
craniu s-au găsit doi cercei cu pandantivi (fig. 6) din bronz, puternic deterioraţi 19. 

Corpul principal al pandativilor este rotund şi pare a fi lucrat din două plăcuţe de 
tablă din care cea superioară are nişte lăcaşuri pe bordură în care sunt montate perle 

15 Eug. I. Iordăchescu, în op. cit., p. 44-51. 
16 În prezentul articol sunt cuprinse numai observaţiile făcute de subsemnata între 7 şi 10 aprilie 

1982, dată după care asistenţa arheologică a fost asigurată de Radu Ciuceanu. 
17 G. Buzdugan, Oct. Iliescu şi C. C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, 1977, p. 273, nr. 135. 
18 Decizia Min. Fin., nr. 6119 din 26 februarie 1949 pentru punerea în circulaţie a monedei metalice 

divizionare de 1 leu şi retragerea vechii monede, publicată în M.O., nr. 2 din 4 martie 1949. 
1 ~ Doina Şeclăman căreia îi mulţumim şi pe această cale, i-a expertizat chimic şi radiografic, 

rezultatele obţinute fiind următoarele: „Identificarea naturii materialului din care sunt confecţionaţi cerceii 
s-a făcut prin analiză în picături, rezultând un aliaj pe bază de cupru (probabil bronz). Dificultatea 
identificării rezidă în faptul că piesa este practic mineralizată, cu puţine zone care mai conţin miez metalic. 
Pe întreaga suprafaţă prezintă produşi de coroziune specifici cuprului, identificaţi ca fiind carbonaţi, cloruri 
bazice şi oxizi de cupru. S-a efectuat radiografierea piesei, punându-se în evidnţă corodarea ei puternică cât 
şi prezenţa unor orificii dispuse simetric (fig. 6/c). Periuţele albe şi turcoaz dispuse pe partea dinspre centru 
sunt din porţelan iar cele de pe margini, fixate cu nituri sunt din calcit (carbonat de calciu); identificarea s
a făcut prin analiză cristalooptică şi difracţie de raze X". 
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din calcit, având pe centru o mică pastilă metalică. Central, tot din tablă s-a realizat 
prin presare un lăcaş concav care are la partea superioară un rând de coşuleţe în care 
sunt fixate periuţe din porţelan de culoare turcoaz şi albă. Lăcaşul concav este fixat 
de partea din spate cu o şaibă şi un nit. La unul din cercei, de o parte şi de alta a 
tortiţei prin care trecea veriga de prindere în ureche au fost montate mărgele 
cilindrice tot din calcit, fixate cu fir metalic din care una a rămas pe loc datorită 
oxizilor formaţi, cealaltă desprinzându-se. Trei tortiţe aflate în partea inferioară 
susţineau cu ajutorul verigilor panda tivi, ce aveau în partea de jos câte o perlă prinsă 
tot cu fir metalic. Tipul acesta de cercei reprezintă o execuţie reuşită în metal ieftin a 
unui model pretenţios lucrat de preferinţă în argint 20 sau aur şi a circulat la sfârşitul 
secolului al XVII-iea şi începutul secolului al XVIII-iea atât în Ţara Românească cât 
şi în Dobrogea fiind produs probabil într-un atelier balcanic. 

Mormântul 3: schelet de adult; - 1,35 m; tăiat în zona tibiilor şi peroneelor de 
fundaţia bisericii. 

Mormântul 4: schelet de adult; - 1,25 m; tăiat în zona toracică de M5. 

Mormântul 5: adult; - 1,30 m; scheletul a fost tăiat de fundaţie păstrându-se 
numai bolta craniană pe latura din altar, plină cu mortar de var, făcând astfel corp 
comun cu fundaţia. 

Mormântul 6: schelet întreg de adult; -1,25 m. 
Mormântul 7: schelet întreg de adult; - 1,30 m; s-a observat groapa, de formă 

rectangulară cu colţuri rotunjite. 
Mormântul 8: schelet de adult; - 1,25 m; tăiat în zona tarsienelor de Mz. 
Mormântul 9: schelet întreg de copil; - 1,00 m. 
Mormântul 10: schelet de adult; -1,10 m; tăiat în zona femurelor de~· 
Mormântul 11: schelet întreg de adult, cu picioarele deviate faţă de partea 

superioară a corpului; - 1,10 m; s-au observat urmele lăsate de scândura sicriului. În 
zona abdominală s-a găsit o bucată de piele, o cataramă cu L=0,03 şi 1=0,019 m 
(inv. 143.388) şi o verigă cu D=0,023 m, rotundă în secţiune (inv. 143.389), ambele din 
bronz (fig. 7) care au fost produse într-un atelier din Ţara Românească în secolul al 
XVII sau în primul sfert al secolului al XVIII-iea. 

Mormântul 12: schelet de adult; - 1,20 m; tăiat la nivelul femurelor de fundaţia 
bisericii. 

Mormântul 13: craniu;-1,20 m; restul scheletului a fost deranjat prin săparea gropii M12• 

Mormântul 14: schelet de adult; -1,20 m; jumătatea stânga a scheletului, tibia şi 
peroneul drept au fost tăiate de fundaţie. 

Mormântul 15: craniu; - 1,25 m; restul scheletului a fost tăiat de fundaţie. 
Mormântul 16: schelet de adult;-1,25 m; tăiat în zona tibiilor şi peroneelor de Mz

4
. 

Mormântul 17: schelet întreg de adult; - 1,15 m. 
Mormântul 18: schelet întreg de copil; - 1,20 m. 
Mormântul 19: craniu de adult; - 0,85 m; scheletul a fost deranjat de M22• 

Mormântul 20: schelet întreg de adult;-1,35 m; s-a observat şi conturul rectangular 
al gropii; Pe abdomen s-a găsit o aceea turcească din bilon (inv. 143.379), bătută Ia 
Constantinopol în secolul al XVII-iea şi prima jumătate a secolului al XVIII-iea 21 , slab 
conservată. Pe umărul stâng s-a găsit o copcă din metal comun. 

20 Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Obiecte de podoabă şi accesorii vestimentare din cuprinsul necro
polei din secolele XIV-XIX de la Nicu/iţei (jud. Tulcea) în Revista muzeelor şi monumentelor, Monumente 
istorice şi artă, nr. 2, 1986, p. 83, fig. 6. 

21 Identificarea monedelor feudale a fost făcută de Maria Grigorută căreia îi mulţumim şi pe această cale. 
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Mormântul 21: schelet de adult; - 1,25 m; tăiat în zona tibiilor şi peroneelor de 
fundaţia dintre altar şi naos. 

Mormântul 22: craniu de copil cu dentiţia în schimbare; - 1,00 m; restul 
scheletului a fost deranjat de ~-

Mormântul 23: schelet de adolescent; - 1,00 m; tăiat la nivelul femurelor de 
fundaţie. 

Mormântul 24: schelet de adult; - 1,20 m; tăiat în zona toracelui de M25• 

Mormântul 25: schelet de adult; - 1,20 m; tăiat în zona bazinului de zidul de 
fundaţie dintre naos şi altar. 

Mormântul 26: schelet de adult; - 1,25 m; tăiat în zona bazinului de zidul de 
fundaţie dintre naos şi altar. 

Mormântul 27: schelet de adult; - 1,25 m; tăiat în zona abdomenului de M26. 

Mormântul 28: schelet de copil cu craniul strivit şi dentiţie de lapte; -1,40 m; Pe 
abdomen s-a găsit un gros polonez din argint datat în secolul al XVI-lea (inv. 143.385), 
tocit. Pământul din umplutura gropii conţinea oase umane antrenate. 

Mormântul 29: schelet de adult; -1,30 m; tăiat de M20• 

Mormântul 30: schelet întreg de adult; - 1,45 m; Pe oasele parietale s-au 
observat urmele verzui lăsate de nişte ace cu gămălie. 

Mormântul 31: schelet de adult; - 1,00 m; S-au obsevat urmele sicriului. Oasele 
păstrau forma scheletului dar la demontare s-au pulverizat. 

Mormântul 32: schelet de adult depus în sicriu de la care s-au observat urmele 
lemnului putrezit; - 0,85 m; Deasupra lui la - 0,25 m era o lespede de piatră fără 
inscripţie. 

Mormântul 33: reînhumare; - 0,70 m; printre oseminte s-au găsit mici fragmente 
de veşmânt din mătase ţesută cu fir metalic. 

!Jmplutura gropilor M32 şi M33 conţinea mult nisip. 
In pământul de umplutură al gropilor de morminte şi în stratul nr.4 au fost 

antrenate şi recoltate câteva monede: 
În altar - o monedă de 5 bani din bronz, emisă de Carol I în anul 1867, la - 0,40 m 

(inv. 143.386). Prezenţa ei aici şi Ia această adâncime indică o restaurare a bisericii 
după această dată 22; o monedă turcească din argint, tocită, databilă în secolul XVII şi 
la începutul secolului al XVIII-iea la - 0,40 m (inv. 143.380); un jeton (?) din bronz, 
secolele XVII-XVIII, tocit la-1,00 m (inv. 143.382); o monedă ungurească din argint, 
emisă de Iosif l în anul 1696 Ia -1,00 m (inv. 143.384). 

În pronaos - o para turcească din argint, bătută Ia Constantinopol în timpul 
sultanului Mahmud I (1730-1754) la - 0,90 m (inv. 143.381) şi o monedă din argint, 
emisă de Ragusa în ultimul sfert al secolului al XVII-lea la - 1,00 m (inv. 143.383). 

Din cele expuse mai sus se desprind următoarele: 
Contextul arheologic indică faptul că Mw M32 şi M33 datează din perioada de 

funcţionare a bisericii Olari, fără a putea preciza însă un interval anume 23 . 

Mormintele 1-30 aparţin unei perioade anterioare construcţiei acesteia, inventarul 
sărac (monedele, obiectele de podoabă şi accesorile vestimentare) datând din secolul 
al XVII-iea şi prima jumătate a secolului al XVIII-iea. Ele făceau parte dintr-un 
cimitir peste care înainte de anul 1758 s-au săpat şanţurile în care apoi s-a zidit 

22 Cf. arh. Lidia Anania ~i colab., în op. cit., p.23. 
ZJ Legea clerului mirean din anul 1893 conţine prevederi privind interzicerea înmormântărilor în sau 

lângă biserici fără cimitr, excepţie făcând ctitorii, preoţii sau alţi decedaţi, cu aprobare specială. 
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fundaţia bisericii, interceptându-se şi retezându-se cu această ocazie o serie de schelete, 
părţi ale lor rămănând pe pereţi, prinse cu mortar. Mormintele sunt dispuse în şiruri 
paralele pe direcţia V-E, constatându-se totodată că cele aflate la o adâncime mai mică 
sunt tăiate spre est de altele, la aceeaşi adâncime sau mai mare, această situaţie permiţând 
atât stabilirea cronologiei înmormântărilor cât şi a extindeii spre răsărit a cimitirului. 

3. BISERICA MIHAI VODĂ 

A fost construită între anii 1589 - 1591, pe vremea când viitorul domnitor al Ţării 
Româneşti, Mihai Viteazul era locţiitor al banului Cr!liovei 24 pe un pinten de terasă ce 
străjuia spre nord, către Dâmboviţa, Dealul Spirii. Incă de la început biserica a fost 
încadrată de construcţii: chilii mânăstireşti, case egumeneşti, casele viitorului domn, un 
turn-clopotniţă pe latura de răsărit, trapeze, cuhnii şi alte acareturi, toate întărite cu 
puternice ziduri de apărare prevăzute cu contraforţi, tuneluri de legătură şi pivniţe 25• 

Săpăturile arheologice efectuate între anii 1953-1955 în curte precum şi pe 
povârnişurile exterioare ansamblului au scos la iveală vestigii care dovedesc că acest 
pinten a oferit condiţii favorabile de viaţă cu mult timp înaintea construirii mânăstirii: 
uneltele din paleolitic refolosite în epoca neolitică, în cadrul unei locuri vremelnice, o 
aşezare din epoca bronzului timpuriu (cultura Glina III) 26 , o aşezare geto-dacică de 
lungă durată (sec. II a. Chr. - sec. Ip. Chr.) al cărui element de raritate era o vatră de 
cult ornamentată, resturi de locuire din secolul IV p. Chr., VI şi din secolele IX-XI şi 
XI-XIII 27• În secolul al XVII-iea în jurul bisericii a funcţionat un cimitir. 

Biserica, cu planul treflat, proscomidie şi diaconicon dezvoltate, constituind o 
adevărată capodoperă a arhitecturii feudale a Ţării Româneşti prin decoraţia 
exterioară realizată din cărămidă aparentă a fost ultima dată restaurată între anii 
1928-1935. Între anii 1954-1965 se reconstruieşte şi tronsonul avariat de pe latura de 
răsărit, închizând din nou latura de est a incintei aşa cum se păstrase ea şi Ja mijlocul 
secolului al XIX-iea. 

Din acest ansamblu arhitectonic au fost salvate prin translare numai biserica şi 
turnul-clopotniţă de pe latura de răsărit, între anii 1985-1986, din s.tr. Arhivelor, 
nr. 2 în str. Sapienţei nr. 4. Biserica a fost deplasată 289 m şi coborâtă 6,20 m iar 
turnul-clopotniţă 255,29 m, coborât 4,97 m şi rotit cu 10°22' 28 (fig. 1). Restul 
construcţiilor au fost demolate iar „Dealul Mihai Vodă" ras complet, suprafaţa 
ocupată de el fiind adusă acum la cota cheiului Dâmboviţei. 

În timpul supravegherii (7 august-12 septembrie 1985) evacuării pământului de 
sub şi de lângă biserică 29 între - 1,00 m şi - 3,40 mau fost descoperite 6 bordeie şi 

24 N. Stoicescu, în op. cit., p. 230-234. 
25 Cf. arh. Lidia Anania şi colab., în op. cit., p. 65-79. 
26 Petre Roman, Despre unele aspecte ale perioadei de trecere de la epoca neolitică la epoca bronzului 

în regiunile extracarpatice ale R.P.R, în Revista muzeelor, nr. 4, an I, 1964, p. 322. 
27 Gh. Cantea, Cercetări arheologice de la Dealul Mihai Vodă şi împrejurimi, în Bucureştii de 

odinioară, Bucureşti, 1959, p. 93-113 şi fig. 21. 
28 Eug. I. Iordăchescu, Transla/ia a două monumente istorice şi de arhitectură (biserica Mihai Vodă şi 

Sf Ilie Rahova), în Revista muzeelor şi monumentelor, Monumente istorice şi artă, nr. 2, 1986, p. 66 - 72; 
Idem, Transla/ia construc/iilor, Bucureşti, 1986, p. 99-109. 

29 Asistenta arheologică a fost acordată de la începutul lucrărilor până în 6 august 1985 de Aristide 
Ştefănescu, perioadă în care s-a evacuat pământul din biserică şi din exteriorul ei pe un culoar lat de 
3,(Xl m, până la -1,(X) m de la nivelul de călcare al curţii, se turnase cadrul purtător şi se excavase pământul 
pentru turnarea căii de rulare până la - 3,40 m pe o suprafafă de 27 m spre vest şi 21 m spre sud de biserică. 
Se demolaseră şi construcţiile de pe latura estică, sudică şi sud-vestică. 
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3 gropi menajere iar în profilele rezultate ca urmare a excavaţiilor făcute pentru 
construirea căii de rulare şi a altor amenajări de şantier s-au mai observat 6 gropi de 
bordeie şi o groapă modernă ce conţinea oseminte umane reînhumate (fig. 9). 

În profilul sudic al căii de rulare situaţia stratigrafică se prezenta astfel: 
1. Strat de 0,80-1,00 m, străpuns de gropi moderne şi de ziduri din cărămidă ori 

beton armat. În partea superioară conţinea resturi de la demolarea incintei sudice. În 
unele sectoare nederanjate total (profilul nu s-a putut taluza) s-a observat în partea 
lui inferioară nivelul antic de locuire, de culoare negricioasă, păstrat pe grosimi ce 
variau între 0,05 şi 0,20 m. 

2. Strat castaniu de 0,60-0,75 m grosime, străpuns de fundaţii feudale, moderne 
şi contemporane precum şi de gropile complexelor antice. 

3. Strat de loess de 1,30 m grosime în care îşi aveau baza fundaţiile pivniţelor 
mânăstirii. 

4. Straturi de nisip alternând cu pietriş, până la baza secţiunii săpate pentru 
turnarea căii de rulare. 

Fundaţia bisericii de 1,10 m grosime se mai adâncea cu 0,15 m de la baza 
cadrului purtător pentru translaţie. Acesta avea înălţimea şi lăţimea de 1,00 m şi 
fusese turnat în urma suprimării fundaţiei edificiului de la cota „O", adică la nivelul de 
călcare al bordurii betonate ce înconjura biserica înainte de începerea lucrărilor 
pregătitoare translării. 

Bordeiul nr. 1 - Groapa rectangulară (5,50 x 2,00 m) cu colţurile rotunjite, 
cobora până Ia - 2,55 m de la nivelul de călcare al curţii ansamblului şi avea pe latura 
sudică, către colţul sud-vestic un prag din pământ cruţat lat de 0,40 şi înalt de 0,60 m 
(fig. 8). Podeaua nu fusese amenajată. Umplutura, de culoare negricioasă cu lentile 
castanii conţinea oase de animale, cărbune, chirpici şi fragmente de vase neîntregibile, 
lucrate cu mâna şi la roată. 

Bordeiul nr. 2 - Groapa poligonală (2,85 x 2,10 m) cobora până la - 2,40 m şi 
avea podeaua neamenajată. Din umplutura de culoare negricioasă s-au recoltat 
chirpici, cărbuni şi numai câteva fragmente mărunte şi colorate de vase. 

Bordeiul nr. 3 - Groapa dreptunghiulară cu colţurile rotunjite (4,40 x 2,80 m) 
avea podeaua neamenajată la - 2,45 m. Umplutura negricioasă conţinea material 
arheologic rar şi atipic. 

Bordeiul nr. 4 - Cu groapa ovală (3,50 x 1,95 m) şi podea neamenajată Ia - 2,50 
m avea o umplutură din pământ negricios amestecat cu chirpici şi sporadice 
fragmente ceramice, corodate şi de mici dimensiuni. 

Bordeiul nr. 5 - Groapa rectangulară (3,90 x 3,00 m) avea podeaua neamenajată 
la - 1,80 m. Fusese tăiată de groapa menajeră nr. 1. Din umplutură au fost recoltate 
câteva fragmente de borcane lucrate cu mâna care permit încadrarea lui în epoca 
geto-dacică. 

Bordeiul nr. 6 - Groapa lui a apărut pe o lăţime de 2,00 m în profilul în debleu 
al unei căi de acces în şantier. Cobora până la - 2,00 m şi avea podeaua neamenajată. 
Umplutura de culoare castanie-negricioasă conţinea puţin material arheologic 
constând din chirpici, cărbune şi fragmente corodate de vase din lut ars. 

Bordeiul nr. 7 - Groapa lui a apărut la 1,00 m nord-est de B6 în profilul aceleiaşi 
căi de acces. Avea 1,95 m lăţime iar podeaua neamenajată se afla la - 2,10 m. 
Umplutura lui propriu-zisă se mai păstra pe o înălţime de 1,10 m, fiind suprapusă de 
resturi de la demolarea ansamblului. Între 0,10 şi 0,20 m înălţime de la podea, pe toată 
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lungimea profilului gropii lui s-a observat o lentilă de cărbune de 0,05 m a cărei 
prezenţă poate fi pusă în legătură cu incendierea locuinţei şi din care s-au recoltat 
fragmente de vase lucrate cu mâna şi la roată, unele arse secundar. Fragmentele de 
vase geto-dacice recoltate din umplutura aflată deasupra acestei lentile nu diferă din 
punct de vedere al tehnicii de lucru, de decorare şi al repertoriului formal de cele 
recoltate din lentilă şi de dedesuptul ei. 

Bordeiul nr. 8 - Groapa lui a apărut într-un profil al şantierului, la vest de biserică, 
pe o lungime (?) de 4,05 m. Podeaua neamenajată se afla la - 1,90 m. Materialul 
fragmentar recoltat, (partea superioară a corpului unui borcan lucrat cu mâna şi de la o 
oală sau cană lucrată la roată) premite încadrarea acestui bordei în epoca geto-dacică. 

Bordeiul nr. 9 - A apărui în profilul sudic al căii de rulare la sud-est de biserică. 
Groapa avea pe direcţia E-V 5,50 m lungime şi podea neamenajată. Din cauza 
înălţimii mari a profilului în a cărui parte superioară se aflau resturi instabile de la 
demolarea construcţiilor nu s-au putut face alte obsevaţii şi nici recolta materiale. 

Bordeiul nr. 10 - A fost observat în acelaşi profil al căii de rulare, la 10,80 m est 
de B9• Groapa lui, tăiată de fundaţiile unor construcţii moderne, avea o lungime (?) 
de 4,00 m şi podeaua neamenajată. Din umplutura s-au recoltat: o bucată de lipitură 
ce păstra urmele nuielelor, o bucată de zgură de fier şi un fragment din corpul unui 
vas lucrat la roată din pastă fină, arsă cenuşiu, de factură geto-dacică. 

Bordeiul nr. 11 - A fost identificat în profilul nordic al căii de rulare, între două 
fundaţii medievale, distanţa dintre ele fiind de 2,00 m. Umplutura negricioasă 
conţinea material ceramic rar şi atipic. 

Bordeiul nr. 12 - Groapa dreptunghiulară (3,80 x 2,80 m) cu colţurile rotunjite 
avea podea neamenajată la -2,35 m. Umplutura negricioasă conţinea sporadice 
fragmente de vase, corodate şi de mici dimensiuni, cărbune şi chirpici. 

Groapa menajeră nr. 1 - Profil tronconic (D gurii = 1,45 m, D bazei = 2,05 m, 
A= 2,20 m). A tăiat spre sud-vest B5• Din umplutura ei de culoare negricioasă au fost 
recoltate fragmente de vase din epo"ca geto-dacică. 

Groapa nr. 2 - A fost observată la nord de biserică în profilul căii de rulare pe 
o lungime de 8,15 şi 1,35 m adâncime. Conţinea numai oseminte umane reînhumate. 

Groapa menajeră nr. 3 - Profil tronconic (D gurii= 1,60 m, D bazei= 2,00 m, 
A = 2,25 m ). Materialul ceramic fragmentar este de factură geto-dacică. 

Groapa menajeră nr. 4 -Avea profilul în formă de borcan, gura ovală (D = 1,75 x 
1,50 m) şi se adâncea până la 2,10 m. Umplutura săracă în resturi n-a permis datarea ei. 

Inventarul recoltat constă numai din produse de olărie, în stare fragmentară şi 
neîntregibilă, lucrate atât cu mâna cât şi la roată. O cantitate mai mare şi mai 
reprezentativă a fost găsită în umplutura bordeielor 1 şi 7. 

I. Ceramica lucrată cu mâna are în pastă puţine cioburi pisate şi pietricele. În 
funcţie de tehnica de finisare, motivele decorative şi formele de vase se disting două 
grupe: 

Grupa IA are două subgrupe: IA1 - Fragmentele provin în general de la borcane 
cu buza teşită orizontal (fig. 24/10) ce au pereţii acoperiţi cu angobă aplicată neîngrijit 
dar la care uneori se observă urmele unei neteziri. Culoarea rezultată în urma arderii 
este cenuşie-negricioasă, maronie sau maronie-negricioasă. Pereţii au fost decoraţi în 
relief cu brâu alveolat, orizontal sau în formă de bastonaşe 30 (fig. 10/11) şi cu butoni 
simpli sau cu o impresiune verticală. 

JllM Turcu, Geto-dacii din Cîmpia Munteniei, Bucureşti, 1979, PI. XXI, 5. 
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IA1 - Cuprinde fragmente de la borcane mai îngrijit lucrate din care unul este 
decorat incizat cu striuri în val pe umăr şi orizontal-oblice pe corp 31 (fig. 10/2). Un 
fragment cărămiziu (fig. 10/9), decorat cu buton crestat, brâuri verticale şi pictat cu 
benzi de culoare roşie-brună 32 pare a proveni, după grosimea peretelui din corpul 
unui vas de mari dimensiuni. 

Grupa IB - Fragmentele au culoarea neagră, maronie sau maronie-cărămizie şi 
suprafaţa lustruită. Au fost descoperite: un căpăcel cu buton înalt (fig. 1017), mai 
multe fragmente de Ia fructiere cu picior (fig. 10/6, 12) precum şi de la un borcan cu 
buza evazată (fig. 10/8). 

II. Ceramica lucrată Ia roată are două grupe: 
Grupa IIA - Pasta este fină şi a fost arsă reductor. Formele descoperite sunt: 

capacul (fig. 10/3), fructiera 33 (fig. 10/4), cana cu fundul inelar (fig. 10/1), care uneori 
este evazat în exterior precum şi fragmente dintr-un corp de cană bitronconică. 

Grupa IIB - Pasta conţine nisip şi pietricele şi a fost arsă oxidant. S-au descoperit 
două fragmente provenind de Ia phytoi 34: unul în B1 decorat cu un brâu cu crestături 
oblice şi celălalt în B7 reprezintă un fund masiv cu baza inelară, profilată în exterior. 

III. Ceramica de import este reprezentată de un fragment dintr-un bol cărămiziu 
(fig. 10/5) şi de un altul din corpul unei amfore elenistice, descooperit în B7. 

Tipurile de vase şi de decor continuă forme frecvent întâlnite în secolul II a. Chr., 
confirmând în parte datarea stabilită în 1953-1955 de Gh. Cantacuzino, în intervalul II 
a. Chr. - I p. Chr. 35• Dar, în BI' B5, B7' B8, Bw Gr.1 şi Gr.3, singurele din totalul 
complexelor care pot fi atribuite cu certitudine epocii geto-dacice, au fost decoperite 
forme de vase de tradiţie mai veche asociate cu fructiera lucrată Ia roată şi cu ceramica 
pictată care, apar numai din secolul I a. Chr. şi continuă şi în secolul I p. Chr. 

Sărăcia materialului arheologic constatată în umplutura gropilor bordeielor 
arată că părăsirea aşezării s-a făcut în mod paşnic, locuitorii reuşind să ia tot 
inventarul folositor. Urma de incendiu surprinsă în B7 este anterioară acestui 
eveniment, deoarece existenţa unor fragmente de vase deasupra lentilei de cărbuni 
demonstrează că viaţa în restul aşezării a continuat, groapa bordeiului fiind folosită 
ulterior dezastrului ca depozit de gunoaie. 

Încetarea locuirii s-a petrecut înainte de expediţiile militare de pedepsire, 
efectuate în Câmpia Munteniei de guvernatorul roman al provinciei Moesia, Tiberius 
Plautius Aelianus, între anii 57-67 p. Chr. 

SUMMARY 

Archeological discoveries during the displacing 
of the Schitu Maicilor, Olari and Mihai Vodă churches 

by Vasilica Sandu 

During the archelogical survey of the ear the excavations preparing the displacing of the 
Schitu Maicilor (built befor the year 1726 and restored in 1896), discoveries were made which 
added new data to the informations held about the monument. ln 1896, the columnes that 
separated the nave from the pronaos were replaced by two pilasters sustaining a trilobated arch; 

31 Idem, PI.XXII, 6; D. Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, PI. 8/11. 
32 I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969, p. 199. 
33 V. Sîrbu, Dava getică de la Grădiştea, judeţul Brăila, Brăila, 1996, p. 21. 
34 Idem, p. 18. 
35 Gh. Cantea, op. cit„ p. 95 
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the old catapetasma was replaced by a new, bigger one which required the building of a new 
foundation: the levei of the pavement was raised with 0,26 cm; the old frescoes were cleaned, 
remade, but it was only during the next restorations (1955-1958) that the frescoes were covered 
with plaster and repainted. 

During the displacement of Olari Church, 32 inhumatio tombs were discovered beneath 
the altar, nave and pronaos. The tombs belong to the XVllth and Xlllth centuries. 

Vestinges of paleolithic, neolithic and bronze ages inhabitances were found during the 
archeological diggings around the Mihai Vodă Church, in the years 1953-1955, and a/so a 
settlement /rom the early nronze age (the Glina cu/ture), and remains of settlements from the 
venturies !V, VI, IX-X/11 p. Chr 

The Mihai Vodă Church was built between 1589-1591 by Mihai Viteazul, befoe he become 
voivode of Walachia; from the originary complex ( comprising monastic cells, the superior's hous, 
a belfry, a refectory, a cook house, defensive walls with buttresses, link tunnels, cellars a.s.o.) only 
the church it seif and the belfry were saved from demolishion, by displacement, in the years 
1985-1986. The rest of the constructions were demolished and the Mihai Vodă hill completely 
flattened al the levei of the Dâmboviţa, river. 

During the survey of the earth excavations from under and church, severa/ archeological 
complexes were discovered comprising five huts and two donestic hollows, dated from the Gaeto
Dacian period domestiv (s'1century b. Chr. - l 51half of the 1" century). 

Fig. 1. 
Planul de situaţie al Centrului civic 

cu noile amplasamente: 

1. Schitu Maicilor, 2. Mihai Vodă 
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Fig. 2. 
Biserica Schitu Maicilor. Profilul transversal al jumătăţii sudice a pranaosului: 

1. Pavaj din dale de piatră (1955-1958); 2. Pat de nisip: 3. Pământ de umplutură; 4. Pavaj din mozaic (1896); 5. Pat din beton; 6. Strat de nivelare din pământ negricios; 7. Strat din 
fragmente de frescă ; 8. Lentinlă de mortar din var şi nisip ce marchează nivelul de călcare în biserică începând cu anul 1726: 9. Strat de nivelare; 10. Lenti l ă de mortar şi fragmente 

de cărămidă formată în timpul construcţiei bisericii; 11. Strat cenuşiu-negricios; 12. Stratul negricios-gălbui; 13. Nivelul pânzei freatice; 14. Baza săpăturii. 
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Fig. 4. 
Biserica Schitu Maicilor. Planul de situaţie al descoperirilor 
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Biserica Olari. Plan de situaţie al descoperirifor arheologice 
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Fig. 6. 

Biserica Olari. Pereche de cercei cu pandantivi descoperiţi la Mz
1 

(a. foto; b. desen; c. foto după radiografie) 
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Fig. 7. 
Biserica Olari. Cataramă şi verigă din bronz descoperite la M11 
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Fig. 8. 
Profilele bordeielor 1, 5 şi al gropii nr. 1 din epoca geto-dacică (sec I a. Chr. - p. Chr.) 
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Mihai Vodă. Fragmente de vase din lut ars: 

1. Cană; 2, 8. 10, 11Borcane;3, 7 Capace; 4, 6. 12 Fructiere; 5. Bol; 9. Ceramică pictată 
2. 6-12 - lucrate cu mâna; 1, 3-5- lucrate la roată (1, 2, 5, 7-12 din B1; 3. 4 din B7; 6 din Gr. 1) 
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CANCELARIA DOMNEASCĂ 
ÎN VREMEA 

LUI SERBAN CANTACUZINO VOIEVOD 
' 

Benonia HTĂREANU 

Studiul documentelor emise prin cancelariile domneşti în epoca medievală a 
oferit întotdeauna informaţii deosebite din sfera istoriei şi relevante elemente cu 
conţinut artistic. Tratarea documentului de către specialişti a vizat însă prepoderent 
aspectul evenimenţial, momente şi fapte care marcau viaţa social-economică şi 
politică a Ţărilor Române. 

Dimensiunea artistico-simbolică şi corelaţiile necesare cu perioada emiterii, atât 
în contextul intern medieval românesc cât şi cu lumea dinafară, a rămas de cele mai 
multe ori un deziderat. 

În acest sens, perioada generic cunoscută drept „epoca brâncovenească" se 
detaşează în mod vizibil, oferind probabil pentru prima şi unica dată un ansamblu 
coerent din punct de vedere artistic privind documentele emise prin cancelaria 
domnească din Bucureşti. 

Justificat identificată cu restaurarea culturală a civilizaţiei româneşti, această 
perioadă nu se suprapune doar intervalului domniei lui Constantin Brâncoveanu, 
când asistăm la o veritabilă explozie în domeniul arhitecturii şi a decoraţiei. Prea uşor 
istoricii români au trecut până acum peste un interval decisiv, scurt ca timp istoric, cel 
al domniei lui Şerban Cantacuzino (1679-1688), de altfel şters parcă cu premeditare 
şi din manualele de istorie. Puţinele lucrări dedicate acestui domnitor şi epocii sale i
au evidenţiat averea, diplomaţia şi mai ales realizările din domeniul tipăriturilor. S-a 
ignorat în mare parte cercetarea documentelor emise prin cancelaria domnească, 
descoperind cu regret, de altfel, că veritabile bijuterii ale pergamentului şi hârtiei 
aşteaptă demult în liniştea arhivelor, redescoperirea şi punerea lor în valoare. 

În mod categoric şi fără termen de comparaţie, perioada cuprinsă între ultimul 
sfert al veacului al XVII-iea şi primele decenii ale celui următor, poartă amprenta 
implicării totale a ilustrului neam al Cantacuzinilor, nu doar în afacerile economice, 
politice şi diplomatice, ci mult mai important, în progresul culturii medievale 
româneşti. Acum este momentul când autoritatea politică şi disponibilităţile 
financiare servesc un program cultural coerent care îşi propune să depăşească „nota" 
provincială, să iasă din „oceanul orientalizant" ce caracteriza produsul cultural de 
orice gen. Şansa societăţii româneşti - şi ne referim în primul rând la Ţara 
Românească - a reprezentat-o elita intelectuală a epocii, o categorie destul de 
consistentă, ce adună autohtonii şi diaspora, compusă din artişti, profesori, 
traducători, o pleiadă de umanişti ce ar fi făcut cinste oricărei ţări. 

Fiecare dintre ei şi-a lăsat amprenta asupra unui domeniu, vădind o profund 
înţeleasă reîntoarcere spre civilizaţia europeană, deşi purtau fără reticenţă veşmintele 
orientale. 

Singura instituţie care însoţeşte spiritul novator al creatorilor acestei epoci este 
- în mod paradoxal - cancelaria domnească, care, în mod fericit, îşi depăşeşte 
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atribuţiile administrative, concurând - artistic vorbind - tradiţionalele „şcoli" de la 
Rîmnic sau de pe lângă Mitropolia ţării. 

Cancelaria domnească ne apare ca un focar intelectual şi artistic care promovează 
„noul", acel ceva specific acestei perioade, în esenţă un bogat, rafinat şi inedit ansamblu 
de motive decorative care de-abia ulterior vor înnobila edificiile civile şi religioase. 

Documentul de cancelarie, prin destinaţia sa primară - de a informa şi a circula 
- este astfel un mesager, o solie care ajunge până la cele mai îndepărtate locuri, care 
are asupra contemporanilor un impact greu de imaginat pentru omul zilelor noastre. 

Aşa cum ne sugerează documentele, în jurul anului 1680, se aflau aici grămatici, 
copişti, miniaturişti, probabil şi mulţi învăţaţi care trecuseră prin marile oraşe 
europene, în fapt un personal de excepţie, de un uimitor profesionalism. 

Reîntorcându-ne la documentul propriu-zis vom observa că, indiferent de 
conţinutul textului, atenţia cade aproape întotodeauna pe latura decorativă: 
miniaturile bogate şi novatoare formează de fiecare dată un ansamblu unitar şi 
echilibrat, într-o mare varietate de combinaţii. Nu este lipsită de interes nici 
observaţia că folosirea limbii române, utilizându-se caracterele chirilice, este 
generalizată; documentul se citeşte uşor pentru că limbajul este cu multă grijă 
selectat, riguros, curăţat de regionalisme, cu siguranţă cel mai apropiat de limba 
literară de mai târziu. 

În ceea ce priveşte tipul de literă utilizat, remarcăm că scrierea cursivă este 
foarte rar prezentă, predominând cea de tipar care aminteşte de clasica scrisoare 
medievală de tip veneţian, opţiune ce conferă un prim aspect unitar documentelor. 
Textul este întotdeauna extrem de ordonat, marcat cu semne de punctuaţie - virgulă, 
punct - accentuate ca dimensiune şi deseori subliniate cu o culoare diferită. Frecvent 
apar litere ornamentate floral care sparg efectiv monotonia textului, fără a-i îngreuna 
lectura. Începutul textului fiecărui document este marcat printr-o majusculă încadrată 
într-un chenar (cca 8 x 6 cm), ornamentată abundent, devenind de cele mai multe ori 
o compoziţie în sine. 

Textul majorităţii documentelor este strict delimitat prin ample frize decorative 
(orizontal şi vertical). Partea superioară a documentelor prezintă în frontispiciu stema 
cla,sică a Ţării Româneşti sau cea cantacuzină, în combinaţii variate. Stemele sunt 
incluse aproape întotdeauna în medaliaone circulare, completate cu elemente 
decorative vegetale, zoomorfe (amfiptere, dar mai ales păsări) şi antropomorfe. 
Această zonă a documentului formează o parte distinctă, bine evidenţiată, care 
echilibrează o altă compoziţie situată în partea inferioară, unde însoţeşte titulatura 
domnitorului, semnătura şi pecetea (dacă este aplicată). 

În mod vizibil, raportate la textul propriu-zis, compoziţiile decorative ocupă de 
multe ori aproape jumătate din suprafaţa documentului, relaţie matematică ce-i 
conferă un aer original, imediat sesizabil. 

Privind utilizarea culorilor, remarcăm şi în acest domeniu unele elemente 
specifice care compun un alt aspect novator al documentelor. Se utilizează în 
majoritatea cazurilor maximum trei culori - galben/auriu, roşu şi negru. Câteva 
documente ies din această regulă, folosind toată paleta coloristică, rezultatul fiind de 
o deosebită expresivitate. Ceea ce reţine însă în mod special privirea printr-un impact 
vizual puternic, este auriul, multe documente sunt în întregime aurite - textul, 
miniaturile, stema. Auriul invadează documentele, le conferă o strălucire aparte, 
nemaiîntâlnită în actele cancelariei domneşti. 
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Această culoare „provoacă" privirea prin neobişnuita strălucire, creînd impresia 
unei veritabile „meraviglia", aşa cum o regăsim la faţadele dantelate şi strălucitoare 
ale edificiilor baroce din lumea iberică. Ne întrebăm ce ascunde această obsesivă 
risipă a aurului în sobrul document de cancelarie: orgoliul bogăţiei lui Şerban 
Cantacuzino, o formulă defensivă prin exacerbarea strălucirii sau ecouri ale barocului 
european? 

În privinţa motivelor decorative, primul element ce trebuie evidenţiat este 
conturarea unor direcţii precise şi constituirea unui grup masiv de combinaţii plastice, 
cu un impact vizual accentuat, care se impun încă de la începutul domniei lui Şerban 
Cantacuzino, pentru a se perpetua în timp şi în diferite domenii. Aceste motive sunt atât 
de precis realizate - ca tehnică dar şi ca redare plastică a vegetalului - încât corecţiile 
devin inutile. Spre exemplu, documentul emis Ia 15 mai 1680. milă domnească de sare 
de la ocna Telega 1, cuprinde în el cam tot ceea ce decoraţia perioadei cantacuzino
brâncoveneşti va promova ulterior, fără a mai inventa aproape nimic. Mai remarcăm 
din şirul documentelor de acest gen câteva Ia fel de sugestive: dania satului Pietrile 
(1680) 2, dania unor prăvălii din Bucureşti (1680) 3, milă domnească din vama târgului de 
Floci (1680) 4, danie moşia Făurei (1681) 5, milă de vinăriciu pentru mănăstirea 
Arhimandritul (1682) - Bucureşti 6 şi pentru mănăstirea Bistriţa 7. 

Un element ce merită deasemenea evidenţiat, deşi apare rar în documente, se 
referă Ia reprezentările antropomorfe. Uneori antroporfismul de esenţă religioasă 
este transpus acum în reprezentări cu o conotaţie mult mai laică, sau chiar de un 
realism evident, care are însă o tendinţă vizibilă de a trata în manieră barocă 
ansamblul miniatural. 

Această ultimă ipostază o întâlnim într-un cartuş iniţial al textului unui 
document de la 1680 8, unde apare un cap de bărbat - realist ca expresie - din gura 
căruia ies trei vrejuri consistente care înlănţuie chipul într-o dantelărie vegetală 
bogată. Nu avem precedente cu acest gen de imagini nici în documente, nici pe 
tipărituri sau manuscrisele locale, nici în pictură. Puţin probabil ipoteza unui accident 
al compoziţiei sau rezultat al imaginaţiei miniaturistului; mai plauzibilă pare ipoteză 
receptării aproape în formă pură a unor motive baroce de provenienţă europeană. Pe 
unele documente apar reprezentări care ar argumenta fluxul de inspiraţie barocă: 
acvile cu ciocul dispus în gura unor amfiptere, combinaţie care se dizolvă apoi într-un 
decor vegetal extrem de bogat 9• Aceleaşi amfiptere compun pe unele documente 
frize de un deosebit efect plastic: din gura larg deschisă a acestor reprezentări mitice 
se răsfiră buchete vegetale ample care se multiplică pe toată suprafaţa documentului. 
Un caz izolat, dar servind aceeaşi idee a unei decoraţii novatoare a documentelor, 
este imaginea hibridă, lipsită de orice conotaţie mitologică, între un cap de femeie şi 
corpul unei păsări, redate anatomic extrem de realist 10. 

1 Arhivele statului, Bucureşti, inventare mănăstireşti, XXXIII/3. 
2 Idem, 111/3. 
3 Idem, XXV/30. 
4 Idem, XXXI/I. 
5 Idem, 11/10. 
0 Idem, XXXIII/4. 
7 Peceţi, nr. 84. 
8 Idem, VI/7. 
9 Idem, 71/2. 
10 Idem. 11/23: XXXIII/I. 
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Un motiv decorativ deosebit, foarte rar întâlnit anterior, este acvila bicefală care 
are o frecvenţă deosebită în plastica acestei perioade. Pe documentele cancelariei 
domneşti întâlnim compoziţii originale care transformă emblema cantacuzină într-un 
prolific element decorativ. Între cele mai sugestive reprezentări reţinem următoarele: 
acvila bicefală susţinută de şerpi, cele două jumătăţi ale acvilei bicefale, complet 
separate, unite la partea superioară printr-o coroană deschisă, acvila bicefală având 
capetele torsionate spre interior 11 • La finalul unor documente acvila bicefală apare 
intercalată decorativ între literele titulaturii domneşti, alături de combinaţii vegetale 
rafinate, rezultând o compoziţie unică ce conferă documentului o specifică trimitere 
la ceea ce a reprezentat în epocă „mentalitatea" cantacuzină 12. 

Ca stemă de stat, acvila bicefală este reprezentată pe documentele cancelariei 
domneşti - în vremea lui Şerban Cantacuzino - în câteva variante clare ce vădesc 
atât libertatea compoziţiei cât şi încercări de a afla formula heraldică optimă. 
Situată în frontispiciul documentelor, stema se află într-un medalion circular, 
bine evidenţiat, frecvent decorat cu frunze de laur stilizate însoţit de variate 
combinaţii vegetale, zoomorfe ori antropomorfe. Schema aceasta se va relua 
ulterior pe toate pietrele tombale cantacuzine, ca şi motivele decorative vegetale 
În interiorul medalionului întâlnim fie stema clasică a Ţării Româneşti, fie 
combinaţii cu acvila bicefală cantacuzină, variantă care predomină de altfel. O 
variantă redă acvila bicefală în poziţie centrală, susţinând o coroană întotdeauna 
deschisă; sub acvilă aflându-se acvila cruciată a Ţării Româneşti 13. O altă repre
zentare redă central acvila bicefală curonată, pe a cărui piept se suprapune, într-o 
imagine clară, dar de mai mici dimensiuni, vechea stemă munteană, variantă 
generalizată după anul 1683 14. 

În mod clar, varietatea motivelor decorative, ineditul multora - ca expresie 
plastică - cât şi „nonconformismul" unor reprezentări, raportat atât la ceea ce s-a 
realizat anterior cât şi după Şerban Cantacuzino, impune reevaluarea documentului 
de cancelarie domnească. Obsesiva tratare artistică a fiecărui document, cultivarea 
elementelor ornamentale în profunzime, până la cele mai infime detalii, laicizarea şi 
europenizarea unor reprezentări, conferă documentului statutul unui reper artistic 
important, alături de cel istoric. 

Alăturând şi elementele de sorginte barocă, putem sesiza că acum, în anii 
domniei lui Şerban Cantacuzino, se produce o importantă mutaţie de mentalitate. Pe 
fondul autohton care preluase diferite influenţe orientale, postbizantine cu 
precădere, se aplică acest ansamblu decorativ novator, mult mai apropiat de 
tendinţele europene ale vremii şi tot mai îndepărtat de canoanele clasice şi de 
plastica de inspiraţie religioasă. Domeniul specific al miniaturii documentelor s-a 
pretat cel mai bine şi cel mai rapid - se pare - la receptarea unei noi mentalităţi, 
promovate de elita intelectuală a vremii. Documentul - care a circulat în diferite 
medii sociale şi pe arii geografice întinse - a făcut cea mai eficientă propagandă 
acestei noi mentalităţi, lăsând posterităţii dovada şi a unei şcoli veritabile de 
miniaturiştii de excepţie. 

11 Idem, XXXIll/3; X/17. 
12 Vezi nota nr. 2. 
u Vezi nota nr. 6. 
14 Idem, XIX/9; Fond Suluri 1/8; Peceţi, nr. 84. 
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Cele câteva precizări şi observaţii făcute în rândurile de faţă doresc să sublinieze 
necesitatea cercetărilor conexe, interdisciplinare, care ar putea găsi răspunsuri mult 
mai compatibile pentru o epocă de mare complexitate istorică. 

SUMMARY 

The Voievodal Chancellery in the Epoch 
of the voivode Şerban Cantacuzino 

by Benonia Jităreanu 

During the voivode Şerban Canlacuzino's rute in Walachia (1670-1688) a climax period 
of the Romanian cu/ture began, which would reach fulfillmenl during the ruling of Constantin 
Brâncoveanu (1688-1712). li was the moment when the voivodal chancellery turned into a real 
intellectual and artistic centre where "the new" was being promoted. 

Miniature document decora/ion as wel/ as the graphic aspect of the issued chancellery 
papers show a special artistic skill, magnificence, baroque trends due to the European influence. 
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ACTUL DE CANCELARIE 
MĂRTURIE A ISTORIEI ŞI ARTEI ROMÂNEŞTI 

Mariana CRUCEANU 

Veacul al XVIII-iea românesc, aflat la interferenţa a două civilizaţii - cea 
feudală şi cea modernă - ne apare limpede reflectat în multitudinea documentelor 
epocii. Actele de cancelarie - ecouri în timp ale frământatei noastre istorii naţionale 
- ni se dezvăluie astăzi nu numai ca fragmente de trăire politică şi socială, ci şi ca 
veritabile şcoli de limbă şi artă românească, de profunde schimbări atât în sferele sus 
amintite, cât şi în planul complicat al mentalului. 

Din multitudinea de documente aflate în colecţia Muzeului de Istorie şi Artă al 
Municipiului Bucureşti, m-am oprit asupra unuia singur, ilustrativ pentru interferenţa 
dintre formă şi conţinut: Hrisovul emis de domnitorul Ţării Româneşti, Alexandru 
Constantin Moruzi, la 1 iulie 1796, pentru fundarea Spitalului de ciumaţi de la 
Dudeşti. 

Frontispiciul hrisovului emis de Alexandru Constantin Moruzi la 1 iulie 17~6. 

Publicat iniţial de V.A. Urechia în 1893 1, hrisovul revine în atenţia istoricilor 
în 1947, rrin studiul lui Emil Vîrtosu, dedicat documentelor ce contin portrete 
domneşti . Documentul publicat de V.A. Urechia prezintă unele imperfecţiuni, 
lipsind intitulaţia, unele mici pasaje din conţinut, semnătura monogramă şi întărirea 
actului în a doua domnie a lui Moruzi. De asemenea, sunt frecvente unele greşeli în 
text, ca de exemplu: numele articolelor actului, „trecutu" în loc de „întremat", 
„sineturile mînăstirii" în loc de „veniturile mînăstirii", „hrisov" în loc de „testament", 
unele nume de localităţi şi persoane, etc. 

1 V. A. Urechia Istoria românilor, tom IV, seria 1786-1800, Bucureşti, 1893, pp. 725-735. 
l E. Vârtosu, Chrysobulles valaques, ornes de portraits princiers. Un chapitre nouveau de 

diplomatique roumaine, Bucureşti, 1947, Extrait de Balcania, X, 1974. 
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Studiul lui Emil Vîrtosu, după o prezentare generală a documentului, se axează 
pe o anumită parte a motivului votiv final şi anume pe portretul domnitorului. 

Prin conţinutul său bogat şi ornamentaţia sa, hrisovul are însă o triplă 
importanţă: documentar - istorică, literară şi artistică. Având 545 x 2.550 mm, 
documentul se prezintă sub forma unui rotulus compus din 3 bucăţi de pergament, 
lipite între ele. Sigiliul, dispărut în timp, îşi face anunţată fosta existenţă prin găurile 
de trecere a şnurului. 

Textul, bilingv - la stânga, scris cu cerneală neagră în greceşte, la dreapta, cu 
cerneală cenuşie, în româneşte cu slove chirilice-, este despărţit pe verticală printr-o 
coloană de frunze de stejar, din care răsar subtilurile - rezumat ale actului, acestea din 
urmă scrise cu chinovar. 

Varianta cu caractere chirilice, indică în document ca fiind scrisă de al treilea 
logofăt, Răducanu Poenaru, prin aspectul său îngrijit şi coloristica sa, ne îndreptăţeşte 
să considerăm că ea a fost scrisă înaintea textului grecesc, care este lipsit de 
frumuseţea grafică a primului. Acordând o atenţie deosebită valorii artistice a 
documentului, diacul foloseşte o serie de elemente care conferă textului o uşoară 
ornamentaţie grafică: supraînălţarea unor litere, legarea unduioasă a slovelor 
aruncate, etc.; alături de culoarea cenuşie, este folosit din abundenţă roşul 
(chinovarul) şi auriul. Cu chinovar este scrisă iniţiala, arenga, numărul articolelor; 
auriul, simbol al puterii şi al importanţei hrisovului, scoate în evidenţă numele 
domnitorului şi al fiilor săi, citaţi ca martori, intitulaţia scrisă cu litere foarte 
puternice, începutul ideilor mai importante. 

Toată această încrengătură de culori, înalţă documentul de faţă la cel mai înalt 
nivel al artei miniaturale a vremii. 

Cu excepţia invocaţiei simbolice şi a celei verbale - dispărute din majoritatea 
actelor de cancelarie în secolul al XVIII-iea, hrisovul emis la 1 iulie 1796 respectă cu 
stricteţe formulele actului de cancelarie domnească: intitulaţie, arengă, promulgaţie, 
intervenţie, naraţie, dispoziţie, sancţiune, martori, validarea actului, dată, semnătură 
şi pecete. 

Textul poate fi urmărit relativ uşor, în pofida prescurtărilor folosite, diacul 
utilizând pentru începutul cuvintelor fie semne diacritice, fie spaţii - ce-i drept, mici -
între acestea. De asemenea, este manifestată o grijă deosebită pentru semnele de 
punctuaţie. 

Motivaţia fundării spitalului de la Dudeşti - epidemiile de ciumă care au mistuit 
Ţările Române în secolul al XVIII-iea - este puternic susţinută de miniaturile care 
împodobesc hrisovul şi care sunt simptomatic legate de text. 

Frontispiciul încadrează într-un medalion auriu în stil baroc, stema unită a celor 
două Ţări Române: capul de bour şi acvila cruciată întoarsă spre dreapta, având în 
stânga şi în dreapta soarele şi luna. Deasupra medalionului este aşezată coroana, 
simbol al puterii domneşti. Din lateralele motivului central pornesc - reminiscenţă a 
barocului târziu - o multitudine de floricele mici, viu colorate, care dau un aer de 
prospeţime şi optimism întregului frontispiciu. Stema unită - rezultat al domniei 
alternative în ambele principate, dar şi al ideii unităţi de neam - este încadrată de cei 
patru sfinţi patroni ai spitalului din Dudeşti, strâns legaţi în acelaşi timp, prin 
reputaţia lor, de suferinţele prin care trecea poporul român în acel veac: Sf. 
Alexandru, Sf. Visarion, Sf. Haralambie şi Sf. Dimitrie Basarabov. Această 
„reuniune" în cadrul frontispiciului (stemă, coroană, sfinţi) sugerează ideea unei 
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dualităţi a puterii laice şi divine. Cu excepţia ultimului, sfinţii ţin în mâna stângă o 
carte sfântă, colorată în auriu, iar cu dreapta schiţează semnul binecuvântării. 
Îmbrăcaţi în veşminte liturgice viu colorate în roşu, purpuriu, albastru şi auriu, au 
o atitudine hieratică, inexpresivă, amintind de modelele bizantine. Toţi trei, 
renumiţi pentru minunile lor în lecuirea bolnavilor şi, lucru semnificativ pentru 
conţinutul documentului, în alungarea ciumei şi foametei, sunt meniţi să aducă 
alinarea suferinzilor şi probabil, în viziunea artistului, să păzească poporul de 
molimă. 

Sf. Alexandru, de exemplu, patron şi al domnitorului, era renumit pentru 
minunile sale în lecuirea bolnavilor şi în „vrăjirea" hranei, legenda spunând de 
asemenea că el şi-a donat averea celor nevoiaşi; poartă pe cap mitra, simbol al 
importanţei sale în ierarhia religioasă. Aceeaşi misiune benefică, de alungare a bolii, 
o avea şi Sf. Visarion. 

Sf. Haralambie, făcător de minuni, era renumit prin fapte multiple: aducea 
veselia în casa credincioşilor, îndepărta durerea trupească, tămăduia diferite răni şi 
boli, lumina cugetul, învia morţii şi era izbăvitor de ciumă şi foamete. Pentru toate 
aceste minuni, conform moralei creştine, chiar şi îngerii îl numeau „alesul lui 
Dumnezeu", fapt ce sporea credinţa că Haralambie ar putea scăpa poporul român de 
pedeapsa trimisă de divinitate, respectiv ciuma. 

Ultimul dintre sfinţii ce apar pe frontispiciu, Dimitrie Basarabov, este realizat 
într-o manieră aparte; el nu poartă veşminte fastuoase ca primii trei, lipsindu-i chiar 
şi epitrahilul şi cartea sfântă din mâna stângă. În dreapta, poartă cârja cu cruce, simbol 
al autorităţii arhiereşti asupra turmei cuvântătoare, al puterii de a alunga pe 
vătămătorii de suflete. Are mai mult ţinută de pelerin decât de arhiereu, culorile 
veşmintelor sale - mov, galben-pai -sugerând atât distincţie, cât şi tristeţe. Chjpul său 
este mult mai expresiv decât al primilor trei sfinţi ilustraţi pe frontispiciul 
documentului. Dimitrie Basarabov, patron al Bucureştilor, are fruntea brăzdată de 
riduri, semn al durerii pentru supuşii săi, iar ochii-i sunt înlăcrimaţi, lacrimi despre 
care legenda spune că stârpesc răutatea şi durerea. La rândul său, este făcător de 
minuni: a biruit demonul întunericului, moartea o face neputincioasă şi lecuieşte 

bolnavii, în urma sa ciuma dispărând ca un fum. 
Prin toate aceste elemente, frontispiciul este o reflectare directă a textului, 

simbolizând în mentalitatea epocii alungarea forţei malefice a ciumei. În ·această 
acţiune erau concertate toate forţele: atât cea divină, prin puterea ei supraomenească, 
cât şi cea laică, prin fundarea acestui nou aşezământ spitalicesc. 

Tabloul votiv de la finalul hisovului este realizat într-o cu totul altă manieră, 
depăşind cadrul artei miniaturale şi vădind influenţele occidentale în miniaturistica 
românească. În registrul superior apare semnătura autografă a domnitorului, într-un 
cartuş susţinut de doi vulturi mari. De panglica susţinută în cioc de aceştia este agăţat 
un medalion auriu, în vechiul stil baroc, având în centru ociul drept, ochi al divinităţii 
ce veghează şi care se află deasupra tuturor lucrurilor. 

In registrul inferior, în partea dreaptă, domnitorul Alexandru Constantin 
Moruzi este aşezat în genunchi pe o pernă purpurie, având privirea şi mâna stângă 
aţintite spre îngerul morţii, aflat deasupra sa. Mâna dreaptă este îndreptată spre nişte 
cadavre, urme vizibile ale epidemiei de ciumă. Îmbrăcat în anteriu bleu, peste care 
poartă o hlamidă purpurie tivită cu hermină, are alături de el, pe pământ, coroana şi 
sceptrul. 
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În plan îndepărtat, se poate zări cetatea Bucureştilor, una dintre puţinele imagini 
ale oraşului din secolul al XVIII-iea. Realizată în culori calde, pastelate, miniatura este 
concepută într-o manieră modernă, îndepărtându-se de motivele tradiţionale: 
domnitorul este prezentat în profil (lucru rar în epocă), având coroană şi nu cucă; 
personajele sunt dinamice, expresive, în plină mişcare. Autorul foloseşte detalii artis
tice sugestive; astfel, lângă cetate, este schiţat firav un copac, simbolizând viaţa, biruinţa 
asupra morţii. Ochiul lui Dumnezeu care veghează totuşi asupra oraşului, insuflă 
speranţa că Bucureştiul nu va fi refuzat graţiei divine. Apoi, motivul morţii, apărut în 
chipul unui înger, vădeşte influenţa artei occidentale. În tradiţia românească, moartea 
apare în straie negre, ascuzând un schelet cu coasa în mână. Acest fapt denotă şi o 
schimbare în mentalitatea epocii bântuite de mortalitate crescândă, de epidemii; 
moartea semnifică acum drumul spre Dumnezeu, este privită ca un rău necesar şi inevi
tabil pentru întâlnirea cu divinitatea şi de aceea nu mai apare hidoasă, ci înfrumuseţată. 

Tabloul votiv final, reprezentând pe domnitorul Alexandru Constantin Morunzi, 
îngenunchiat în faţa îngerului morţii. 

Revenind la portretul domnitorului, întreaga figură a acestuia, deşi 
îngenunchiat, nu emană umilinţă ci înţelepciune şi demnitate; cu toate că avea în jur 
de 30 de ani, părul şi barba îi sunt cărunte, simbolizând înţeleptul care-şi realizează 
neputinţa în faţa morţii, privind-o cu resemnare în faţă, ca pe un dat, neplecându-şi 
umil ochii, dar aşezându-şi coroana la picioare: puterea laică se închină în faţa celei 
divine, situată mai presus de lume. Gura-i întredeschisă, sugerează un dialog cu 
îngerul morţii, căruia îi cere clemenţă pentru cetatea de scaun asupra căreia se abat 
trăznetele ciumii din mâna acestuia. 

Modul diferit de realizare a miniaturilor din frontispiciu şi din tabloul votiv final 
(stil, coloristică) ne îndreptăţeşte să considerăm că ele au fost create de doi artişti 
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diferiţi. Este posibil ca frontispiciul să fie opera chiar a lui Răducanu Poenaru, el 
însuşi miniaturist. 

În ceea ce priveşte tabloul votiv final, considerăm că a fost de pictorul Grigore 
Popovici, autor şi al unui alt portret al domnitorului, în 1794. Analizând cele două 
miniaturi, se observă o evidentă asemănare de stil şi gamă coloristică între portretul 
lui Alexandru Constantin Moruzi din Condica mânăstirii Radu Vodă 3, semnat de 
Grigore Popovici şi cel din hrisovul emis de domnitor la 1 iulie 1796. Primul nostru 
pictor în adevăratul înţeles al cuvântului, cum îl numeşte Radu Constantinescu 4, îşi 
desăvârşise şcoala de pictură italienească în Croaţia, de unde şi influenţele 
occidentale în lucrările sale. 

Miniaturile realizate de Răducanu Poenaru sunt executate în maniera 
tradiţională bizantină, personajele sale păstrând o atitudine hieratică, rece, lipsită de 
expresivitate. Depăşind tiparele vremii, Grigore Popovici a realizat o compoziţie 
modernă, de influenţă occidentală, respectând şi creând o imagine dinamică. 

Putem conchide că la elaborarea acestui document au contribuit cel puţin 4 
persoane: ca ispravnic, Isaac Ralet, mare logofăt al Ţării de Jos; diacul variantei 
româneşti şi autorul frontispiciului, al treilea logofăt Răducanu Poenaru; diacul 
variantei greceşti; pictorul Grigore Popovici, autorul tabloului votiv final. 

Subliniind încă o dată subordonarea directă a miniaturilor conţinutului 
documentului, putem afirma că tema tratată vorbeşte singură de text, documentul, în 
ansamblul său, ridicându-se la nivelul unei adevărate opere de artă. 

Luând în considerare calităţile estetice ale hrisovului, nutrim speranţa că 
miniaturile respective îşi vor găsi locul bine meritat în cadrul unui album, de genul 
celui editat de dr. G. Popescu - Vâlcea 5. 

SUMMARY 

A Chancel/ery Document Testifying of the Romanian History and Art 

by Mariana Cruceanu 

The ar/iele deals with a documenl issued on July 1, 1769, by the ruter Alexandru 
Conslanlin Moruzi, concerning the founda1ion of a hospital for plague-sicken in Bucharest 
( Dudeşti). The graphic beauly of 1he document is remarcable; the decorations combine symbols 
of bolh secular and divine power; /he arms of Walachia and Moldavia are joined loge1her (as 
Moruzi had governed /hem allernatively); the decora/ion a/so includes effigies of proiective sainls 
such m Alex<mdru, Visarion, Haralambie, Dimilrie and a votive porlrait on the background of 
which he cily of Bucharest can be seen. The au/har identifies 1he names of lhe decora tors. 

J Arh. St. Buc., ms 256, f. 17 v. 
4 R. Constantinescu, Dionisie din Pietrari, miniaturist $i caligraf, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982, 

pag. 38, 41. 
5 Dr. G. Popescu - Vâlcea, Miniatura Româneacă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1981. 
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BUCAREST AU XIXe SIECLE 
ET L'URBANISME MODERNE * 

Nicolae LASCU 

1. Pendant toute son histoire, jusqu'apres la deuxieme guerre mondiale, 
Bucarest n'a pas subi des transformations radicales (la substitution integrale ou 
partielle de sa structure urbaine ), ou bien des extensions basees sur des grands projets 
d'ensemble. Pourtant, des le milieu du siecle passe, on a commence, progressivement, 
la modernisation de Bucarest. Le sens general du developpement urbain, au xrxe et 
au debut du xxc siecle, a ete celui du passage, graduel et continu de l'evolution 
spontanee vers la planilication globale. 

Cette periode a deux limites precises: 

Un e rue de Bucarest vers le 
milieu du XIX• s~cle Dessin de 

Ch Doussault 

- La premiere co·mcide avec l'apparition du Reglement Organique, en 1831. Cet 
ensemble des lois a ete elabore pendant le gouvernement russe (par le general 
Kiseleff) qui suit a la guerre russo-turque, achevee par la paix d'Adrianopol. Ces lois 
ont represente le premier document qui a assure l'organisation de l'etat roumain. Le 
Reglement Organique (qui a eu, jusqu' a la Convention de Paris, de 1856, le râle de 
la premiere constitution des Principautes Roumains 1), a remplace l'ancienne 
structure legislative, lourde et compliquee de la periode phanariote et a mis le 
fondement du developpement moderne de l'etat roumain. Le Reglement Organique 
a impose aussi , pour la premiere fois dans l'histoire, une administration municipale 
eligible, au lieu du pouvoir absolu du prince. 

- l'autre limite est consideree le moment de l'entree en vigueur de premier plan 
general de la viile , en 1921. 

1 Vlad Georgescu, Istoria românilor, Bucureşti , 1992, p. 219. 
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(l 'annee de l'entree de la 
Roumanie dans le premiere 
guerre mondiale). 

Le processus de 
changement lent, mais 
fondamental, traverse par 
Bucarest de 1831 a 1921, 
qui a modifie profon
dement l'ancienne ville 
medievale (avec des traces 
profondes de l' influence 
ottomane ), a ete genere par 
deux instruments com
plementaires de la mo
dernisation urbaine: les 
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operations urbaines publi- Extrait du plan Boroczyn, 1852 
ques d'une ampleur rela-

63 

tive, gui ont modifie partiellement (et localement) la configuration du tissu urbain, et 
Ia legislation urbaine (en special Ies reglemenls de construction), avec des effets 
generaux, continus mais diffus et lents sur la forme physique de la viile. Ils ont 
represente des plans differents d'action qui etaient, parfois en correlation entre elles. 

Dans cette perspective, l'heritage morphologique medieval devient un element 
essentiel pour l'evolution de la ville. Plusieurs des trails historiques sont ainsi 

2 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureşti/or, Bucureşti, 1979, p. 219. 
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devenus, en proportions differentes, des elements fondamentaux de la modernisation 
de Bucarest. Le premier plan topographique du Bucarest (le plan Boroczyn), realise 
en 1846, met en evidence Ies particularites morphologiques et structurelles de la viile, 
resultees de l'evolution historique precedente: 

- un tissu urbain imbrique, irregulier et apparemment confus; 
- l'absence des fortifications (interdites par le pouvoir ottoman des la fin du 

xv1e secle) qui a donne a la viile le caractere ouvert, sans une limite precise entre le 
territoire urbain proprement-dit et Ies terrains agricoles, utilises pour la culture des 
cereales, de la vigne ou comme vergers. Par consequent, le territoire urbain est defini 
par l'alternance des zones residentielles, assez rarefiees et des grandes surfaces de 
terrains agricoles. Le principe d'organisation du territoire etait celui de la 
concentration des habitations en paroisses - des groupements communautaires 
relativement unitaires autour des eglises, qui marquaient la silhouette de la viile par 
des nombreux clochers; 

- le noyau generateur de l'urbanisation a ete la Cour Princiere, situee au bord de 
la Dâmbovitza. Tout autour on a constitue la zone commerciale de la viile, avec une 
densite elevee des bâtiments sur une surface urbaine restreinte. Les zones construites 
se prolongeaient d'une maniere tentaculaire, au long de quelques voies principales de 
liaison avec le territoire voisin, ayant une densite de plus en plus reduite. II y a, 
pourtant, une tendance organique du developpement concentrique de la viile. 

2. La modernisation urbaine de Bucarest au XIXe siecle peut etre divisee en 
deux grandes etapes, chacune ayant des particularites differentes: 

a) La modernisation dissimulee (1831-1878) 
«Dans natre capitale tout est a creer» affirmait, en 1860, la Commission pour 

l'ordre publique et salubri te, constituee dans le meme an aupres de la mairie 3. Cette 
constatation exprime le besoin aigu de transformer la structure urbaine, dans son 
ensemble, et d'equiper la viile, pour l'adapter aux nouvelles necessites fonctionnelles 
d'une capitale moderne. 

Jusqu'a la guerre d'independance, Ies efforts principaux de l'administration sont 
concentres dans la d,irection de l'elaboration des premieres reglementation de la 
construction urbaine, qui seront, a leur taur, le noyau de la Iegislation urbaine 
ulterieue. Le râle dominant du cadre legislatif - par rapport aux investissements 
publics reduits et a l'activite de construction privee tres faible, la plus faible de 
l'histoire moderne de Bucarest (environ 300 bâtiments par an 4) - confere a cette 
periode un caractere «dissimulb>. Les actes normatifs n'ont pas eu une action 
spectaculaire; ils se sont manifestes plutât de maniere diffuse, preparant !'etape 
suivante, ou leurs effets seront beaucoup plus evidents, simultanement a 
l'augmentation du rythme de construction. 

L'intervalle le plus dynamique etait celui generalement appele «la periode 
reglementaire» (1831-1848), respectivement Ies annees d'application du Reglement 
Organique. Les documents parus contenaient des idees importantes qui, dans leur 
ensemble, constituaient le premier programme urbain de la viile, qui n'a pas longtemps 
ete depasse s_ 

3 Buletin municipal, II, 1860. no 18 du 9 juillet, p. 71. 
4 Frederic Dame, Bucarest en 1906, Bucur~şti, 1906, p. 132. 
5 Cincinal Sfintescu, Urbanistica generală, Urbanismul, ll(X), 1933, nr. 1-2, pp. 71-88. 
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Le premier et le plus important document est le Reglements sur l'assainissement, 
l'embellissement et le maintient du bon ordre dans la viile de Bucarest, adopte en 1831 
et inclus dans le Reglement Organique. Dans ce document ii y a, en general, des 
mesures qui refletent, pour Ia premiere fois dans l'histoire de Ia viile, l'inte~t de la 
municipalite pour la gestion du territoire et pour l'espace public urbain: 

- la limitation de la surface urbaine: le perimetre de Bucarest est defini avec 
precision, ainsi que Ies 10 barrieres d'acces dans la viile, au long des principales 
arteres de Iiaison avec le territoire. La surface de Ia viile (environ 3000 ha) est restee 
la meme jusqu'en 1895. Ainsi Ie debut de la modernisation urbaine de Bucarest fut
elle realise exclusivement par la transformation progressive du tissu urbain anterieur, 
inclus dans ce perimetre; 

- Ie contrâle de la voirie est suivi en deux directions. D'une part on a etabli la 
largeur minime obligatoire des rues (12 m, dimension valable pour Ies rues existantes, 
qui s'elargissent par le retrait des bâtiments au nouvel alignement, aussi que pour Ies 
rues nouvelles) et, par Ies projets d'alignement, on assurait le parallelisme des fronts 
et Ia rectification du trace des rues. D'autre part, on visait la rationalite du reseau 
existant, par la fermeture des rues secondaires qui depassaient le perimetre de la viile, 
aussi que des rues interieures qui etaient considerees inutiles, par rapport a la densite 
faible des habitants; 

- Ies mesures concernant la protection contre Ies inondations provoquees par la 
riviere Dâmbovitza: l'elimination des installations utilitaires (moulins etc.) tout au 
long de son parcours a l'interieur de la viile et le retrait des bâtiments par rapport aux 
bords de la riviere; 

- «l'embellissement» de Ia viile, par l'illumination nocturne, par Ies espaces verts 
pour la promende et la construction d'un tbeâtre; 

- Ies mesures pour assurer l'hygiene et la salubrite publique (tuyaux collecteurs 
situes a l'exterieur de la viile etc.), la creation des «marcbes de quartier», 
l'eloignement des fonctions productives polluantes et aussi des cimetieres. 

Le grand incendie de 1847, qui a detruit une importante partie du centre de la 
viile, a genere l'apparition d'autres deux actes normatifs significatifs. 

Le premier document, le Reglement pour diviser la capitale Bucarest en 3 zones 
(ocoale) (1847), etablit trois zones de construction, concentriques, differenciees par 
Ies mesures concernant la maniere de construire. Cette direction sera suivie par Ia 
mairie jusqu'apres Ia deuxieme guerre mondiale. Un des aspects Ies plus importants 
est le developpement preferentiel de la zone centrale, qui avait la superficie la plus 
reduite et ou on ne pouvait pas construire qu'avec des materiaux incombustibles 
brique ou pierre. L'intention du Reglement n'etait pas donc de stimuler l'urbanisation 
de grandes surfaces moins habitees, ou utilisees encore comme terrains agricols, mais 
d'assurer la durabilite des constructions de la zone centrale. L'idee du developpement 
planifie concentrique de Ia viile est ainsi officialise, fait qui continuait l'evolution 
spontanee anterieure. 

Le deuxieme document, le Reglement pour alignements et bâtiments (1848) est, 
au-dela de son râle normatif, l'un des premiers manuels d'execution des bâtiments. 
On y trouve indiquee, en detail, Ia maniere de realisation de tous Ies elements 
constructifs du bâtiment, suivant la logique de l'epoque. Le reglement contient aussi 
quelques indications speciales concernant Ies sailles, comme premier reflex de 
l'interet pour l'estbetique de l'espace urbain. 
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Apres 1850, le seul document important fut le Reglement pour l'ouverture des 
nouvelles rues dans la capitale (1856); ii inaugure une nouvelle direction de la 
construction urbaine. Ce reglement etablit Ies principes qui seront appliquees jusqu'a 
la deuxieme guerre mondiale: le projet de la nouvelle rue n'etait approuve qu'a a 
condition que le proprietaire du terrain (prive ou publique) soit oblige d'executer 
l'amenagement integral de la nouvelle voie de circulation, son equipement avec tous 
Ies reseaux etc. Une fois l'execution accomplie la mairie pourrait ensuite la prendre 
en gestion 6. On peut constater que par cet acte normatif le contrâle ne signifiait pas 
une vraie rationalisation du reseau, parce qu'il interessait plutât aux conditions 
techniques concernant l'ouverture de nouvelles rues, que du râle que ces rues 
jouaient dans le systeme general de circulation de la viile. II faut souligner que ce 
reglement est paru avant la disparition de grandes proprietes urbaines; ii a assure le 
cadre legal minimal qui a reglemente l'ouverture des nombreuses nouvelles voies de 
circulation, sans faire aucune reference au lotissement du terrain, implique a chaque 
ouverture d'une rue. 

Ces reglementations municipaux ont ete integrees, graduellement, dans la 
structure legislative du pays, au fur et a mesure qu'elle etait elaboree. Parmi Ies lois 
elaborees pendant cette periode, quelques unes ont eu une grande importance sur le 
droit urbain. Trois d'entre elles etaient promulguees en 1864 par le prince AL I. Cuza: 
Le Code civil, La /oi communale, ou on etablissait Ies competences des mairies 
concernant la planification urbaine et la Loi d'expropriation pour l'utilite publique qui 
a ouverte la voie des interventions urbaines majeures, d'interet public. Un peu plus 
tard, en 1874, est paru la Loi pour l'organisation du service sanitaire, d'ou resultaient 
Ies conditions hygieniques obligatoires dans la construction des bâtiments. 

Dans l'histoire urbaine du Bucarest de cette periode, Ies reglementations ont 
beaucoup depasse, comme importance, Ies interventions urbaines effectives. Une part 
de ces principes completement nouveaux de contrâle du territoire urbain, ont ete 
empruntes de la legislation occidentale, pendant que Ies autres ont ete dictes par Ies 
realites urbaines concretes de la viile. On peut aussi y retrouver des elements du droit 
coutumier ou de la legislation phanariote. Cependant Ies reglementations ont ete 
relativement peu nombreuses, avec une sphere restreinte d'action et des effets 
apparemment disperses. Bien que la logique de l'apparition de ces reglementations 
reflete l'instauration graduelle du contrâle sur le territoire urbain, leur caractere 
limite etait en relation directe avec Ies limites meme du debut de l'organisation 
administrative de la viile. C'est pourquoi le developpement de la construction urbaine 
apparaît dans une continuite presque naturelle avec Ies decennies anterieures. 

Le rythme lent de la construction n'a fait que de rendre plus «discrete» 
l'application de ces reglements; par consequent, leurs effets ont ete reduits. II n'y a 
pas eu de modifications importantes du tissu urbain existant, ni en ce qui concerne le 
regularisation du parcellaire, ni en ce qui concerne la relation entre Ies bâtiments et 
l'espace urbain. L'aspect plus dinamique a ete la transformation de l'image des rues, 
par leur elargissement, par la rectification du trace et, particulierement, par la 
maniere de construire. On peut constater une augmentation relative de la densite des 
constructions, surtout au centre de la viile, aussi que le remplacement graduel d'une 
partie significative du bâti. Dans ce processus Ies curants architecturaux occidentaux 
(particulierement ceux fran~ais) ont massivement penetre. 

6 Le meme reglement prevoyait Ies normes pour la construction des passages couverts. 
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Dans ce contexte, quelques interventions urbaines de la municipalite confirment 
l'interet pour la reconfiguration de l'espace public, interet exprime tres nettement des 
le Reglement Organique. C'est le cas du jardin Kiseleff et du jardin Cişmigiu, tous les 
deux realises pendant les annees 1840, selon les plans de l'autrichien Meyer. 
L'ouverture, apres 1865, de premier tron\:On (seulement de quelques centaines de 
metres) de la nouvelle axe nord-ouest de la ville a declenche l'execution d'une 
structure moderne du reseau principal de circulation, action qui a dure pendant 
plusieurs decennies. Parmi les bâtiments publics, peu nombreaux, realises pendant 
cette periode, on peut mentionner la Theâtre National, construit entre 1846 et 1852, 
selon le projet de l'architecte viennois. A. Hefft et l'Universite, accomplie en 1869, 
selon le projet de l'architecte roumain Al. Orăscu. 

La reconstruction de la zone autour de l'eglise Sf. Gheorghe, detruite pendant 
l'incendie de 1847, est le premier exemple de remembrement d'un terrain selon Ies 
principes rationnelles de Ia division du terrain, tout en adoptant, pour Ies nouvelles 
traces des rues , la regle de l'angle droit qui contrastait evidemment avec la trame 
irreguliere anterieure. 

Le remembrement des proprietees de la zone Sf Gheorghe 

b) La modernisation active 
Cette periode, qui s'etend de 1878 jusqu'a 1914, a des traits differents. La 

stabilite politique plus grande, due a la proclamation de l'Independance d'etat et, en 
1881 du royaume, a permis le developpement rapide de !'economie et Ia 
modernisation acceleree de la societe. Bucarest a occupe une place privilegiee dans 
cette transformation et son evolution urbaine a concentre, en grande mesure, non 
seulement l'attention des professionnels mais aussi Ies investissements publics. 
Contrairement a la periode anterieure, l'action du droit urbain est accompagnee, 
cette fois, par de grandes interventions sur !'organisme urbain. 
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La legislation devient un instrument plus efficace dans la gestion et le controle 
du developpement urbain, aussi par l'elargissement du domaine d'action que par la 
grande duree d'application des documents, avec des effets directs sur la stabilite de la 
maniere de construire. 

Le document le plus important a ete le Reglement de constructions et 
alignements de 1878. C'est le premier reglement de constructions de Bucarest, qui 
rassemble la plupart des reglementations anterieures. Parmi les nouvelles normes 
introduites, il faut citer l'etablissement de la hauteur des bâtiments (dans les limites 
maximales du rapport H = L7) et les sailles des fai;:ades. Dans ce documents ou 
retrouve des influences frani;:aises explicites. La premiere variante, elabore trois aux 
auparavant, reprend integralement les hauteurs des edifices du reglement parisien de 
1859 8, pendant que les dimensions des sailles sont tirees de l'Ordonnance Royale de 
24 decembre 1823. Le Reglement sur la salubrite des constructions et des habitations, 
elabore lui-aussi en 1878, introduit les normes d'hygiene de l'epoque, acceptees dans 
tous Ies pays europeens, parmi lesquelles le pourcentage maximal d'edification 9, 

mentionne pour la premiere fois, est le plus important. 
Pendant la derniere decennie du siecle passe se cristallisent quelques idees 

urbaines qui concerne la viile, dans son ensemble: 
- I'aspiration vers la planification globale fait le sujet de la Loi pour la creation 

d'une Maison des travaux de la viile Bucarest, de 1893, inspiree d'une loi similaire 
elaboree par Haussman pour Paris 10. Par cette loi an envisageait la fondation d'un 
organisme municipal, avec un budget, qui devait elaborer et appliquer «Un plan 
general de la ville». C'est pour Ia premiere fois qu'apparît l'idee de l'elaboration d'un 
plan a'menagement integral de la ville. Bien que dans la definition du plan general ne 
soient inclus que des elements dissipes, deja existants (particulierement ceux qui 
concernent les voies de circulation et l'alignement des bâtiments), la loi exprime avec 
certitude le moment de la maturation de la pensee urbaine li. Le plan d'amenagement 
n'etait pas realise au terme etabli par la loi (5 ans). En 1906 il y avait un concours 
international sur ce theme, mais la mairie n'a retenu aucun projet. Le departement 
technique muncipal a commence Ies etudes en 1916; le plan a ete avise a peine en 
1921, apres la fin de la premiere guerre mondiale; 

- l'agrandissement de la ville. La Loi pour la limitation de Bucarest, de 1895, a 
etablie les nouvelles limites administratives de la ville; c'etait dane le premier 
agrandissement officiel apres celui du Reglement Organique. La surface de Bucarest 
devient presque double, de ca. 3.000 ha a 5614 ha 12. Cette action n'etait pas le resultat 
d'une densite excessive sur le territoire de ce temps-la, mais c'etait le consentement 

7 La hauteur des bâtiments variai! de 6 m (rez-de-chaussee) a 17 m (5 niveaux). 
8 Archives Nationales, Filiale de la Viile de Bucarest, fonds PMB-Tehnic, dossier 3/1874, f. 17-33. 

L'ingenieur en chef de la viile, G. A. Orăscu a impose la modification de celte variante, en constatnt que 
Ies dimensions ont ete prises du «reglement en viguer a Paris, ou ii y a certaines interets particuliers, 
inconnus dans notre viile»; idem, f. 56. 

9 Les deux reglements ont ete unifies en 1890, dans un seul document, reste en viguer jusqu'en 1928. 
10 Cin cinat Sfinţescu, Urbanistica generală, Bucureşti, s.a., p. 83. 
11 Une idee similaire etait inclus, un an plus tard, dans la Loi pour l'organisation [administrative] des 

vi/Ies. Cette prescription, experimentee d'abord a Bucarest, a ete ensuite appliquee a toutes le localites 
urbaines du pays. 

12 Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 208. 
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officiel d'un etat de fait: par cette action, ont ete englobes dans la viile Ies nouveaux 
noyaux d'urbanisation, exterieurs a l'ancien perimetre. L'application de la loi a des 
consequences particulieres parce que sur le nouveau territoire integre a la ville seront 
appliques les nouveaux principes urbains de la «cite-jardin», principes qui ont genere 
un nouveau type de tissu urbain. Presque toute la surface recevait, ulterieurement,' une 
nouvelle configuration, resultee presque exclusivement de l'addition des lotissements 
plus ou moins grands, projetes selon les regles rationnelles de la division du sol: 

- enfin, la Joi de 1912 (qui concernait l'assainissement du lac Herăstrău), a 
represente le depart de l'expropriation de quelques surfaces tres grandes de terrain du 
nord de la ville, pour creer la principale zone d'agrement du Bucarest, nommee le «Parc 
national». La realisation effective de ce projet ne serait accomplie que dans les annees '30. 

Apres 1880, la pratique urbaine. a subi aussi des modifications significatives. 

r.\5TITVTlLC:f.OU.~IC.U.Ntll.tTtl 

CAnOLJ ; 

••• „l-.... „, ... 
~ 1 

wl L I , ' I 1 ii ' 1 .. „ : : A A' , , ir' 

r r; ··~ 
~ 

! 
'l 

I 

La viile de Bucaresc a la fin de X!Xe siecle 

„ .. „. le perimetre de 1831 -- le perimetre de 1895 
- Ies nouveaux boulevards et quais pour lesquelles on a elabore Les conditions de 

construction. .. de 1897 - - - autres boulevards projetes jusqu'en 1914 
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D'une part, la modernisation du tissu urbain a recru une impulsion considerable 
par l'accroissement significatif du rythme de construction. Compare a la periode 
anterieure, le nombre annuel des constructions a beaucoup augmente, 
respectivement d'environ 520 bâtiments en 1886, a 1300 en 1890-1891 pour arriver, 
en 1912-1913, a plus de 2000. La densite des bâtiments est toujours plus grande au 
centre qu'aux peripheries. Le type concentrique de la viile ancience, medievale, a ete 
dane renforce par la politique urbaine de la muncipalite. Le centre de la viile a 
concentre la plupart des efforts constructifs. II a completement change d'aspect grâce 
aux reglementations imposees par la mairie: la rue-coridor et la mitoyennete sont 
devenus regie, la hauteur des bâtiments etait presque uniforme 13 et, par consequent, 
une nouvelle typologie des constructions apparaissait, celle de l'immeuble de 
rapport. 

Les operations publiques ont ete beaucoup plus amples que dans la periode 
anterieure, resultees de nouvelles necessites de la communaute tout entiere. Deux 
interventions majeurs ont marque considerablement la structure urbaine: la 
regularisation du trajet de Dâmbovitza et l'amenagement des quais (1880-1883) et, 
surtout, le projet et la realisation partielle du systeme de boulevards. Un premier 
troncron de l'axe est-ouest des boulevards a ete realise pendant Ies annees 1860 et 
continue pendant la decennie suivante. Apres 1880 le rythme est devenu plus rapide. 
Pendant Ies 15 annees suivantes la plupart des boulevards etait realisee et, jusqu'au 
debut de la guerre, le projet d'un reseau majeur de circulation etait accompli. Ce 
reseau a ele constitue par deux axes (est-ouest et nord-sud) qui se croisent dans le 
centre de la viile et par un nombre d'autre boulevards qui lient Ies points d'interet de 
la viile. En meme temps, Ies boulevards ont eu un râle decisif a l'urbanisation 
ulterieure du territoire. L'interet pour la realisation d'un ensemble d'espaces urbains 
coherents est prouve par le projet et la realisation simultanee d'une succession de 
places qui marquaient Ies longues distances et articulaient la nouvelle structure de 
circulation avec Ies rues existantes. La logique de leur trace a ete influencee 
considerablement par le modele parisien de Haussmann: par exemple, le doublement 
des anciennes et etroites arteres medievales, Ies trajets rectilignes (contrastant avec le 
reseau anterieur), ou bien «la grande croisee» au centre de la viile. 

En meme temps, pour assurer le cadre architectural unitaire, la mairie a 
elabore, en 1897, des normes speciales de construction: Conditions de construction 
pour Ies nouveaux boulevards el quais. Ce documents contient Ies parametres 
obligatoires pour l'alignement, pour la longueur de la facrade et la hauteur des 
bâtiments. Les boulevards et Ies quais ont ete divise en fragments auxquels on a 
impose des valeurs differentes pour ces trois parametres. Ces valeurs ont ete etablies 
selon la position dans la viile et le caractere de la zone traversee 14• La rnuncipalite 
n'a dane pas eu l'intention de transformer ces arteres dans des axes preferentielles, 
exprimees par une structure volumetrique contrastante, totalement differente, mais 
elle a decide que Ies nouveaux boulevards soint assimiles presque organiquement 
dans le tissu preexistant. 

13 Par Ies modifications du reglement de construction de 1878 (appliquees des 1881), tous Ies edifices 
nouveaux realises sur une treintaine des rues centrales devaient avoir l'hauteur de 10 a 11 m. 

14 Dans la zone centrale Ies trois parametres etaient Ies suivants: l'alignement a Ia rue, Ia 
mitoyennete, l'hauteur de I' edifice de 15 a 17 m. Vers la peripherie, pour certains boulevards on a mentenu 
l'alignement, tandis que pour autres Ies edifices devaient etre en retrait, la mitoyennete n'etait plus 
obligatoire et l'hauteur etait de 6 a IO m. 
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3. Il faut remarquer que Ies deux instruments de la modernisation de Bucarest 
(la legislation et Ies grandes operations publiques) ont eu une evolution parallele et 
souvent correlee. Mais ii faut souligner que dans ce processus de modernisation de la 
viile la legislation a eu le role determinant 15. On avu que Ies documents legislatifs ont 
elargi constamment le controle de Ia pratique urbaine: Ies voies de circulation , la 
solidite des constructions, l'hygiene, l'esthetique des fac;:ades et, finalement, le 
caractere de l 'espace publique. C'est a dire, ii y a un deplacement evident de l'objet 
architectural vers l'espace publique. 

Le moment suivant, deroule apres 1910, fut oriente vers l'ensemble urbain de 
petite dimension. Les lotissements parus avant la guerre sont caracterises par la division 
extremement reguliere du terrain (suite a l'influence du modele de la cite-jardin), 
contrairement aux lotissements anterieurs, ou l'interet de speculer au maximum Ia 
rentabilite de la propriete a genere des parcelles tres etroites, geometriquement 
irregulieres et, par consequent, difficilement a construire. En meme temps, la mairie a 
impose aussi aux proprietaires d'etablir, pour chaque lotissement, simultanement a 
l'elaboration du projet, Ies propre regles: l'alignement, la hauteur des bâtiments, Ie 
pourcentage d'edification et, parfois, le style architectural, qui etait toujours, dans ce 
cas, le neo-roumain 16. Des ce moment-Ia, le lotissement devient !'element regulateur 
local du parcellaire generalement irregulier de la viile. La correlation entre la forme et 
Ies dimensions de la parcelle et le type nouveau de bâtiment (villas ou des habitations 

Le lotissement («parcul») loanid, 1909 Le lotissement («parcul») Filipescu, 1912 

15 On retrouve ici un des traits essentiels de la societe roumainc de la deuxieme moitie du siecle 
passe. Comme dans beaucoup d'a utres pays en cours de formation, l'evolution de la politique a precede et 
a determine Ie phenomene economique (Vlad Georgescu, op. cit., p. 198). La volonte politiquc de 
moderniser le pays par l'occidentalisation a genere un ensemble juridique qui a exprime, dans divers 
domaines, la rupture avec le contexte oriental dominant. 

16 Un projet d'un document conccrnant Ia reglementation des lotissements, qui a ete etudie des 1915, 
prevoyait aussi Ies normes minimales pour la surface et Ies dimensions des parcelles. Ce document n'a 
jamais ete aprouve par le Conseil Municipal; pourtant, ces normes ont ete toujours demandees. 
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sociales) fait la difference entre ces zones et le reste du territoire. La rationalisation du 
fragment urbain - par lotissement - devient regie dans le territoire inclus dans la loi de 
1895, en tant que son importance diminue vers le centre. 

En partant pratiquement de zero, la presence des problemes urbains a 
reglementer prouve, vers la fin du siecle, la cristallisation d'une pensee urbaine dont 
la problematique est similaire a celle des autres grandes villes europeennes 17. Les 
solutions diverses sont conditionnees par la tradition, par le climat ou par les objectifs 
differents de l'administration; dans le cas particulier de Bucarest, la modernisation 
urbaine, qui a implique l'assirnilation des rnodeles occidentaux, a coexiste avec une 
forte resistance de la tradition locale. N'ayant aucune contrainte concemant Ia 
relation stricte entre le bâtiment et Ies voisinages, le front continu (symbole de 
l'espace urbain) n'a existe que dans Ies zones centrales, commerciales. Autrement, Ies 
cours s'ouvrent vers la rues et generent, avec Ies fa~ades des bâtiments, des 
successions tres variees. L'espace de la rue est ainsi defini avec rnoins precision; au 
detriment de la clarte de l'image urbaine, ii gagne en richesse et en pittoresque. Le 
rythme, toujours different , entre l'espace libre et celui du bâti est enrichi par la 
variation des hauteurs des edifices. 

Jjur:uN.Jli _lulwardu eli.r<thtftf. 

;( . 
I ;; __ .. -;.,, 

Si Ies deux instrurnents, analyses jusqu'ici existaient, d'une maniere ou d'une 
autre , pendant toute la periode presentee, deux autre elements de la modernisation 
de la ville ont apparu seulement apres 1878: 

- la realisation de grands edifices publiques, destines a abriter Ies institutions 
centrales de l'etat national, ou Ies nouveaux institutions bourgeois: le palais royal, Ies 
ministeres, Ies banque et Ies societes d'assurance, la bourse, Ies edifices culturels et 
d'enseignement etc. Ces edifices, qui ont confere a la viile une rnonurnentalite qui lui 
manquait, constituent, encore aujourd'hui, la plupart des constructions repre
sentatives de Bucarest; 

17 Pour la comparaison, voir Louis Bonnier, Les Reglements de voirie, Conferences faites dans 
l'hemicycle de l'Ecole Nationale de Beaux Arts Ies 22 el 29 octobre 1902, Paris. 1903. 
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- enfin, l'architecture eclectique, surtout d'influence fran~aise, largement 
repandue aussi au centre qu'aux peripheries de la viile, qui a unifie, de point de vue 
plastique, Ies deux structures urbaines superposees: l'ancienne, medievale, encore 
vivante, et la moderne. 

Pour conclure, on peut considerer donc que Ies efforts modernisateurs, 
commences par le Reglement Organique, sont concretises, vers 1900, dans une 
strategie complexe et assez coherente du developpement urbain. C'etait la periode 
fondamentale pour l'histoire moderne de la viile, ou on a applique beaucoup d'idees 
novatrices, qui a conditionne d'une maniere decisive la configuration de Bucarest du 
xxe siecle. 

•Comunicare la a 7-a conferinţă a Internationa/ Planning History Society, Salonic, 17-20 octombrie 1996. 
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MESTERISIARDITECTICONSTRUCTORI 
~ ' ' ..,, ..,, IN BUCURESTII PRIMEI .JIJMATATI 

' ' A VEACULUI AL XIX-LEA 

Ionel ZĂNESCU 

La începutul veacului al XIX-iea, în Bucureşti casele de zid erau rare. În special 
domnii şi unii din marii boieri, marii negustori şi clericii de frunte locuiau în palate şi 
case de zid spaţioase, restul populaţiei - adăpostindu-se în case de paiantă sau de lemn. 

De asemenea, prăvăliile şi dughenele de rând erau construite din materiale 
perisabile, excepţie făcând doar unele hanuri şi în special mănăstirile care erau din 
piatră. Casele boiereşti grupate în apropierea curţii domneşti erau „frumos acoperite 
cu şindrilă" şi zidite „din piatră tare", fiind înconjurate totodată de „grădini şi curţi 
foarte întinse". Aceste case erau lucrate de meşteri autohtoni - unii dintre ei ţărani 
aserviji - precum şi de meşteri străini. 

In prima perioadă a regimului turco-fanariot, aspectul caselor boiereşti şi 
negustoreşti - ca şi al întregului oraş de altfel, fusese puternic influenţat de moda 
turcească de la Constantinopol. 

La începutul secolului al XIX-iea, modul de construire al caselor suferă noi 
influenţe. Ca urmare a noilor relaţii capitaliste, un puternic curent de modernizare 
începe să pătrundă în oraşul orientalizat. Prin intermediul Rusiei pătrunde la noi stilul 
empire şi neoclasic, mulţi boieri şi negustori încep să-şi construiască case după stilul 
„planos apusean" 1. Pentru pătrunderea acestui curent de artă neoclasică, încă din 
prima jumătate a secolului al XIX-iea, şi mai cu seamă în Moldova, nu trebuie 
neglijate împrejurările politice, care, prin ocupaţia rusească, au pus în contact pe 
români cu Rusia şi Polonia, covârşite în acea vreme de arhitectura de modă 
italienească, cunoscută sub numele de stilul „clasic" sau stilul „empire'· 2• 

Alteori, calamităţile naturale, în special cutremurele şi marile incendii, 
determină domnia să ia măsuri edilitare. Astfel, Constantin Ipsilanti convoacă la 15 
decembrie 1804 divanul spre a elabora un regulament de clădire a caselor, în urma 
incendiului care pustiise Bucureştii 3. Apoi, în 1847, în urma pustiitorului foc, domnul 
a dat poruncă „să se facă casele drept în.rând, să iasă uliţele drepte, nu şuvăite şi 
casele una mai afară şi alta mai înlăuntru ca mai înainte, de se astupa una pe alta" 4• 

Cei care nu-şi pot permite să facă noi construcţii, caută să-şi adapteze locuinţele 
cerinţelor vremii. adăugând vechilor clădiri elemente de arhitectură nouă: scara 
monumentală din holul de la parter, coloane şi diverse ornamentaţii 5; în schimb 
orăşenii mai săraci au adoptat tipul caselor săseşti şi secuieşti din Transilvania 6. 

1 Acad. P. Constantinescu-Iaşi, lnf/11enţe ale vechii arhitecturi ruseşti asupra vechii arhitecturi 
româneşti, Bucureşti, 1951, p. 156; N. Iorga, Istoria românilor în chipuri şi icoane, Craiova, 1921, p. 283. 

2 Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii româneşti, Bucureşti, 1937, p. 324. 
3 Florian Georgescu, Regim11I constr11qiilor în Bucureşti în deceniile IV-V din secolul al XIX-iea în 

Bucureşti, Materiale de istorie şi muzeografie, voi. V, p. 38. 
4 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monume111elor feudale din Bucureşti, Ed. Academiei 

R.P.R., p. 16. 
5 Ibidem, p. 65. 
6 Florian Georgescu, op. cit., p. 39. 
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În mahalale, la periferia oraşului, întâlnim casele de tip popular, ca un 
transplant de arhitectură rurală într-un mediu orăşenesc. Această arhitectură 
populară îşi păstrează prospeţimea, pentru noile construcţii utilizându-se de obicei 
materiale „calde": lut, şindrilă, stuf şi lemnul lăsat aparent. 

Bucureştiul, ca orice oraş sau târg a implicat în primul rând existenţa meşte
şugarilor. 

Forma generală de organizare a meseriaşilor şi negustorilor noştri în perioada 
de care ne ocupăm a fost breasla. 

Dacă în perioada fanariotă se întrebuinţează termenul turcesc „rufet" sau 
„isnaf", începând cu secolul al XIX-iea se foloseşte tot mai mult termenul de 
„breaslă". Alături de „breaslă" se foloseşte şi termenul de „companie", popular 
„cumpanie", la început aplicându-se în special negustorilor, mai pe urmă însă şi 
meşteşugarilor. 

Denumirea de „cumpanie" o întâlnim pentru prima dată în 1819, când 
Alexandru Şuţu face o nouă grupare a meşterilor de clădiri strângând într-o singură 
„cumpanie" pe zidari, dulgheri şi tâmplari, „care sunt uniţi la ale lor meşteşuguri, 
neputând săvârşi unul fără altul întregimea unei binale" 7. 

Pentru a sprijini ridicarea nivelului lucrărilor de construcţie, mai multe bresle 
sunt reunite sub autoritatea unui maimarbaşa „de lemnari i de zidari i strungari i 
tîmplari" ~- În 1803, ca şi în 1807, noi hrisoave domneşti se ocupă de aceste bresle 
federate. In cel din 7 august 1807 se indică faptul că principalul motiv al reuniunii 
breslaşilor sub autoritatea unui maimarbaşa, care beneficia de scutelnici şi leafă 
lunară, era „a nu face norodului înşelăciuni şi pagube" 9• Realitatea unificării consta 
deci din necesitatea de a se putea îndruma lucrările de construcţie din oraş. 

Din venitul lui maimarbaşa se luau 750 de taleri cfentru întreţinerea străzilor şi 
„cutia podului", restul mergând la cutia „cumpaniei" 1 . 

Uneori, maimarbaşa - cum se întâmpla în 1802- putea fi şi din rândul soldaţilor. 
Astfel, maimarbaşa Lazăr, fost „epistat de maimarbaşa", era „proin {fost) polcovnic". 
El nu va fi ascultat de membrii „isnafului lemnarilor i al zidarilor, cărămidarii i 
nisiparii" şi de aceea demisionă. Dar după „cutremurul ce s-a întâmplat de la 
Dumnezeu", fiind „atâta de lucru", boierii nu s-au lipsit de serviciile lui, fiind pomenit 
în acte multă vreme 11 • 

În ceea ce-i priveşte pe membrii companiei, „hălăduitorii", „şezători în 
Bucureşti", aceştia sunt scutiţi de dijmărit şi vinărici, dacă dau 24 de taleri „de cruce" 
(pentru două persoane de aceeaşi meserie) la fiecare patru luni 12• Măsura privea 
numai capitala, meşteşugarii din provincie lucrau fără nici o constrăngere. 

Odată cu Regulamentul Organic se impune o nouă reorganizare a bi;eslelor. 
Astfel, Sfatul administrativ al ţării va fixa principiile de unificare a breslelor de 
negustori şi meseriaşi, determinând regulile de funcţionare, obligaţiile şi drepturile 
patentarilor, precizând chiar ca această unificare să se săvârşească cât mai grabnic în 
cursul lunii septembrie 1831 13• 

7 V. A. Urechea, Istoria Românilor, voi. XII, p. 377. 
8 Dan Berindei, Oraşul Bucureşti reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti: 1458-1662, Bucureşti, 

1963, p. 107. 
9 Ibidem. 

10 V. A. Urechea, op. cit„ voi. XII, p. 377. 
11 Ibidem, voi. XI, p. 269-270. 
12 Ibidem, voi. XII, p. 377. 
13 George Potra, Din Bucureştii de altădată, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 8. 
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Reorganizarea breslelor apărea în 1831 ca o nevoie reală a vieţii economice 
după pacea de la Adrianopol. 

La 13 octombrie 1831, Sfatul administrativ al ţării trimite poruncă judeţelor şi 
oraşelor de felul cum trebuie să se facă noua organizare a breslelor de negustori şi 
meşteşugari. Toţi membrii breslelor erau obligaţi să plătească patenta şi li se îngăduia: 
să aibă steagul lor propriu „care va închipui icoana sfântului patronului său" şi dreptul 
de a avea biserici în cadrul breslei respective14. 

Totodată, noua reglementare de organizare prevedea ca nimeni să nu exercite o 
meserie dacă nu era înscris în registrul corporaţiei şi nu plătea patentă. 

Pentru perioada de care ne ocupăm, un rol însemnat îl au contractele de muncă. 
Ele încep să devină o necesitate între meseriaşi şi patroni, între meseriaşi şi boier sau 
burghez. În aceste contracte se specifică, în mod amănunţit, îndatoririle ce revin atât 
pentru cel ce angajează meşteri pentru executarea unei lucrări, cât şi pentru aceştia 
din urmă mai ales, adică: felul cum să se facă lucrarea, materialul folosit, termenul de 
predare a lucrării, modul cum să se facă plata etc., conturându-se mai accentuat ideea 
de contract de muncă. De obicei, contractul era „adeverit" de Meimăria oraşului 15• 

Când contractul se încheia cu o mănăstire sau cu Mitropolia, era necesară 
aprobarea Mitropoliei şi întărirea Logofeţiei treburilor bisericeşti, spre a avea mai 
multă temeinicie, iar dacă una din părţile contractante era supus străin se cerea şi 
întărirea agenţiei respective, cum a fost la 8 aprilie 1839 16, când contractul a fost întărit 
şi de Logofeţia treburilor bisericeşti şi de Agenţia austriacă, Iosif Weltz fiind supus 
austriac. 

Creşterea numărului de meseriaşi bucureşteni, a determinat domnia la 
recenzarea acestora în mod periodic. În afara catagrafiilor generale ale oraşului, 
necesare autorităţilor pentru datele social-economice pe care le furnizau, s-a simţit 
nevoia în perioada regulamentară şi de unele catagrafii parţiale, pe categorii de 
locuitori, în special producători de bunuri materiale, pentru fixarea capitaţiilor şi 

reglementarea unui regim fiscal adecvat. Astfel, încă din 1831, concomitent cu 
recensământul general al populaţiei oraşului s-a procedat - la porunca Vistieriei - şi 

la catagrafierea separată a tuturor negustorilor, meseriaşilor şi plugarilor din capitală. 
Urmărind în timp categoriile de meseriaşi se poate desprinde următorul fapt. Pe 

de-o parte avem de-a face cu înmulţirea treptată a meseriaşilor, iar pe de altă parte, 
cu diversificarea unor meserii. 

Pe lângă vechii meseriaşi apar alţii noi, printre care mulţi străini care răspund la 
transformările social-economice ale timpului. Astfel, vopsitorii, zugravii, ştucatorii în 
ipsos cunosc o mare înmulţire. 

Datele statistice ale vremii ne oferă un tablou destul de variat asupra 
numărului meşteşugarilor, precum şi al meseriilor practicate. În articolul de faţă 
putem arăta că la începutul secolului al XIX-lea existau 1 500 meşteşugari cu 
prăvălii, din care 205 erau dulgheri, 115 zidari, 39 covaci şi lăcătuşi, 10 tâmplari, 9 
cărămidari pentru construcţii 17 

14 Ibidem, p. 351. 
15 George Potra, op. cit., p. 8. 
16 Ibidem. 
17 '"*" Istoria oraşului Bucureşti, voi. I, Bucureşti, 1965, p. 139. 
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Recensământul din 1810, va constata că în Bucureşti existau 3 238 meşteşugari 
şi negustori; peste 50% din cei recenzaţi fiind meşteşugari 18• Cu doi ani mai târziu, 
respectiv în 1812, datorită creşterii numărului de meşteşugari şi negustori, va creşte 
şi numărul breslelor; în acest an fiind menţionate 60 de bresle 19• Mai târziu, o 
statistică negustorească din 1824 împărţea pe cei 1 515 negustori ai capitalei în trei 
categorii: de frunte - 255; de mijloc - 489; şi „de coadă" - 771 20• Bineînţeles, în 
statistica menţionată nu sunt cuprinşi meşteşugarii fără prăvălii. De asemenea se 
indică în acest document economic că numărul prăvăliilor bucureştene se ridica la 
1515 faţă de totalul de 3 032 câte se aflau în centrele urbane din întreaga ţară 21 • 

Acestea sunt ultimele date statistice mai amănunţite pe care le recunoaştem 
privitoare la Bucureşti înaintea epocii regulamentare, când se procedează la catagrafierea 
locuit9rilor oraşului pe baza unor criterii mai sigure, verificate de comisarii vopselelor. 

In 1831 se procedează la recenzarea tuturor locuitorilor capitalei; datele din 
„Tabla statistică a Politii Bucureşti" alcătuită în luna lui decembrie 1831 şi publicată 
în „Curierul românesc" nr. 13 din 10 martie 1832, ne semnalează că în oraş existau 
60.688 locuitori, la care se adăuga circa 10-12.000 flotanţi. 

Concomitent cu recensământul s-a făcut şi o catagrafiere separată a 
negustorilor, meseriaşilor şi plugarilor, al căror număr total se ridica la 10.375 
persoane 23. Catagrafia mai redă că existau 100 de „fabrici", ateliere manufacturiere 
şi instalaţii industriale şi de ciorapi 24. 

Din cifrele totalizatoare ale „Tablei statistice a patentarilor din Bucureşti", 
rezultă că la 1831 erau înregistrate 112 categorii de meseriaşi şi negustori. 

Un mare interes îl suscită, fără îndoială şi „Catastihul patentarilor de neguţători 
şi meseriaşi, împărţiţi pe corporaţii din 1832, în care se aflau inseraţi nominal 3 269 
dajnici din capitală, capitaţia lor ridicându-se la un total de 170 490 lei 25 . 

Din totalul de 3 269 meseriaşi, un număr de 2 021 meseriaşi lucrau în domeniul 
construcţiilor, fapt ce denotă amploarea acţiunilor edilitare din capitală. 

Repartizaţi pe categorii de meserii situaţia ar fi următoarea: 37 olari, fierari şi 
cherestigii (aşezaţi în mahalalele Sf. Gheorghe Nou, Sf. Gheorghe Vechi, Curtea Veche 
etc.), 53 vărari (Pantelimon, Sf. Gheorghe Vechi, Sf. Gheorghe Nou, Popa Nan, Curtea 
Veche, Spirea, Olari), 64 fierari, 250 dulgheri, zidari, tâmplari, pietrari, olangii şi 
cărămidari (Spirea, Scaune, Popa Radu, Sf. Elefterie, Podul de Pământ, Pantelimon, 
Flămânda), 95 zidari, 16 tâmplari, 15 olangii şi cărămidari, 11pietrari,1 şindrilar etc. 26. 

Şirul catagrafiilor economico-financiare parţiale se încheie în 1835 cu o nouă 
„Condică dă clasificaţia patentarilor" din oraşul Bucureşti integrată într-o statistică a 
patentarilor din Ţara Românească, prezentând însă şi unele date diferite faţă de 
recensămintele anterioare. Astfel, cifra generală a patentarilor înregistrează o uşoară 
scădere (3 258 faţă de 3 269 în 1832), ei continuând să fie împărţiţi în 5 clase 27. 

18 Dumitru Almaş, Panait I. Panait, Curtea Veche din Bucureşti, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1974, p. 60. 
19 Dan Berindei, op. cit., p. 107. 
20 Florian Georgescu, op. cit., p. 60. 
21 Ibidem. 
22 Florian Georgescu, Aspecte privind împărţirea administrativă şi evoluţia demografică din 

Bucureştii anilor 1831-1848 în Bucureşti Materiale de istorie şi muzeografie, voi. III, p. 63. 
23 Ibidem, p. 66. 
24 Ibidem, p. 63. 
25 Ibidem, p. 66. 
26 Emil Vîrtosu, Ion Vîrtosu, Horia Oprescu, fnceputuri edilitare 1830-1832, Bucureşti, 9 mai 1936, 

p. 158--159. 
27 Florian Georgescu, Aspecte ... , op. cit., p. 69. 
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Dacă numărul membrilor unor corporaţii scade, în schimb cel al dulgherilor, 
zidarilor, tâmplarilor, pietrarilor, olangiilor şi cărămidarilor creşte de la 407 la 456 28. 

Creşterea simţitoare a acestora într-un scurt interval de timp, demonstrează un 
anume avânt al claselor înstărite şi mijlocii din perioada regulamentară pentru a-şi 
construi case de zid şi de piatră în oraş datorită noilor iniţiative edilitare luate de 
comisia de înfrumuseţare a Politiei şi secţia arhitectonică a Sfatului Orăşenesc, 
reflectând nevoile burgheziei de înnoire şi modernizare a capitalei, pentru 
promovarea relaţiilor de producţie capitaliste. 

Procesul de diferenţiere şi de creştere a contradicţiilor înlăuntrul breslelor se 
accentuează. În 1811, dintr-un total de 3 238 de negustori şi meşteşugari, doar 389 
erau de starea I, la care se adăugau 507 de starea a II-a, restul erau grupaţi în stările 
a III-a şi a IV-a. 

Meşteşugarii, ca de altfel şi ucenicii şi calfele, sunt supuşi de domnie sau de 
trupele de ocupaţie la tot felul de corvezi, de cele mai multe ori neplătite. Aşa se 
întâmpla în 1816, când marii boieri cereau domniei, ca scutiţii, posluşnicii şi slujitorii 
să repare fără plată Podul Mogoşoaiei, Colentinei şi cel al Târgului de Afară 30• Prin 
hrisovul din 13 noiembrie 1822, dulgherii din toate mahalalele oraşului erau obligaţi 
ca în caz de incendiu să participe la stingerea lui, iar în caz de nesupunere erau 
pedepsiţi cu bătaia 31 . Apoi, în vara anului 1828, un document aminteşte de numeroşii 
dulgheri bucureşteni solicitaţi pentru podul de la Olteniţa de către trupele ruseşti 32· 

În aceste condiţii, tot mai numeroase sunt acţiunile de luptă împotriva acestei 
stări de lucruri. Astfel, în anul 1800, dulgherul Mitea este surghiunit la Snagov pentru 
necinstirea „cu ocări şi înjurături" a epistatului dulgherilor 33. 

Alteori, meşteşugarii se judecă cu meşterii sau boierii cu care au contractat 
construirea de case :eentru obţinerea drepturilor băneşti ce li se cuvin conform 
contractului încheiat 4• 

Foarte interesante ni se par şi datele legate de diversele meserii, precum şi 
aşezarea meseriaşilor în diversele zone ale capitalei. 

Una din categoriile cele mai răspândite de meseriaşi, îl constituiam cărămidarii. 
Aceştia au avut două mahalale: una mai veche, în partea de sud-est a oraşului, unde 
o hotarnică din 4 iunie 1668 aminteşte „piatra drept Cărămizii" - sub acest ultim 
nume înţelegându-se probabil un sat separat la acea vreme, înglobat ulterior şi 
devenit mahala - şi o alta mai nouă, în extremitatea opusă a Bucureştilor, la nord de 
intrarea Dâmboviţei în oraş 35. Cărămidarii confecţionau, în afară de cărămidă, ţiglă 
şi „chiunghiuri pentru aducire a apii" 36. 

Pentru a răspunde cerinţelor de materiale pentru construcţiile oraşului, în jurul 
Bucureştilor au luat fiinţă de timpuriu ateliere - de diferite mărimi - pentru 
producerea de cărămizi, olane ş.a. 

28 Ibidem. 
29 Dan Berindei, op. cit., p. 108. 
30 George Potra, op. cit., p. 711. 
31 Ibidem, p. 70. 
32 Hurmuzaki, XVII, p. 149-150. 
33 Nicolae Iorga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939, p. 247. 
34 Const. Şerban, Breslele bucureştene în secolul XVIII, „Studii", XII, 1958, nr. 6, p. 55-89; Dan 

Berindei, op. cit., p. 108. 
35 George Potra, op. cit., p. 55-56. 
36 C. C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1966, p. 309. 
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După 1831 - anul intrării în vigoare a Regulamentului Organic în Ţara 
Românească - s-a încercat standardizarea cărămizii, pe baza a două prototipuri: unul 
pentru ziduri şi clădirile propriu-zise, iar celălalt pentru sobe 37• Încercarea, utilă în 
sine, a eşuat însă - după tergiversări de-a lungul mai multor ani - din cauza lipsei de 
interes din partea unor slujbaşi locali şi a lăcomiei antreprenorilor. 

La început, cărămida se lucra exclusiv manual; apoi se folosesc maşini. În anul 
1859 sunt menţionate două astfel de maşini; una a lui Ion Filipescu în mahalaua 
Elefterie, iar cealaltă în mahalaua Dichiu 38· Se înţelege de la sine că adoptarea 
lucrului cu maşini era de natură a face să crească atât productivitatea muncii 
cărămidarilor respectivi, cât şi buna calitate a produselor. Totuşi, ponderea însemnată 
o constituie atelierele manuale producătoare de cărămidă, organizate la marginea 
oraşului. Forţa de muncă a acestora din urmă nu provenea de regulă din capitală, ci 
mai ales· din satele de cărămidari: Dragomireşti, Chiajna, Rudeni, Zurbava, 
Herăstrău, Colentina, Floreasca, Pantelimon şi Dudeşti Hagi Moscu 39· 

Regulamentul Organic, prin prevederile lui, a făcut posibilă descompunerea 
corporaţiilor şi favorizarea organizării de ateliere şi întreprinderi mult mai mari şi 
mai productive. Spre exemplu, în 1836, diferenţierea între patronii care produceau 
cărămidă era foarte accentuată: din cei 28 patroni-cărămidari, 27 scoseseră producţie 
finită în sumă de 892 OOO bucăţi cărămidă, pe când al ·28-lea (clucerul Gheorghe 
Velescu) produsese singur 1 960 OOO cărămizi, deci mai mult decât dublu 40. 

Foarte mulţi erau cei care se ocupau cu dulgheria, zidăria şi tinichigeria. O 
însemnare inedită din septembrie 1820 pomeneşte de compania „zidaro-dulghero
tâmplarilor" 41 . Documentele vremii ne amintesc desere asemenea meseriaşi 
antrenaţi fie la construirea unor case, fie la repararea lor. In 1817, meşterul localnic 
Leonte, calfă de dulgheri, se învoia cu paharnicul Alexandru Creţulescu la ridicarea 
unei case într-un termen de patru luni, pentru 10 750 taleri 42; iar Ştefan Unchiaş, 
„grosul dulgher" din mahalaua Delea Veche participă în februarie 1819 la lucrările de 
reparaţie a caselor serdarului Marin Butculescu 43. 

Cu ocazia construirii frumoaselor case ale.căminarului Filip Lenş, de la Podul Mogo
şoaiei, este amintit într-un document din 3 decembrie 1821, meşterul tinichigiu Nicolae 44• 

În preajma anului 1830 apare o categorie nouă de meseriaşi, şi anume coşarii. 
Într-un act din 1830 privind alcătuirea Politiei şi îndatoririle sale, se menţiona faptul 
că aceşti meseriaşi vor fi împărţiţi pe plăşi şi vor fi supravegheaţi de cei cinci comisari 
ai capitalei 45. Datoria lor era ca în fiecare sâmbătă să verifice şi să cureţe coşurile 
caselor şi clădirilor. Pentru această operaţie ei primeau ca plată de la proprietari sume 
diferite în funcţie de înălţimea caselor: 2 parale pentru casele obişnuite, 5 parale 
pentru cele cu etaj şi 10 parale pentru cele cu două nivele 46. 

37 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, nr. arh. 418/1836, f. 2. 
38 Ioan V. Cojocaru, Materialele privind dezvoltarea industrială a oraşului Bucureşti în perioada 

Regulamentului Organic şi în anii premergători Unirii principatelor (1821-1859), în Bucureşti Materiale de 
istorie şi muzeografie, 1964, I, p. 184. 

39 Ibidem. 
40 Ibidem, p. 186. 
4 1 C. C. Giurescu, op. cit., p. 242. 
42 G. Patra, op. cit., p. 718. 
43 *** Documente privind istoria oraşului Bucureşti, Editura M.1.8., p. 224--226. 
44 G. Patra, op. cit., p. 750. 
45 Emil Vîrtosu, Ion Yîrtosu, Horia Oprescu, op. cit., p. 44. 
46 Ibidem. 
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Meşteşugarii, în cea mai mare parte a lor, erau aşezaţi grupaţi în funcţie de 
meşteşugul practicat, de unde şi denumirea unor uliţe. Lăcătuşii şi fierarii erau situaţi 
în mahalaua „De la fier" sau „uliţa unde se frânge fierul". Dintr-un document din 23 
august 1807 reiese că „Uliţa hierului vechi" se afla pe locul mănăstirii Sf. Gheorghe 
Nou 47. Uliţa aceasta se afla într-o zonă locuită încă din secolul al XV-iea de fierari şi 
trebuie să fi fost în imediata apropiere a uliţei abagiilor, aşa cum lasă să se înţeleagă 
un alt document din 24 noiembrie 1814 48• 

Urma apoi ,;drumul cărămidarilor" în mahalaua Slobozia domnească; uliţa 
dulgherilor era nu departe de Capul Podului, pe lângă biserica Duşumea; ea dădea în 
„uliţa zidarilor'", adică în porţiunea dintre zisa biserică şi Calea Griviţei a actualei 
străzi Buzeşti. 

Nu lipsesc nici chiristigii, cu depozitele de cherestea, nici nisiparii, care scoteau 
şi cărau nisip. 

Importanţa pe care o reprezintă unele meşteşuguri este reliefată şi în harta în 
şase culori scoasă la litografia lui Eliad şi Belitz în 1833. Harta administrativă a 
Munteniei înfăţişează în perspectivă o imagine a oraşului, cu casele şi bisericile lui, iar 
în partea inferioară o scenă de muncă grupând săpători în piatră, lemnari, fierari 49. 

Pe lângă bresle, un rol important în formarea noilor generaţii de meşteşugari I
au avut şi unele manufacturi bucureştene. O asemenea manufactură de „profil" 
complex - organizată pe mai multe ateliere - funcţiona în capitală pe Podul Târgului 
de Afară şi aparţinea medicului I. Zicker 50• În anul 1836 ea lucra subdivizată pe 
ateliere specializate: fierărie, rotărie, turnătorie de cupru şi tâmplărie. La vremea sa, 
această unitate îndeplinea două scopuri: unul economic propriu-zis, iar celălalt 
didactic. Pe plan economic manufactura lucra din lemn de stejar, nuc şi alte esenţe, 
ferestre, uşi, parchete şi mobilier 51 . 

Indisolubil legată de cele până acum, este şi situaţia aprovizionării oraşului cu 
materiale de construcţii, preţul acestora, locurile de desfacere, precum şi plata 
meşterilor angajaţi în noul proces edilitar-urbanistic al capitalei noastre. 

Materialele de construcţie ce ne suscită atenţia în primul rând sunt: lemnul, 
piatra, nisipul, varul şi cărămida. Lemnul atât de necear construirii caselor şi, în 
aceeaşi mare măsură, pentru podirea uliţelor oraşului era adus în principal din 
judeţele Dâmboviţa, Ilfov şi Vlaşca. De fapt, aceste judeţe erau renumite pentru 
pădurile lor seculare. D. Fotino, în a sa „Istorie generală a Daciei", menţiona printre 
cei 570 de codri din Ţara Românească şi pe cei ai Ilfovului la loc de frunte 52• 

Lemnul, podinile şi „urşii" se aduceau de obicei pe apă, pe Dâmboviţa, fiind mai 
lesne; alteori se transportau cu carele sau cu tânjalele. Anumite sate din judeţele 
Dâmboviţa şi Vlaşca aveau această obligaţie a transportului şi a montajului, beneficiind 
în schimb de un regim fiscal avantajos 53. Cantităţi foarte mari de lemn erau folosite în 
Bucureşti pentru podirea unor uliţe centrale, fapt ce-l determină, în 1807, pe englezul 
Th. Thornton să observe că „risipa unei lemnării atât de fine, care trebuie înlocuită prin 

47 G. Brătescu, Trecut şi viitor în medicină, Ed. Medicală, Bucureşti, 1981, p. 28. 
48 Dumitru Almaş, Panait I. Panait, op. cit., p. 111. 
49 C. C. Giurescu, op. cit., p. 240. 
50 Gh. Georgescu-Buzău, Aspecte ale dezvoltării manufacturilor în Ţara Românească şi Moldova în 

perioada premergătoare unirii celor două ţări (1821-1859), în Studii privind Unirea Principatelor, Bucureşti, 
1960, p. 118. 

51 Ibidem. 
52 Dan Berindei, op. cit., p. 160. 
53 D. Fotino, Istoria generală a Daciei, voi. III, Bucureşti, 1859, p. 128. 
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tot oraşul Ia 5 sau 6 ani, nu poate fi îndreptăţită de nici o nevoie" 54. Câtă vreme 
pădurile uriaşe de stejar acoperiseră şesul şi dealurile Ţării Româneşti risipa acestui 
material preţios nu fusese observată. Când ele începuseră să se rărească însă, şi când, 
atât valoarea lemnului cât şi a manoperei crescuseră, stăpânirea ţării şi administraţia 
oraşului îşi dăduseră seama că e preferabil sub multe raporturi ca padinele de stejar 
să fie înlocuite prin piatră, lemnul urmând a sati:;face numai nevoile de cherestea şi 
lemn de construcţie sau de foc. 

Cantităţile foarte mari intrau şi la construirea unei case de prim rang. Ion Ghica 
menţiona că „La cheresteaua unei case mergeau un parchet de pădure seculară întreg; 
pardoseala sălilor şi a tinzilor era de cărămidă pusă pe muchii, învelitoare din şindrilă, 
.. .înalte aproape de două ori cât casa, ca să nu ţie zăpada şi ca să se poată scurge apa 
mai lesne" 55. 

Piatra se aducea, Ia fel ca şi cheresteaua, fie pe Dâmboviţa, fie cu carele. Sursa 
principală era zona Braşovului, apoi din munţii Ţării Româneşti se satisfăcea întreaga 
cantitate necesară. La 1 aprilie 1824, Grigore Ghica hotăra ca piatra necesară să fie 
adusă din munţii Ţării Româneşti, considerându-se că este mai bună decât cea adusă 
de la „cetatea Braşovului" 56. 

Ample măsuri a luat domnia şi pentru desfacerea materialelor de construcţie. 
Spre exemplu, pentru desfacerea cherestelei pentru construcţii, pe lângă sistemul 
direct de Ia producător Ia cumpărător, existau şi intermediari. Astfel, într-un act din 
6 februarie 1831 a Politiei Bucureşti se menţiona ca „Precupeţii cei ce obişnuiesc de 
cumpără cherestele şi Ie ţin pentru vânzare, de acum înainte să aibă a-şi face magazii 
Ia pieţele din afară de politie, unde să fie Ioc larg, ca să poată încăpea şi carele ce vor 
veni cu producturi şi altele trebuincioase" 57• În consecinţă se interzicea de a se mai 
ţine cherestea în oraş, mai ales de teama incendiilor. 

Câteva luni mai târziu, Ia 15 mai 1831, din porunca divanului domnesc se 
stabilesc trei pieţe pentru vânzarea varului, cherestelei şi a altor produse 58• Cei ce 
urmau a vinde materiale de construcţie obligatoriu urmau să posede bilete cu marcă 
de Ia „Comisia îndestulării politii Bucureştilor", în caz contrar - conform actului 
domnesc din 13 februarie 1831 - erau amendaţi cu suma de 50 lei 59• 

Pentru a evita specula şi scumpirea materialelor de construcţie, după 
cutremurul din 1802, care avariase atâtea clădiri, domnul Constantin Ipsilanti 
(1802-1806) ce părăsise Curtea Nouă părăginită - mutându-se la mănăstirea 
Văcăreşti - a fixat, în martie 1802, preţul materialelor de construcţie: 1 OOO ocale vor 
costa 6 taleri, mia de cărămizi de frunte 3 taleri, mia de cărămizi de a doua şi a treia 
mână 2 taleri, iar hărdăul de nisip 2 bani; meşterul de frunte trebuia plătit cu un taler 
pe zi 60. 

Un alt document din 29 mai 1819 îl aminteşte pe Hristea nisiparul care se 
învoieşte cu episcopul de Buzău să aducă tot nisipul trebuincios Ia construcţia bisericii 
Sf. Dumitru, cu zece parale hărdăul 61 . 

54 C. C. Giurescu, op. cit., p. 314. 
55 Ion Ghica, Opere, voi. II, Bucureşti, 1956, p. 304. 
56 Emil Vîrtosu, Ion Vîrtosu, Horia Oprescu, op. cit., p. 56. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem, p. 74. 
59 Ibidem, p. 58. 
60 V. A. Urechea, op. cit., voi. VIII, p. 713. 
1' 1 George Potra. op. cit., p. 731. 
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Cu toate restricţiile impuse de domnie, preţul materialelor de construcţie va 
creşte, fapt ce va determina divanul să ceară prin anaforaua din 4 mai 1823, 
domnitorului Grigore Ghica-, preţuri maximale la principalele materiale de construcţie. 
Se cerea astfel: 15 taleri mia de kg de var, 15 taleri mia de olane arse, 10 taleri mia de 
cărămidă mare, 8 taleri mia de cărămizi mici; lemnarii şi tâmplarii nu puteau încasa mai 
mult de doi taleri pe zi pentru munca prestată la construcţia caselor 62. 

Numeroase au fost şi cazurile când domnia a trebuit să intervină în procesele 
ivite între bresle, referitoare la preţurile cerute clienţilor. 

În 1819, Alexandru-Vodă Suţu judecă pricina între breasla tâmplarilor şi cea a 
dulgherilor; din rezoluţia dată de acesta, reiese faptul că dulgherii pretindeau un preţ 
mai mic decât tâmplarii, cei din urmă pretinzând preţuri mai mult decât duble. 

„O fereastră ce se face de dulgheri", zice el, „cu taleri 6, tâmplarul mai jos de 
taleri 15 nu o face i o uşă ce se face de dulgheri cu taleri 12, tâmplarul o face cu taleri 
30 şi mai mult... Când vor fi opriţi dulgherii urmează ca tâmplarii să mai scumpească 
lucrul lor" 63. 

Intervenţia domniei s-a dovedit salutară şi în ceea ce priveşte felul cum se vor 
construi casele şi din ce materiale. Prin hrisovul din 4 mai 1823, divanul cere lui 
Grigore Ghica să aprobe ca pe viitor casele să se construiască din zid, cu pardoseală 
din cărămidă sau piatră, iar întreaga lemnărie a caselor să fie protejată cu un strat de 
pământ sau tencuială 64. De fapt, această anaforă mai fusese înaintată şi lui 
Constantin Ipsilanti, după incendiul din septembrie 1804 65• 

Pentru a stopa anarhia construcţiilor în oraş s-au introdus autorizaţiile de 
construcţie spre a se împiedica nu numai strâmtoarea străzilor şi ieşirea din aliniere, dar 
şi fixarea unor tipuri de case şi construcţii. Începând cu domnia lui Grigore al IV-iea 
Ghica, ca de fapt şi anterior, numeroase sunt actele domneşti sau cele ale divanului, 
care preconizează măsuri de sistematizare şi construcţie. Oricine voia să construiască 
trebuia mai întâi să obţină autorizaţia Sfatului orăşenesc, cum stipula de fapt actul din 
30 septembrie 1825. La 12 octombrie 1827 se interzicea „construirea de cicmalele şi 
streşini mai late de o palmă şi jumătate"; ca la 31 octombrie 1827 să se interzică noi 
construcţii pe lângă zidurile hanurilor 66. 

Cu cât ne apropiem mai mult de sfârşitul perioadei la care ne referim, cu atât 
sunt mai amănunţite autorizaţiile ce se eliberează pentru construcţii 67; de fapt ele vor 
deveni obligatorii mai ales în urma marelui incendiu din martie 1847, când cu 
adevărat se poate vorbi de începerea sistematizării oraşului. 

Când paharnicul Mihail Pencovici cere voie să construiască o casă pe locul ce îl 
are în mahalaua Brezoianu, Sfatul orăşenesc precizează că trebuie să fie de zid sau 
paiantă, acoperită cu olane sau şindrilă, fiind obligat să respecte alinierea stabilită. 
Lucrarea nu putea începe decât cu încuviinţarea comisiei Văpselii de Verde 68• 

In Bucureşti îşi fac apariţia numeroşi „arhitectoni" şi ingineri străini aduşi fie de 
municipalitatea de după 1830, pentru a ridica edificii publice, fie pentru a construi 
case la diverşi particulari. Printre aceştia menţionăm pe Johann Freiwald, care se afla 

62 Ibidem, p. 98. 
63 V. A. Urechea, op. cit., voi. XIII, p. 376, nota. 
64 George Patra, op. cit., p. 97. 
65 Ibidem. 
66 C. C. Giurescu, op. cit., p. 27. 
67 "'**Buletinul Oficial, nr. 35 din 16 mai 1847, p. 138-140. 
68 C. C. Giurescu, op. cit., p. 27. 
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la Bucureşti din timpul domniei lui Caragea Vodă (1812-1818), Julius Villacrosse şi, 
respectiv, Sanjouan, autorul planurilor palatului Ştirbei de pe Podul Mogoşoaiei. La 
aceştia se adaugă alţi arhitecţi străini care sunt solicitaţi să întocmească unele planuri. 

Arhitecţii austrieci Vitul şi Konrad Schwinck vor ridica noi case în oraş, printre 
care şi casa Şuţu 69; maistrul zidar ungur Joseph Weltz a zidit pentru porucicul, viitorul 
general, Ioan Odobescu, prin 1820, un rând de case după „planos apusean" 70; iar 
arhitectul Josef Hartl reconstruieşte în 1822 palatul Ghiculeştilor de pe Podul 
Mogoşoaiei, precum şi porţile sale monumentale în piatră, ca şi cele, de altfel, 
dărâmate mai târziu, ale casei Lenş de pe aceeaşi stradă 71 . 

Hanul Manuc după o litografie din albumul lui M. Bouquet, gravată de Ciceri. 

În aceeaşi epocă rriai întâlnim şi pe constructorul italian Giulini, considerat de 
unii ca maestru al arhitectului român G. A. Burelli de la 1857 72 -. 

Dintre sculptori reţine atenţia Karl Schmutzer, cel care la 18 ianuarie 1820 se 
învoieşte cu marele logofăt Dinicu Golescu , prin contract, să-i facă ornamentaţiile 
casei pe care o construieşte în oraş. Din document reţinem: „Şi fiindcă la întăi dă 
aprilie dumnealui boerul are contract cu zugravii ca să zugrăvească casile pă dinafară 
şi după ce să văr zugrăvi nu poate de a să mai face poduri (schele), trebuie să fie tot 
lucrul meu gata, adică aşezatul figurilor, şi apoi în urmă să zugrăvească zugravul" 73. 

69 Florian Georgescu, Regimul ... , op. cit. , p. 66. 
711 N. Iorga, Istoria românilor în chipuri ... , op. cit., p. 283. 
71 V. A. Urechea, op. cit., voi. XA , p. 421 . 
72 Ibidem, voi. X, p. 746. 
73 George Patra, op. cit., p. 738. 
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Pentru ornamentaţiile făcute în bătaia ploii sau zăpezii, sculptorul se angaja să le 
vopsească în ulei. Lucrul costa 4 OOO taleri, Dinicu Golescu angajându-se a-i da şi 
două mii de oca de ipsos74. 

În fine, documentele ni-l amintesc pe Karl Storck, cel care la 17 noiembrie 1863 a 
fost însărcinat să transforme interiorul edificiului casei Şuţu; deschiderea arcadelor, 
crearea scării monumentale, sculpturi în lemn etc. 75. Şi astăzi, după decenii şi decenii, 
arta şi măiestria sculptorului şi artistului decorator Storck este neîntrecută , căci el a reuşit 
să confere ansamblului interior al palatului, o ambianţă şi maiestuozitate deosebită. 

Palatul Ghica-Tei, reşedinţa de vară a voievodului Grigore al IV-lea Ghica 

În primele două decenii ale secolului XIX se statornicesc în Bucureşti , pictorul 
Michael Topler, originar din Boemia 76, precum şi miniaturistul francez Henri de 
Mondauville, cel ce făcea parte din asociaţia politică secretă „Frăţia Ocalei" 77. 

Docum~ntele vremii ne vorbesc că ei beneficiau de numeroase comenzi, clientela 
fiind formată din protipendada oraşului. 

74 Remus Nicolaescu, Contribuţii la istoria începuturilor picturii româneşti, în S.C.I.A., I, 1954, 
nr. 1-2, p. 88-90. 

75 Remus Nicolescu, Miniaturistul Mondouville, p. 26. 
76 Acad. P. Constantinescu-Iaşi, op. cit„ p. 164. 
77 George Potra, op. cit., p. 133. 
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Din epoca stilului „empire" şi „neoclasic" apar case cu valoare arhitectonică 
apreciabilă, interiorul fiind decorat cu picturi de oarecare refinament, precum şi 
câteva încercări de sculptură, porţi monumentale de piatră sau reliefuri care le 
completau aspectul exterior. Pe această linie de preocupări se încadrează şi artistul 
decorator italian Giacometti, cel ce va picta plafoanele palatului Colentina-Tei, ca şi 
interiorul palatului Ghica de pe Podul Mogoşoaiei 711• 

Bineînţeles că pe lângă artiştii pictori sau decoratori străini existau şi la noi în 
Bucureşti sau Ţara Românească, numeroşi zugravi care şi-au adus o reală contribuţie 
la crearea ambianţei nesecare oricărei case, fie ea cât de modestă. Astfel, este amintit 
într-un document din 24 septembrie 1823, Chiriţă Zugravul, aflat într-o neînţelegere 
cu popa Tudorache pentru o casă 79. 

Nu de puţine ori, zugravii de biserici erau folosiţi pentru zugrăvirea unor case 
de boieri şi negustori. Aşa poate, cei trei zugravi tocmiţi în septembrie 1819 pentru 
zugrăvirea bisericii „cele noi a Sfântului Dumitru", metoh al episcopiei de Buzău 80, 

sau Ilie Zugravul tocmit în 1803 la pictarea unei alte biserici 81 , au participat la 
decorarea unor frumoase case ridicate în capitală, în prima jumătate a sec. al XIX-iea. 

După cum este cunoscut, polcovnicul Nicolâe este socotit primul portretist din 
Ţara Românească ale cărui opere pot sta alături de cele ale pictorilor străini, pe care îi 
întâlnim la noi; vrem să spunem primul portretist în înţelesul occidental al cuvântului, 
pentru că, vorbind de portrete româneşti, nu putem lăsa la o parte autoportretele 
zugravului Pârvu Mutu din 1699, aflate la mănăstirile Bordeşti şi Manu 83. 

În afară de portretele ctitorilor de la biserica Leurdeni - Ilfov (1811), zugravului 
Nicolae Polcovmicul îi datorăm formarea unei serii de zugravi, aflaţi la el în ucenicie. 
Titlul cei s-a acordat, de polcovnic, face să credem că în perioada 1823-1838 el a avut 
şi elevi în ucenicie. Astfel, Mondouville, „profesor şi zugrav de miniatură" 83, va 
interveni pe lângă Nicolae Polcovnicul în favoarea unui ucenic, Vasile Mateiescu, 
pentru a-l slobozi din ucenicie. Din discuţia celor doi zugravi aflăm că ei erau 
organizaţi în isnaful zugravilor, ucenicii primind îmbrăcăminte, mâncare şi câte un 
galben pe lună. Este de la sine înţeles că această breaslă avea un rol foarte important 
în procesul de înnoiri edilitar-urbanistice ale capitalei. 

Prin contribuţia lor, meşteşugarii, arhitecţii şi inginerii, şi-au adus o contribuţie 
însemnată, în urma cărora oraşul a căpătat, către mijlocul sec. al XIX-iea, o înfăţişare nouă, 
cel puţin în centrul lui, care făcea o bună impresie străinilor, cât şi populaţiei oraşului. Unii 
călători sunt chiar uimiţi „de măreţia palatelor, a bisericilor, a parcurilor şi a locurilor de 
plimbare". Într-adevăr, palatul domnesc Ghica Tei, construit într-un stil pur clasic în 1822, 
pe malul lacului Tei, palatul lui Barbu Ştirbei, construit în 1855 pe Podul Mogoşoaia, 
precum şi Şoseaua Kiseleff, deschisă încă din timpul perioadei regulamentare, alături de 
grădina Cişmigiu, amenajată în 1846, de către peisagistul german Wilhelm Mayer, pe 
terenurile cu băltoace şi lac, proprietatea neguţătorului Dura, toate aceste însemnate 
realizări urbanistice şi edilitare justificau aprecierile pozitive ale străinilor. 

78 Ibidem, p. 642. 
79 Ibidem, p. 133. 
811 Ibidem, p. 642. 
81 D. z. Furnică, Istoria comerţului la români, mai ales băcănia, Publicaţiune de documente inedite, 

1593-1855, Bucureşti, 1908, p. 114. 
82 Maria Golescu, Un portretist de la începutul veacuilli al XIX-iea: zugravul Nicolae Polcovnicul, în 

Arta şi tehnica grafică, Buletinul Imprimeriilor Statului, Caietul 3, martie 1938, p. 39. 
83 Ibidem, p. 32. 
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RESUME 

Maître et architectes constructeurs au Bucarest, 
de la premiere moitie du XIX-eme sîecle 

Ionel Zănescu 

Dans la premiere moitie du XIX-eme siec/e, la construction des maisons, des auberges et 
des palais subissent des influences nouvelles. A la suite du developpement de nouvelles relations 
capitalistes, un fort courant de modernisation commence a penetrer dans la viile, partiellement 
sous l'influence de /'Orient. Les architectes et Ies artisans etrangers, a cote des artisans de la viile, 
tres doues, d'ailleurs, construisent toute une serie d'edifices et de nouvelles maisons, on 
contribuant ainsi a la modification de /'aspect general de la viile. 

En partant des realites concretes, on analyse dans le materiei l'organisation des artisans et 
des commerfante en corps de metier et compagnies; la necessite d'une nouvelle organisation; Ies 
relations et Ies obligations des membres de ses organisations professionnelles. 

D'une maniere chronologique, on a en vue l'evolution de divers metiers, tout comme le 
nombre de ceux qui Ies pratiquenL Ensuite, on traite Ies rapports entre Ies commefants, Ies 
artisans, Ies compagnons et Ies apprentis; Ies litiges de travail et Ies seulevements intermittents a la 
lutte pour justice et verite. 

Un sous-chapitre a part est forme de la repartition des artisans par rues et faubourgs et 
leurs frequents enregistrements par des recensements et des statistiques commerciales. 

Une viile comme Bucarest a suppose une fine synthese de l'approvisionnement de la 
capitale avec des materiaux de construction, Ies marches et Les prix de vente pratiques. 

Enfin, par des renvois nominaux directs, en met on evidence l'apport de certains architectes 
et artisans de la viile el etrangers dans le processus edilitaire de la capitale. 
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,,FOCUL CEL MARE" DIN 1847 
OGLINDIT ÎN ARHIVA CALWAROV* 

Paul CERNOVODEANU 
şi !Nicolae V ĂT AMANU I 

Despre „focul cel mare al Bucureştilor", întâmplat la 23 martie 1847, s-au scris 
mai bine de un secol aproape numai impresii, în care a prevalat elementul de 
curiozitate sau de pitoresc; doar în ultimele decenii s-a întocmit asupra acestui flagel 
un studiu de sinteză 1• Explicaţia este simplă: o bună parte din actele referitoare la 
acest sinistru aparţinând serdarului Mihail Califarov, au stat până acum neutilizate 
într-o arhivă particulară. Din împrejurări variate această arhivă nu s-a păstrat în 
întregime, ajungând astăzi în posesia Arhivelor Statului din Bucureşti. 

Documentele rămase permit însă a se trage unele concluzii interesante, 
privitoare mai ales la înfăţişarea oraşului înainte de focul care i-a schimbat radical 
aspectul. 

Vom căuta a înfăţişa astfel descrierea oraşului cu activitatea meşteşugărească şi 
negustorească desfăşurată prin cartierele bântuite de foc, căutând a desprinde 
aspectul economic al unei părţi din capitala noastră. 

Pentru a limita costul pagubelor provocate de incendiu s-a hotărât acordarea de 
ajutor sinistraţilor printr-o comisie special alcătuită din neguţători, însărcinaţi cu 
împărţirea ajutoarelor primite din subscripţii publice şi din contribuţiile impuse 
asupra lefilor funcţionarilor, din veniturile bisericilor şi mănăstirilor etc. 2. 

Cea mai mare parte a arhivei Califarov cuprinde dosarele cu catagrafia complexă 
a caselor arse şi a sinistraţilor cu starea lor materială şi cu greutăţile familiare şi în 
sfârşit, cu „mângâierea" acordată. Am socotit că ştirile care ni se dau asupra clădirilor 

* Acest studiu a fost alcătuit împreună cu regretatul meu colaborator dr. Nicolae Vătămanu, la 
~fârşitul deceniului 6, fiind destinat revistei „Bucureşti. Studii· şi materiale de muzeografie". Din 
împrejurări independente de voinţa noastră acest material n-a văzut niciodată lumina tiparului. Socotim 
astăzi drept un act reparator publicarea acestui articol, bazat în întregime pe un material de arhivă inedit, 
în revista căruia i-a fost destinat. 

1 Vezi Florian Georgescu, „Focul cel mare" din martie 1847 în „Bucureşti. Materiale de istorie şi 
muzeografie", VII (1969), p. 55-Q6, cu bibliografia aferentă. 

2 Vezi Ofisul domnesc cu nr. 238 [Buletinul Oficial, 1847, nr. 24 (29 martie), p. 95] la FI. Georgescu, 
op. cit., p. 60, n. 16. Comisia a fost prezidată de şeful poliţiei şi prezidentul magistratului, având ca membri 
un număr de 18 persoane, dintre care cei mai mulţi erau negustori, unii dintre el chiar sinistraţi: clucerul 
G. Opran, pitarul M. Califarov, pitarul Lazăr Calenderoglu, pitarul Ivancea Gherasim, Ioan Manovici, 
Mihail Xanto, Anghel Hagi Pandele, Dumitrache Gheorghiu cojocarul, Vasile Dancovici, Hilel Manoah. 
Ioan Pancu, Apostol Braşoveanu, Crăciun Heraru, Nicolae Stamatiadi, Triandafil Olaru, Ghiţă Muzică, 
Ştefan Bumbăcaru, Diamandi Anghelovici (listă redată incomplet de FI. Georgescu, ibidem). Ordinul de 
numirea lui M. Califarov, cu nr. 1 488 din 28 martie 1847 se păstrează în Arhiva Califarov. 

Mihai Califarov sa Califarolu cu rang de „judecător neguţător" la Înalta Curte Apelativă (întărire 
cu nr. 2 333 din 30 martie 1847 în Arhiva Califarov), era principalul membru al acestei comisii. A fost înălţat 
la rang de pitar la 6 decembrie 1844 şi, succesiv, de serdar la 23 aprilie 1848 şi paharnic la 20 februarie 1853 
(cf. Arhondologia nouă a Ţării Româneşti de la 1837 la 1858- Bibi. Academiei Române, ms. 872, f. 115 vo, 
179 şi 307 vo). După un obicei, din nenorocire, foarte !ăspândit pe atunci, arhivele, câte existau, se păstrau 
acasă la acei care de\ineau o însărcinare oficială. In această calitate Califarov a păstrat la el actele 
referitoare la distribuirea ajutoarelor car_e se ridicau la sume importante. 
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pe de o parte şi a locuitorilor pe de alta, privind mai ales îndeletnicirile lor, constituie 
izvoare de informaţie care nu pot fi trecute cu vederea 3. 

Din nefericire însă, datele furnizate nu au decât un caracter partial, fiindcă unele 
catagrafii de mahalale nu cuprind o serie de date foarte importante. In al doilea rând, 
o parte din arhivă lipseşte. Din materialul care a rămas, după cum am mai spus, cea 
mai mare parte o constituie catagrafiile, însă şi ele sunt de cele mai multe ori repetiri, 
copiate şi recopiate. Singure mahalalele Sf. Gheorghe Nou (vezi anexa 111) şi 
Sf. Gheorghe Vechi sunt bine şi amănunţit catagrafiate, astfel încât ştirile pe care le
am putut extrage au fost cele mai preţioase; am redat însă şi ştirile privind celelalte 
mahalale, pentru că deşi unilaterale, ele prezintă totuşi un interes. 

Mahalaua Sf. Dumitru punctul de plecare al incendiului a fost arsă, după cum 
bătea vântul, numai pe jumătatea stângă a Uliţei Franceze; a avut 152 sinistraţi 
înscrişi, dintre care 17 proprietari şi 135 chiriaşi 4• Casele cu cei mai mulţi chiriaşi sunt 
ale lui Ioniţă logofătul cu 20 chiriaşi; Enache Triandafil cu 28 chiriaşi şi pitarul Ioan 
Chinopsi cu 50 chiriaşi. Nu apar boierii care-şi locuiau singuri casele, fie că nu au făcut 
jalbă de ajutorare, fie că nu i-a înregistrat comisia de catagrafiere pentru că nu erau 
în drept a primi ajutoare, ca unii care mai aveau şi altă avere sau slujbe. 

Dintr-o statistică a poliţiei, comunicată la 5 aprilie 1847 5, în această mahala 
arseseră 16 case, 33 prăvălii cu un cat, 51 fără cat deasupra, un han şi o biserică 
(Sf. Dumitru). Nu apare în arhiva Califarov numele hanului; este probabil să fie cel 
cu 50 chiriaşi, al pitarului I. Chinopsi. 

Din analiza profesiunilor exercitate de sinistraţii din această mahala (vezi Anexa I) 
reiese că cei mai numeroşi sunt croitorii, (19 dintre care 18 chiriaşi şi un proprietar); vin 
apoi patofarii (4 chiriaşi şi un proprietar), cârciumarii (4 chiriaşi); cizmarii, giuvaergii, 
tutungii (câte 3 chiriaşi), băcanii (2 chiriaşi şi un proprietar); şepcarii, curelarii, bucătarii, 
(2 chiriaşi); hahamii evrei (2 chiriaşi), popii (2 proprietari). Câte unul găsim: plăpumar, 
caretaş, „marşandă", bărbier, argintar, legător de cărţi, mărchitan, lumânărar, cofetar, 
cafegiu, cojocar, tapiţer, ceasornicar, dascăl, vizitiu, cantaragiu, brutar; apoi amploiat, 
secretar de consulat, arnăut, o moaşă şi doi doctori: unul localnic, Mencus, şi altul din 
Câmpulung, care avea case aici, Dimitrie Capitanovici. Căminarul Darvari, a cărui casă a 
ars, apare numai ca proprietar, fără drept de ajutor. Din numărul total al sinistraţilor cei 
cu îndeletniciri recunoscute sunt 77; restul de 74 nu au trecute ocupaţiile; este caracteristic 
numărul croitorilor: 19 din 151 jălbari. 

Mahalaua Curtea Veche se înfăţişează cu 9 proprietari dăunaţi de foc şi cu 14 
chiriaşi 6; nu ni se arată numărul caselor arse7. 

3 Un „catastih al patentarilor de neguţători şi meseriaşi, împăr\i\i pă corporaţii" din 1832 a fost 
publicat de Emil şi Ion Vîrtosu, Horia Oprescu, fnceputuri edilitare 1830-1832. Documente pe11tr11 Istoria 
Bucureştilor, I, Buc., 1936, p. 131-223, iar o altă catagrafie a patentarilor din 1835 privind numai pe 
meseriaşii meşteri, dar nu şi pe calfe, este dată de Ion Cojocaru, Documente privitoare la economia Ţării 
Româneşti 18@-1850, voi. II, Buc., 1959, p. 596. 

4 Ca termen de compara\ie notăm că în 1810, mahalaua avea 56 case, 229 bărbaţi şi 146 femei 
(375 locuitori) (Al. Lapedatu, Catagrafia bisericilor bucureştene la 1810, în „Biserica ortodoxă română", 
XXXI (1907), nr. 5 (august), p. 694. 

5 „Prescurtare de clădirile ce au ars" în „Vestitorul românesc", XI (1847), nr. 26 (5 apr.), p. 104. 
Vezi Anexa I. 

6 În 1810, mahalaua avea 120 case, cu 250 bărbaţi şi 300 femei (550 locuitori) (Al. L. Lapedatu, 
op. cit., p. 696). 

7 În Anexa nr. I sunt trecute 12 case, 90 prăvălii cu un cat, 87 prăvălii fără cat, 5 hanuri şi 2 biserici 
(nu se precizează, dar cea de-a doua trebuie să fie Sf. Antonie). 
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Dintre meseriaşi, toţi chiriaşi, cei mai numeroşi erau croitorii K, câte doi 
mărchitani, ibrişingii, bucătari, dascăli; câte un ceaprazar, cofetar, argintar, băcan, 
tinichigiu, căldărar, bărbier, ascuţitor, birtaş, pastramagiu, calpacciu, şelar, alămar, 
simigiu, cizmar, birjar, epistat, o calfă şi un stegar, desigur de la temniţa de alături. O 
menţiune aparte merită N. Neupatris, „speculant" cu o bibliotecă (de împrumut), care 
ajutat cu 500 de lei, revenea cerând să i se mai dea ceva, fiind cu totul sărac. 

„Prescurtarea de clădirile ce au ars" trece la urmă, în văpseaua de roşu, şase 
hanuri, care în afară de prăvălii au mai avut şi următoarele încăperi închiriate, după 
cum urmează: Hanul Roşu (15), Hanul lui Mustacov (23), Hanul lui Vasile (24), 
Hanul Elenei Mustacov (27), Hanul lui Mărgărit (35), Hanul Sf. Gheorghe (?) (42), 
în total 166 încăperi. 

Dacă lăsăm deoparte ultimul, care nu putea fi în mahalaua Curtea Veche, s-ar 
înţelege că primele cinci hanuri ar fi tocmai cele cinci trecute de „Prescurtare" în 
mahalaua Curţii Vechi. Catagrafia ne arată însă pe doi Mustacovi în mahalaua 
Sf. Nicolae Şelari din imediata apropiere, unde „Prescurtarea" nu pune nici un han. 
Este vădită greşeala acelora care au întocmit „Prescurtarea" şi n-au cunoscut bine 
limitele mahalalelor. Este de crezut că, dimpotrivă, catagrafia lucrată mai târziu şi mai 
pe îndelete, redă mai exact situaţia, chiar dacă nu trece cel puţin Hanul Roşu, care era 
sigur în mahalaua Curţii Vechi; nu trece proprietarii, familia Golescu, dar trece pe 
chiriaşi. 

Mahalaua Sf. Nicolae Şelari - apare cu 38 proprietari şi 313 chiriaşi 9• Printre 
proprietari găsim numele lui Petre Dragne cu 47 chiriaşi; al lui Anastase Polizu cu 
33 chiriaşi; al Anastasiei Mustacov cu 25 chiriaşi; al Catinchii Naum cu 22 chiriaşi; al 
lui Costache fiul clucerului Chircot cu 21 chiriaşi, al pitarului Nicolae Mustacov cu 
14 chiriaşi. 

Printre meşteşugari, şi în această a treia mahala găsim cei mai numeroşi pe 
croitori (37. toţi chiriaşi); vin apoi ceaprazarii (16 chiriaşi), cârciumarii (14 chiria~i), 
şepcarii (12 chiriaşi), cizmarii (9 chiriaşi, 1 proprietar), cavafii (9 chiriaşi), sticlarii 
(8 chiriaşi), bărbierii (6 chiriaşi), telalii (6 chiriaşi), calpaccii (5 chiriaşi, 1 proprietar), 
şelarii (3 chiriaşi, 1 proprietar), tutungii (4 chiriaşi), alămarii (4 chiriaşi), tinichigii 
(3 chiriaşi, 1 proprietar), fierarii şi covacii (câte 2 chiriaşi, 1 proprietar); pantofarii, 
cojocarii, ibrişingii, dogarii (câte 3 chiriaşi); cafegii, pânzarii, ceasornicarii, giuvaergii, 
tâmplarii, mărchitanii şi zugravii (câte 2 chiriaşi). Mai erau de asemenea 2 popi 
chiriaşi. Câte unul găsim birtaş, precupeţ, şalvaragiu, vizitiu, calapodar, cofetar, 
săpător în lemn (Bahic!), profesor, umbrelar, bragagiu, cuţitar, grânar, hangiu, 
vopsitor, samsar, căldărar, pescar, simigiu. ceauş, jupâneasă, bucătăreasă, 
spălătoreasă, curăţitor de păr de porc, sidicar (?), decatir (?), grămătic, moaşe, spiţer 
(Şuler = Schullerus din hanul Şerban Vodă!), doctor (Bacaloglu!) şi unul „de Ia 
accisuri". Un element pitoresc îl aduc slujitorii Puşcăriei: „14 dorobanţi ai temniţei", 
chiriaşi ai Soricăi şi cei doi „puşcaşi". 

Mahalaua Sf. Ioan Nou a fost, în mare parte, cruţată de foc; nu înregistrează 
nici o casă mare, ci doar 3 case mici şi 4 prăvălii 9• Păgubaşii sunt 5 la număr: un 
bragagiu, brutar, odăiaş, samsar, sticlar. 

8 În catagrafia din 11!10: 106 case (334 bărbaţi şi 144 femei - 478 locuitori). (Lapedatu, ibidem, p. 
690-691 ). În anexa I: 10 case, 6 prăvălii cu cal şi 78 fără cal, arse nici un han. 

~Avea în 1810: 53 case cu 234 bărbaţi şi 161! femei (402 locuitori) (Lapedatu, op. cit„ p. 962-963). 
Anexa nr. I raportează 3 case arse şi 4 prăvălii fără cat, aşa cum dă şi catagrafia din arhiva Califarov. 
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Mahalaua Stelea avea 42 proprietari şi 86 chiriaşi sinistraţi. Imobilele arse erau 
9 case mari, 37 case mici şi 14 prăvălii, care arată o mahala cu multe locuinţe şi mai 
puţin negoţ 10. Între casele „mari" ale mahalalei notăm pe a clucerului Andricu cu 
6 prăvălii şi 8 chiriaşi (a fost încadrat în categoria celor mai mari despăgubiri: 
10 OOO lei), a lui Ioan Efstatiu (cu 8 chiriaşi), a stolnicesei Maria Palada, a lui Iordache 
Toncovici, Vasilache Vasilopol şi Păuna Pancu. În schimb numele cunoscut al 
dragomanului Serafim îl găsim ca posesor al unei case „mici", în care avea drept unic 
chiriaş, pe „Kok meşterul de clavir". 

Aşezămintele religioase aveau următoaele proprietăţi: biserica Stelea, o 
proprietate cu 9 chiriaşi; biserica Olteni, o proprietate cu 1 chiriaş; metohul mănăstirii 
Slobozia, o proprietate cu 2 chiriaşi, havra ovreiască cu 3 chiriaşi. 

Locuitorii sinistraţi se împart astfel, după îndeletniciri: pantofari (9 chiriaşi), 
croitori şi cismari (câte 5 chiriaşi), cârciumari (2 chiriaşi, 2 proprietari), cojocari 
( 4 chiriaşi, dar numai unul „subţire"), amploaiaţi ( 4 chiriaşi, din care 3 sunt fraţii 
Zamfireşti), toptangii (2 chiriaşi, 1 proprietar), avocaţi (2 chiriaşi, 1 proprietar), 
profesori (3 chiriaşi: Frederic Filter, Ştefănescu şi Gebauer, tatăl lui Alexis Gebauer, 
negustorul de instrumente şi tipărituri muzicale), samsari (3 chiriaşi), neguţători 
(3 proprietari), arendaşi (2 proprietar), băcani (2 chiriaşi), epistaţi (2 chiriaşi), 
grămatici (1 chiriaş, 1 proprietar), tâmplar (2 chiriaşi), doctori (2 chiriaşi: Sachelarie 
şi Vreton, primul chiriaş al lui Scarlat Papadopol, al doilea al lui Anghelache 
Balaban) şi câte unul: telal, simigiu, curelar, dascăl, puşcaş (la temniţă!), spălătoreasă, 
bancher, vânzător de cărţi (Iane Scarlat), zugrav, inginer (Alecu Carismos), învăţător 
de copii, meşter de clavir, cântăreţ, pensionant (adică profesor sau director de 
pension: Nicolae Apoloni), toţi chiriaşi, precum şi un argintar şi un „cilen la comerţ" 
(Efstatie Ioan), proprietari. 

Mahalaua Sf. Vineri se prezintă cu caracterul mixt, cunoscut, al unui nucleu 
comercial înconjurat cu străzi aproape exclusiv cu locuinţe: 47 proprietari sinistraţi şi 
85 chiriaşi 11 • Din 132 dăunaţi, 15 erau sudiţi chesaro-crăieşti, 3 sudiţi britanici, 3 
prusieneşti, 3 ruseşti, 2 elineşti şi 1 franţuzesc. casele arse se împărţeau în 8 mari, 51 
mici şi 50 de prăvălii, între care 29 prăvălioare ale Sfatului Orăşenesc din piaţa numită 
Herasca. Caracteristica acestei pieţe o formau vărarii (12 din care 10 chiriaşi). Mai 
găsim în mahala, iarăşi o trăsătură caracteristică pentru caracterul înstărit al acestei 
părţi de oraş, 6 arendaşi (2 chiriaşi, 4 proprietari), apoi cojocari subţiri (1 chiriaş, 5 
proprietari), cârciumari ( 4 chiriaşi), croitori (1 chiriaş, 3 proprietari), cizmari, 
bohceagii, tinichigii (câte 3 chiriaşi); „speculanţi" (2 proprietari), negustori, samsari, 
pantofari, băcani cu cârciumă (câte 1 chiriaş şi 1 proprietar); măcelari, postăvari, 
tâmplari, precupeţi, cântăreţi la biserică (câte 2 chiriaşi) şi câte un fierar, bancher, 
zaraf, lipscan, ceasornicar, teleloaică, şcolar, epistat, hirurg, clavir-maestru, 
pensionăreasă (directoarea pensionatului Episcopiei catolice), contracciu al 
prăvăliilor Sfatului, îngrijitor al brutăriei miliţiei, staroste de prusieni (!), dascăl şi 
cantaragiu. 

10 În 1810. mahalaua Stelea avea 39 case, cu 123 bărbaţi şi 127 femei (250 locuitori) (Lapedatu, 
ibidem, p. 1 069-1 070) cifre foarte apropiate de ale catagrafiei. După „Prescurtare" (anexa nr. I) au ars 44 
case, 2 prăvălii cu cat, 13 fără şi o biserică, cifre de asemenea apropiate. 

ll La 1810 avea 37 case cu 166 bărbaţi şi 164 femei (330 locuitori). (Lapedatu, ibidem, p. 1 071) În 
„Prescurtare" (Anexa nr. I) găsim sinistrate 7 case mari, 41 case mici şi 47 prăvălii. 
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Între dăunaţi este episcopul catolic Iosif Molaioni, căruia focul i-a distrus 
reşedinţa şi capela, hirurgul Filip Rainer, care se plângea că a pierdut „instrumenturile", 
şcolarul Iancu Scorţeanu, vărarul Gh. Matei păgubit în bani, câlţi, bidinele şi cantaragiul 
Gheorghe, căruia îi arsese „coliba" şi „calabalâcul" din înăuntrul ei. 

Mahalaua Udricani înfăţişează 43 proprietari şi 71 chiriaşi păgubiţi; dintre ei 
2 erau sudiţi chesaro-crăieşti, 2 ruseşti, 1 prusian şi 1 elinesc. Au fost arse 4 case mari, 
57 case mici şi 10 prăvălii 12. 

În casele mici. locuiau meseriaşi, care nu aveau toţi prăvălii. Croitorii sunt, 
relativ, cei mai numeroşi (7 chiriaşi), apoi vin arendaşii (1 chiriaş, 2 proprietari), 
cojocarii (2 chiriaşi, 1 proprietar), şalvaragii (2 proprietari), bogasierii (2 proprietari), 
„speculanţii" şi amploiaţii (1 chiriaş, 1 proprietar), cârciumarii (2 chiriaşi) şi câte unul: 
negustor (Hagi Simion cu marfă de Ozongiova), cizmar, băcan cu cârciumă, tinichigiu, 
măcelar, vărar, olar, şelar, mărchitan, epistat, sacagiu, vizitiu, sticlar, abagiu, 
limonagiu, papugiu, căldărar, vopsitor şi o moaşă. 

Mahalaua Vergului se găseşte trecută cu numai 31 proprietari şi tot 31 chiriaşi 
sinistraţi, cu 5 case mari, 17 case mici şi 15 prăvălii. Judecând după catagrafia din 1810 13, 

mahalaua trebuie să fi fost mică, dar puternic bântuită de foc. Era o mahala alcătuită 
mai ales din case de locuit. Caracteristic este numărul arendaşilor (toţi 5 proprietari), 
şi al celor ce trăiau „din venit" ( 4 proprietari). Găsim apoi negustori 
(2 proprietari), croitori (2 chiriaşi), scriitori la logofeţie (1 chiriaş, 1 proprietar), „cu 
alergătura" (adică curieri) (2 chiriaşi), avocaţi (1 chiriaş, 1 proprietar) şi câte un 
tâmplar, catar, limonagiu, caretaş, dascăl, curelar, cârciumar, cizmar, praporcic în 
miliţie, pescar, precupeţ, găitănar, (aceştia toţi chiriaşi) şi câte un surecciu, zaraf, 
băcan mic şi dascăl de desen (proprietari). Ultimul de pe listă este cunoscutul pictor 
şi profesor de la colegiul Sf. Sava, Carol Wallenstein, despre care catagrafia spune că 
era împovărat cu familie mare şi că a pierdut totul la foc. 

Mahalaua Lucaci - arată 107 proprietari păgubiţi de foc faţă de 76 chiriaşi; 
raportul caracterizează mahalaua ca o aşezare de locuinţe gospodăreşti, după obiceiul 
ca fiecare om să-şi aibe căsuţa lui. În acelaşi sens pledează şi catagrafia imobilelor 
dăunate: 20 case mari, 106 case mici şi numai 6 prăvălii 14. Era o mahala locuită, ca şi 
cele învecinate, de negustorii care ţineau bolte în târg (Costandin Atanasiu, de pildă, 
despre care catagrafia spune că „n-are trebuinţă de ajutor, posedă moşie şi patru bolţi 
la Hanul cu Tei"). La analiza îndeletnicirilor ies, de aceea, ca mai numeroşi negustorii 
(12, din care 5 chiriaşi şi 7 proprietari), apoi cei „în slujbă" (3 chiriaşi, 5 proprietari) 
şi moşierii (1 chiriaş, 5 proprietar). Urmează cojocarii (2 chiriaşi, 3 proprietari), 
preoţii (1 chiriaş, 3 proprietari), croitorii (3 proprietari), cârciumarii (2· chiriaşi, 
1 proprietar), cavafii (1 chiriaş, 2 proprietari), parucicii (2 proprietari), epistaţii 
(1 chiriaş, 1 proprietar), băcanii (1 chiriaş, 1 proprietar), căruţaşii (2 chiriaşi), 
arendaşii (2 proprietari), zidarii (2 proprietari) şi câte un lumânărar, vizitiu, pantofar, 
birjar, conţopist, plăpumar, şalvaragiu, dascăl (vestitul dascăl Chiosea, dar trecut la 

12 La 1810 mahalaua Udricani avea 65 case, cu 149 bărbaţi şi 164 femei (336 locuitori). (Lapedatu, 
op. cit„ p. 1 071-1 072). „Prescurtarea" (Anexa nr. 1) arată că au ars 2 case mari, 47 case mici, 8 prăvălii şi 
o biserică. 

13 În catagrafia din 1810 avea 31 case cu 100 bărbaţi şi 98 femei (198 locuitori). (Lapedatu, ibidem, 
p. 1 070). După „Prescurtare" (Anexa nr. I) au fost arse 10 case mari, 31 case mici, 2 prăvălii şi o biserică. 

14 La 18Hl mahalaua avea 98 case, cu 235 bărbaţi şi 247 femei (482 locuitori). (Lapedatu, ibidem, 
p. 1146-1147) deci, încă de pe atunci, o mahala mare. „Prescurtarea" (Anexa nr. I) dă 9 case mari arse, 
104 case mici, 4 prăvălii şi 1 biserică. 
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pagube numai cu un grajd), căpitan, avocat, pânzar (toti proprietari) şi tot câte un: 
diacon, curier(!), tutungiu, praporcic, tâmplar, dogar, cântăret, paracliser, grămătic şi 
o moaşe, aceştia toţi chiriaşi. 

Mahalaua Ceauş Radu avea o configuraţie asemănătoare, cu cei 88 proprietari 
fată de 59 chiriaşi, cu 6 case mari, 77 case mici şi abia 2 prăvălii 15. 

Aci găsim cei mai numeroşi pe cârciumari (4 chiriaşi, 2 proprietari), apoi pe 
cojocari (1 chiriaş, 4 proprietari), lumânărari (1 chiriaş, 4 proprietari). pantofari 
(2 chiriaşi, 2 proprietari), zidari (3 chiriaşi, 1 proprietar), dulgheri (3 chiriaşi). 
ceaprăzari (1 chiriaş, 2 proprietari), negustori (2 proprietari). pescari (2 chiriaşi), 
tâmplari, muncitori, plăpumari, epistaţi, dascăli (câte 2 chiriaşi) şi câte un arendaş. 
măcelar, cizmar, cavaf, avocat, „în slujbă", cofetar, telal, şalvaragiu, precupet. 
papugiu, postăvar, moaşe, (proprietari) şi tot câte un: florar (!), fabricant (!), 
darabant, pastramagiu, birjar, căruţaş, căpitan, croitor, brutar, limonagiu, vizitiu, 
aceştia chiriaşi. 

Mahalaua Olteni înscrie doar doi sinistraţi: un zugrav şi un săpunar 16• 

Mahalaua Sf. Ştefan, numai în parte dăunată se prezintă cu 20 proprietari şi 13 
chiriaşi, cu 1 casă mare, 17 case mici, şi 4 prăvălii 17• Ca îndeletniciri ale locuitorilor 
aflăm: câte doi epistati de mahala şi băcani şi câte un brutar, cârciumar, dogar, 
sacagiu, cojocar subţire, lucrător la cojocărie, slugă, catar, cântăreţ, sârmagiu, 
zeciuitor, arendaş, vizitiu, proprietar de vie şi unul „cu alergătura". 

Mahalaua Delea Nouă are doi păgubiţi: o văduvă şi serdarul Matei Borănescu, 
amploaiat la vistierie, proprietar al unei case mici 18. 

Mahalaua Hagiului se înfăţişează cu 14 proprietari păgubiţi şi cu numai un 
chiriaş; cu o casă mare dăunată şi 12 case mici 19• Ca ocupaţii: pescari (39) şi câte un 
cârciumar, epistat, birjar, vătăşel, odăiaş, cizmar, pantofar, răcar şi unul care trăia din 
venit. 

Mahalaua Sf. Gheorghe Nou are înscrişi în catagrafia păgubiţilor 174 
proprietari şi 204 chiriaşi 20. Trăsătura caracteristică a acestei mahalale, lipsa caselor 
de locuit, subliniază caracterul negustoresc al mahalalei. Catagrafia ne dă numai 
prăvălii, ceeace, bineînţeles, nu însemnează că pe aci nu existau locuinţe; ele însă se 
aflau sau prin curţi, în continuarea prăvăliilor, sau deasupra, la etaj 21 • Ceea ce lipseau, 
erau casele individuale cu destinaţia exclusivă pentru locuinţă. La rândul lor cele 221 
prăvălii se împărţeau astfel: 21 aveau deasupra un cat, iar 200 erau clădite numai la 
parter. Deosebit mai găsim în această mahala două hanuri: al lui Iancu Bălăceanu şi 
al mănăstirii Sf. Gheorghe Nou. 

15 La 1810, mahalaua Ceauş Radu avea 113 case, cu 211 bărbaţi şi 234 femei (445 locuitori). 
(Lapedatu, op. cit„ p. 1147-1148) „Presrnrtarea" (Anexa nr. I) dă nici o casă mare, 88 case mici, 4 prăvălii 
şi 1 biserică, arse. 

16 Avea la 1810: 80 case cu 129 bărba\i şi 172 femei (301 locuitori). (Lapedatu, ibidem, p. 1 136): 
după „ Prescurtare" (Anexa nr. I) pagubele erau: 1 casă mare, 11 case mici, 1 prăvălie. 

17 La 1810 avea 68 case, 124 bărbaţi şi 139 femei (263 locuitori). (Lapedatu, op. cit„ p. 1 146) 
„ Prescurtarea" (Anexa nr. I) arată ca pagube: 2 case mari, 23 case mici, 9 prăvălii şi 1 biserică. 

18 Mahalaua Delea Nouă este trecută în „Prescurtare" cu 2 case mici arse. 
19 „Prescurtarea" arată arse în mahalaua Hagiului doar 12 case mici. 
20 La 1810, mahalaua Sf. Gheorghe Nou avea 208 case, în care locuiau 309 bărbaţi şi 204 femei (513 

locuitori), (Lapedatu, ibidem„ p. 813). „Prescurtarea" (Anexa nr. I) ne dă următoarele pagube: 5 case, 16 
prăvălii cu un cat, 190 prăvălii fără cat, două hanuri şi o biserică. 

21 După cum am arătat, o parte dintre negustori, mai ales cei mai înstări\i, locuiau în cartierele 
învecinate. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Sruon ŞI COMUNICĂRI 93 

Hanul lui Iancu Bălăceanu, care „trăia din al său" a fost preţuit ca valoare „a 
binalei" la 9 OOO taleri. Era o clădire cu prăvălii la parter şi locuinţe deasupra. 
Prăvăliile erau ţinute de: Ştefan Penovici, bogasier, Hagi Stoica şi H. Penciu, 
mărchitani, Elefterie Dimitriu, lipscan; Vasile Nicolae, bogasier; Ştain şi Frenc, 
lipscani şi mărchitani; Franţi Moreno, toptangiu; Haras şi Şfarţ, mărchitani; Samoil 
Hilel, bancher şi Atanasie Ioan, toptangiu. Cei „de sus" erau: Mihalache Polieni 
avocat, Andrei, profesor şi văduva Dumitrana. 

Hanul Sf. Gheorghe Nou· din preună cu biserica este preţuit la 20 OOO taleri. 
Printre păgubiţi sunt trecuţi slujitorii mănăstirii în frunte cu egumenul, apoi deosebit 
preoţii Constantin şi Avram, diaconul Vasile, iconomul Serafim şi paracliserul 
Dumitru. 

Hanul avea 21 chiriaşi şi anume: Apostol Popescu braşovean; Hagi Teodorache 
şi Co., toptangii care deţineau şapte bolţi în han, deşi el însuşi avea proprietăţi în 
aceeaşi mahala, ca şi în mahalaua Colţei; Nicolae Nicolau, bogasier; Aşer David, 
toptangiu; Mihalache Stoianovici, mărchitan; Teodor Nicolau, zaraf; Teodor 
Dobrovici, fierar; Iosif Romanov, mărchitan, care avea trei bolţi în han; Hagi Tonciu 
Hrâstea, băcan; Hristea, bumbăcarul; Gheorghe, bumbăcarul; Ilie, bumbăcarul; 
Iordache Atanasiu, braşovean; Ilie Mincu braşovean; Mihalache Alexandru 
braşovean; Nicolae Simion braşovean; Nicolae Vasiliu, cojocar; Paspale Duda, 
cojocar; Niţă Grigoriu cu Zamfir, cojocari; Răducanu Simonidi, băcan; Iuda Manoah, 
toptangiu. Dintre aceşti 21 neguţători, 16 sunt arătaţi că n-au nevoie de ajutor. 

Alt mare şi cunoscut negustor, Nicolae de Voicovici (Nicolae Voicu), avea două 
prăvălii în mahalaua Sf. Gheorghe Nou. 

Dintre aşezămintele bisericeşti următoarele posedau proprietăţi în această 
mahala: Mitropolia avea patru prăvălii; mănăstirea Sărindar, două; mănăstirea 
Zlătari, mănăstirea Mihai Vodă, biserica Popa Soare şi biserica Amzei câte una. 
Însăşi mănăstirea Sf. Gheorghe Nou mai poseda, în afară de han, 23 prăvălii în această 
mahala. 

Din analiza îndeletnicirilor raportate reiese că în mahalaua Sf. Gheorghe Nou 
cei mai numeroşi erau bogasierii (34 din care însă unul singur era proprietar); 
reveneau apoi la rând braşovenii (20 chiriaşi), cojocarii (13 chiriaşi), bumbăcarii 
(11 chiriaşi, 2 proprietari), fierarii (12 chiriaşi), rogojinarii (12 chiriaşi), cavafii 
(11 chiriaşi), abagii (9 ·chiriaşi, 1 proprietar), mărchitanii (8 chiriaşi), croitorii 
(8 chiriaşi), plăpumarii (8 chiriaşi), şalvaragiii (6 chiriaşi), pânzarii (6 chiriaşi), 
rachierii (6 chiriaşi), olarii (6 chiriaşi), toptangiii (5 chiriaşi), pastramagii (4 chiriaşi, 
1 proprietar), sticlarii (4 chiriaşi), preoţii (4 chiriaşi), zarafii (2 chiriaşi), boiangiii 
(2 chiriaşi), cofetarii (2 chiriaşi) şi câte un ibrişingiu, lipscan, bancher, avocat, 
profesor, potcapier, simigiu, pescar, zugrav, birtaş, epistat, toţi chiriaşi şi un cârciumar 
proprietar. 

Mahalaua Colţei se înscrie cu un număr mic de sinistraţi: 29 proprietari şi tot 29 
chiriaşi. Clădirile bântuite de foc erau 2 case mari, nici o casă mică şi 22 prăvălii 22• 

Ocupaţiile mahalagiilor sunt următoarele: cei mai numeroşi, cojocarii groşi 
(11 chiriaşi şi un proprietar), apoi băcanii ( 4 chiriaşi), cârciumarii (2 chiriaşi) şi câte 
un precupeţ, tutungiu, cafegiu, bragagiu, birtaş, toţi, precum şi un toptangiu, 
proprietar. · 

22 La 1810 mahalaua avea 81 case, 152 bărbaţi şi 165 femei (317 locuitori) (Lapedatu, op. cit., p. 
695-696). În „ Prescurtare" (Anexa nr. I) apare cu 24 prăvălii cu un cat şi 11 fără cat sinistrate. 
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Mahalaua Ră:vanului era mai bogat populată decât s-ar fi putut crede, de 
vreme ce înscrie 80 de proprietari bântuiţi de foc şi 109 chiriaşi. Case mari ni se arată 
doar două: a Comisiei de Roşu şi a lui David Maer Coen; case mici sunt iarăşi două. 
Prăvăliile, în număr total de 121, se împart în 26 având un cat deasupra şi 95 clădite 
numai la parter 23. Numărul relativ mare de proprietari faţă de chiriaşi pe de o parte 
şi predominanţa prăvăliilor faţă de casele de locuit, indică imobilele mici, prăvăliile
ateliere pentru producţie şi negoţ. Dintre proprietari reţinem numele stolnicului 
Niculescu, stăpânul cunoscutului han al Niculescului, care însă este trecut doar cu şase 
chiriaşi; de altfel „Prescurtarea" nu raportează nici un han ars în această mahala. Mai 
reţinem numele lui Niţă Polizu care avea 13 prăvălii. Şi în această mahala comercială 
aşezămintele bisericeşti deţineau un număr însemnat de proprietăţi; astfel, 
mănăstirea Sf. Gheorghe Nou poseda 14 prăvălii (dintre care însă catagrafia arată că 
·8 erau închise), iar bisericile Popa Rusu, Popa Chiţu şi Răsvan posedau câte o 
prăvălie. 

Caracteristică pentru această mahala este aşezarea cavafilor, ale căror nouă 
prăvălioare le găsim trecute la rând una lângă alta; apoi ale cojocarilor: şapte în şir. 
Interesantă este apoi întovărăşirea tâmplarilor cu tapiţerii, în acelaşi local. 

Aspectul menţionat este confirmat şi de analiza numerică a ocupaţiilor celor 
sinistraţi. Astfel găsim în fruntea meseriaşilor pe cojocari (16 chiriaşi), urmaţi de 
cavafi (15 chiriaşi), croitori (12 chiriaşi), tâmplari şi tapiţeri (8 chiriaşi); vin apoi mai 
slab reprezentaţi cizmarii (5 chiriaşi), cârciumarii şi mărchitanii ( 4 chiriaşi), zugravii 
(3 chiriaşi), băcanii şi fierarii (3 chiriaşi), strungarii, tapiţerii (singuri), braşovenii, 
toptangiii, bogasierii şi pantofarii (câte 2 chiriaşi); în sfârşit, mai găsim câte un 
şalvaragiu, bragagiu, ciauş, cofetar, dogar, pecetar, telal, giuvaergiu, pânzar, 
ceasornicar, bărbier, cafengiu, caretaş, gazetar(!), dascăl, chiristigiu, alămar, profesor 
(toţi chiriaşi), afară de un argintar şi de un spiţer (Graef) care erau proprietari. 

Mahalaua Sf. Gheorghe Vechi are configuraţia cea mai bine conturată, graţie 
grijei pe care au pus-o alcătuitorii catagrafiei în îndeplinirea sarcinei ce li se dăduse. 
Găsim înscrişi 174 proprietari şi 399 chiriaşi 24• Casele sinistrate erau astfel împărţite: 
18 case mari, 17 case mici şi 301 prăvălii. Numărul mare al acestora din urmă confirmă 
caracterul negustoresc al mahalalei. Proprietăţile aparţineau în mare număr boierimii 
şi clerului. Dintre boieri am identificat după rang şi nume, un număr de 26; cifra este, 
fără îndoială, sub realitate, dar posibilităţile de identificare au fost defectuoase. Clerul 
deţinea următoarele proprietăţi: Mitropolia avea patru proprietăţi cu şase chiriaşi; 
biserica Sf. Gheorghe Vechi, patru proprietăţi cu zece chiriaşi; mănăstirea Colţei 3 
proprietăţi cu patru chiriaşi; biserica Hanul Colţei o proprietate cu doi chiriaşi; 
biserica Doamna Bălaşa două proprietăţi cu trei chiriaşi şi câte o singură proprietate, 
biserica Negustori (1 chiriaş), biserica Olteni (1 chiriaş), mănăstirea Cernica 
(2 chiriaşi), biserica Zlătari (1 chiriaş), mănăstirea Sf. Sava (1 chiriaş), mănăstirea 
Sf. Ioan cel Mare (3 chiriaşi), biserica Sf. Nicolae din Prund (1 chiriaş) şi Bărăţia 
cu 14 chiriaşi. 

Dintre feţele boiereşti de categoria a II-a şi a III-a notăm pe serdarul Tănase 
Cazoti (cu 13 chiriaşi), păhărniceasa Elenca Asan (cu 10 prăvălii), serdarul Fănuţă (cu 

23 „Prescurtarea" (Anexa nr. I) ne dă ca arse 9 case, 36 prăvălii cu cat şi 105 fără cal. 
24 La 1810 mahalaua Sf. Gheorghe Vechi avea 170 case cu 503 bărbaţi şi 284 femei (787 locuitori). 

(Lapedatu, op. cit., p. 1 068-1 069). „Prescurtarea" (Anexa nr. I) dădea 29 case arse, 135 prăvălii cu un cat, 
167 prăvălii fără cal, 2 hanuri şi 2 biserici (adică Sf. Gheorghe Vechi şi Bărăţia). 
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9 chiriaşi dintre care 7 croitori!), clucerul I. Rahtivanu (9 chiriaşi), clucerul Enache 
Arian (6 chiriaşi), pitarul Gherasim (7 chiriaşi) etc. Numele cunoscute ale marilor 
boieri şi dregători din protipendadă apar cu proprietăţi neînsemnate: marele logofăt 
A. Vilara cu o prăvălie şi marele logofăt Suţache tot cu o prăvălie; dar, iarăşi, este fără 
nici o îndoială o impresie nereală, aşa cum apare din catagrafie. Însă alături de 
boierimea mai mare sau mai mică, se ivesc nume noi, de negustori recent ajunşi la 
stare, ca Nicolae Lipieru (cu 9 chiriaşi) şi ca fraţii Ghiţă şi Pavel, fără alt nume (cu 10 
chiriaşi). Dintre posesorii de „case mari" mai menţionăm numele unui Hagi 
Dumitrache, Constantin Popovici, Ioana Pălăcescu, Hagi Anghel şi doctorul Şporer. 

O categorie, mai interesantă, de imobile o formează cele trei hanuri Papazoglu, 
Filaret şi Bărăţia 25• 

Bărăţia avea 12 prăvălii. Dintre chiriaşi, jumătate erau cavafi, trăsătură 
caracteristică pentru negoţul exercitat în acest han; ceilalţi erau: doi ciubuccii, un 
lumânărar (de ceară), un cârciumar, un şerbetgiu, un toptangiu de blăni. Mai aveau 
acolo locuinţă un croitor şi un gearah (hirurg) anume Iosif. 

Hanul Papazoglu, care avea 14 prăvălii, pare să fi fost o coproprietate a pitarului 
Iancu Mareş, cu Mihale Hagi Ştefan, serdăreasa Zoiţa, copiii nevârstnici ai 
răposatului Paspale şi o parte „danie la Elada a răposatului Panait Papazoglu" 26. 

Ocupaţiile celor 21 de chiriaşi ai acestui han nu au o asemănare care să 
determine un caracter aparte hanului; ei sunt amestecaţi şi astfel găsim alături de 
patru toptangii (dintre care doi de băcănie şi unul de blănărie), trei pantofari, un 
bărbier, un cojocar, un cârciumar, un şcolar (Iancu Buccetescu rămas fără cărţi!), un 
dascăl, o văduvă de spiţer (Ioana Dreznanda = Dresnandt), un spiţer (Gheorghe 
Ghercu), doi dohtori (Holer şi Compoti), un german fără profesie arătată şi câteva 
văduve. 

Cel de-al treilea han, Filaret, era stăpânit de nepotul mitropolitului fondator, 
Filaret al Ii-lea, Tudorache Predescu. El avea 11 prăvălii şi 31 chiriaşi. Printre aceştia 
un grup compact îl formau cei şapte cojocari subţiri. Mai erau apoi trei toptangii, trei 
cârciumari, trei găitanari, doi cizmari (unul dintre ei era chiar staroste, Alecu 
Ionescu), un „vopsitor de blane", un argintar, un „săpător" (sculptor în lemn), un 
croitor, un braşovean, un epistat (al bisericii Răsvan) şi, bineînţeles, un hangiu; mai 
locuiau acolo un bancher, Hilel Manoach, un puşcaş şi un bulucbaşă de dorobanţi, de 
la temniţa de alături. 

Analiza îndeletnicirilor mahalagiilor din Sf. Gheorghe Vechi aşează în frunte pe 
croitori (51 toţi chiriaşi); urmează cârciumarii (31 chiriaşi, 3 proprietari), toptangiii 
(23 chiriaşi, 2 proprietari), bogasierii (19 chiriaşi), pantofarii (18 chiriaşi), băcanii 
(15 chiriaşi, 1 proprietar), cojocarii (16 chiriaşi), lumânărarii (13 chiriaşi), cizmarii 
(13 chiriaşi), telalii (14 chiriaşi, între care teleloaice şi telalbaşa), cavafii (11 chiriaşi, 
1 proprietar), tutungiii(l 1 chiriaşi); pânzarii (10 chiriaşi), brutarii (5 chiriaşi, 
4 proprietari), sticlarii (9 chiriaşi), mărchitanii (8 chiriaşi), zarafii (8 chiriaşi), cofetarii 
(7 chiriaşi), bărbierii (7 chiriaşi), fierarii (6 chiriaşi), bumbăcarii (5 chiriaşi, 
1 proprietar), plăpumarii (5 chiriaşi), simigiii ( 4 chiriaşi, 1 proprietar), sureccii 

25 „Prescurtarea" (Anexa nr. I) dădea ca arse numai două hanuri; desigur că nu consideră Bărătia 
drept han, cum a trecut-o catagrafia din Arhiva Califarov. 

26 Afară doar dacă toate aceste persoane trecute la rubrica proprietarilor nu vor fi doar chiriaşi 
locuitori în han, care în acest caz ar fi în întregime „danie la Elada". Am interpretat însă aşa cum este redat 
în text, fiindcă alti chiriaşi numai cu locuin\a, cum sunt cei doi doctori, se află la rubrica respectivă, a 
chiriaşilor. 
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(1 chiriaş, 3 proprietari), căldărarii ( 4 chiriaşi), cuţitarii ( 4 chiriaşi), cafegiii 
( 4 chiriaşi), profesorii (3 chiriaşi şi anume Costache Burlan în curtea bisericii 
Sf. Gheorghe vechi, pitarul Petrovici în casele mănăstirii Sf. Sava, Hristea, profesor 
grecesc), şcolari (3 chiriaşi şi anume doi în curtea bisericii Sf. Gheorghe Vechi şi unul 
la hanul Papazoglu), ceaprazari ( 4 chiriaşi), şalvaragiii (1 chiriaş, 2 proprietari), 
arendaşi (1 chiriaş, 2 proprietari), giuvaergii (3 chiriaşi), avocaţi (2 chiriaşi, 
1 proprietar), argintari (2 chiriaşi, 1 proprietar), găitănari (3 chiriaşi), braşoveni 
(3 chiriaşi), epistaţi (3 chiriaşi), bragagii (3 chiriaşi), neguţători (2 chiriaşi, 1 pro
prietar), bohceagii (2 chiriaşi), lipscani (2 chiriaşi), . samsari (2 chiriaşi), făinari 
(2 chiriaşi), olari (2 chiriaşi), mărgelari (2 chiriaşi), dascăli (2 chiriaşi), scriitori 
(2 chiriaşi), mămulari (2 chiriaşi), ciubuccii (2 chiriaşi), bucătari (2 chiriaşi), vopsitori 
de blănuri (2 chiriaşi), bancheri (1 chiriaş, 1 proprietar), amploaiaţi (2 chiriaşi), 
moşieri (1 chiriaş, 1 proprietar) şi câte un inginer (Simion Zefchidi), pecetar, lipier, 
caretaş, portar, îngrijitor la temniţă (pitarul Ioniţă Scărlătescu), tabacciu, franzelar, 
covaci, birtaş, ceasornicar, şepcar, fişicciu, librier (Visarion Rusu), şerbetgiu, pălărier, 
săpător, hangiu, legător de cărţi, florar, borşar (!), pensionistă („madam" Bămches), 
judecător la Curtea Apelativă (pitarul Mihail Califarov, membru al Comisiei de 
catagrafiere şi împărţire a ajutoarelor). Grupul personalului sanitar cuprinde cinci 
dohtori (Gusi, Şporer, Holer, Compoti, Piccolo, dintre care primii doi sunt 
proprietari, Holer şi Compoti locuiau, după cum am arătat la hanul Papazoglu, iar 
N. Piccolo locuiau la Ioan Pălăceanu); urmau trei spiţeri (Zinner, Dresnandt şi 
Gh. Ghercu); un gearah (Iosif de la Bărăţie), două moaşe şi un contracciu de lipitori(!). 

* 
* * 

Expunând pagubele înregistrate în fiecare mahala am dat, ca termen de 
comparaţie pentru numărul caselor mai vechea statistică bisericească din 1810; cu 
toate criticile care i s-au adus 27 acea catagrafie este singura care ne dă situaţia pe 
mahalale, aşa cum ne-o dă şi catagrafia din arhiva Califarov. Deosebit de importante 
sunt datele statistice ale catagrafiei întocmite la 1 şi 2 mai 1810 şi descoperită la 
Moscova 28, dar ele nu se pot suprapune peste datele din arhiva Califarov şi nici peste 
cele oficiale ale „Prescurtării cu clădirile ce au ars" 29, deoarece delimitarea plăşilor 
nu era aceeaşi la 1810 şi 1847 30• Astfel catagrafia 1810 de la Moscova ne dă plasa 
a V-a, neagră, numită Broşteni, iar o altă catagrafie tot de la Moscova din 1 noiembrie 
1828 31 , ne dă culoarea neagră la Târgul de afară. În fine, mai există o catagrafie a 
oraşului din 1831 32, care dă numărul caselor, la o dată mai apropiată de focul cel 
mare. O comparaţie între aceste diferite surse, pe plăşi (boiele) este imposibilă fiindcă 
1. delimitarea plăşilor a variat între timp; 2. unele mahalale („Şerban-Vodă" în 
„Prescurtarea" poliţiei nu apare în celelalte catagrafii) şi 3. alte mahalale au fost 
numai parţial lovite (bunăoară Olteni, Sf. Ioan Nou şi Colţea). 

27 I. Ionaşcu, Date statistice noi despre Bucureşti, în anii 1810-1811, culese din arhivele Moscovei, în 
Revista Arhivelor, II (1959), nr. 1, p. 175. 

28 Jbidem. 
29 Vezi Anexa I. 
30 I. Ionaşcu, op. cit., p. 175, notă. 
31 Jbidem. 
32 N. Iorga, Istoria Bucureşti/or, Buc., 1939, între p. 250-251. 
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Dacă însă ne-am opri numai la câteva dintre mahalalele cele mai lovite, ar urma 
să facem o comparaţie doar între catagrafia bisericească (1810) şi „Prescurtare". 
Oricum, rezultatele ar fi neconcludente. 

Reţinem că după „Recensământul meşteşugarilor şi neguţătorilor" din 1811 
care, de asemenea, îl semnalează prof. I. Ionaşcu 33, în frunte stau, numeric, croitorii, 
blănarii, cizmarii, cojocarii, boiangiii, adică sectorul îmbrăcăminte-încălţăminte, 
urmaţi de cei din sectorul construcţiilor de locuinţe, alimentar etc. 

Aceeaşi proporţie se observă şi din analiza profesiunii celor dăunaţi la 1847, în 
fruntea tutror meseriaşilor aşezându-se croitorii şi ceilalţi meşteşugari din sectorul 
îmbrăcăminte-încălţăminte. 

Datele statistice, incomplete, care ne-au stat la dispoziţie în Arhiva Califarov, 
se rezumă astfel: 2 681 sinistraţi, dintre care 914 proprietari şi 1 767 chiriaşi. 

Casele de locuit arse au fost 1 243 repartizate astfel: 76 case mari, 397 case mici; 
47 prăvălii cu un cat (cifre privind numai două mahalale) şi 723 prăvălii fără cat sau 
împreună, 770 prăvălii, precum şi 5 hanuri. 

Dacă însemnătatea datelor fumizate de Arhiva Califarov nu poate sta în 
oglindirea fidelă a cifrelor globale, din motivele arătate, · această colecţie de 
documente ne îngăduie să reconstituim, într-o măsură apreciabilă aspectul unei părţi 
din oraş, înainte de foc. Îndeosebi acest fapt a fost mai cu deosebire posibil în centrul 
comercial format de cele două mahalale, Sf. Gheorghe Vechi şi Sf. Gheorghe Nou, 
pentru care catagrafia a fost cea mai amănunţită. 

Totuşi, lipsa unor determinări mai precise ne-a împiedicat să conturăm, aşa cum 
am fi vrut, înfăţişarea altui centru comercial dispărut, Târgul Cucului; se pare că acest 
punct comercial, cu caractere proprii de târg mobil între străzi de meşteşugari şi 
neguţători, ţinea de toate cele trei mahalale sinistrate înconjurătoare: Sf. Gheorghe 
Nou, Răsvan şi Colţea, dacă nu şi de Scaune. 

O însemnată greutate de care ne-am izbit a fost insuficienta identificare a 
uliţelor, ceea ce a făcut de multe ori imposibilă reconstituirea. Totuşi, şi aşa credem 
că arhiva Califarov a aruncat lumini noi asupra dezastrului care s-a abătut asupra 
Capitalei la 23 martie 1847. 

SUMARY 

The Great Fire of 1847, recorded in the Califarov Archives 

by Paul Cemovodeanu 
andlNicolae Vătămanul 

As President of the committee in charge of recording the damages dane by the "Great Fire" 
in 1847 (wich distroyed districts of the eastern part of Bucharest), Mihai Califarov (jugde al the 
High Court of Appeal) preserved in his archives documents related to the events, containing 
requests, estimations of the losses, lists and maps of the sufferers (on streets and districts), 
enabling a reconstitution of the ancient Bucharest (as the "Great Fire" marked the starting point 
of the modern Bucharest). 

33 I. Ionaşcu, op. cir., p. 181. 
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ABEXA. Nr .1. 
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(Continua.re Allexa I) 

VĂPSFA UA. NEAGRĂ 

,=====r=======y=========r=====================:r--====• 
1Case 1 . Case 1 Prăvălii 1 Biserici I Y:aha.1.ale • !1 
lma.ri : mici : : I 
:==--=f:=======t======f====T=========: 
I I 12 I I I u „„1 · ... „ n-. · i · !••4 · 
I - I I - I - I „a ..... aua. nng u ..... 
I I t 
I r I I I I 
I C I 23 I 9 I .J. I 5f'.Stefan 
I I I I I .. 

I 7 I 41 I 47 : - : Sf.Vineri 
I 2: 47: a • 1 1 udiicâlîi I I I I I 
1 lo 1 31 1 2 l Vergului 
I I I 

I 9 : lo4 I 4 1 Lucac! 
I I I 

I - ~ 88 : 4 1 Ceauş Badu 
I : : I 
I
' l 1 11 1 1 - 1 Oltenii 

I I I 
I - i 2 i - - I Delea nouă ·1_......_ ___________ __. ________ __, 
31 J_==;~:_l=~=_j_---~===!_ T O ==!=~=====--J 
x) Titlurile rubricelor greşite in original şi 

reconstituite de noi. 

Deci 1 vopseaua .roşie l38o clădiri 

" nE19:e;ră ~clădiri 
peste total l85o clădiri 

~ 
"la 

~ c z 
Q. 
C! 
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100 BUCUREŞTI - MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE - XII 

ANEXA II 

TABLOU RECAFITULA'l'IV 

de s1nistrnt1 ~1 pagube in urma focului d~ la 23 martie 1847 
~um apar din arhiv~-cailfarov 

li " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 

„. 
--------- -------~---·- ----~f-----+---~-·- ---t---:---+-----1 

" " ·-
" " -§.ltoni - -·--=-~--2--=--_ _:_ 

.:;teren · 2o 13 33 l 17 4 

·'! " 
__?.,.________ ----------- --1 

-~e lea -~uă ___ --~ l -~ __ -~--;"-----"t-·--+---+--,----,-1 
lagiul · 14 . l 15 l. 12 l " 11 ' 

--------~-------- ~--- --- --- ---T---~·-----
sr.GheorG11e nou 174 2o4 370 - - , 21 200 ! 2 

----------1---"· -- ~.-- ~·--~--- -
Colţan 29 29 50 2 -----=--'--:'"---;:g:~---

Hăzvan 80 lo9 189 2 2 i 26 95 .·. 
!---------------- -- --
Sf. Gil~'orche 
veoh1 

'I'U'l'AL I 

174 

914 

399 

1767 

573 17. 

2681 7G 397 
'* ':.> 

+----+---·--! 

301 3 

47 1723. 5 
'(;/O 
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ANEXA III (fil.a 1) 
llA.llU.\ t.lA. SF .llliWlltl!!S BUU 
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I (Propr1etă:reasll să:racli. 1 c11 4 fete 
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! l 
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(fila 2) (6) (6) (""4530) <~ 4o5o) ----.-- -------------------------------------------------------
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Î I j J i j idem j 11.-n ovreiu I idem I 6oo I idem chiriaş(i..~a."coa toatl J 

&>o 

253 l I Bagi Teodorache I lClall Vasllillovici spiţer· 500 idem. iar chirias(ul) cu 3 copii 
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'"'" .L 118.Jlasti.rea l>U1Jldarlilll1 -•ar uşecciu 700 1Lull1SŞ( Ul) n-are 'treol.U.ll~a de 
3oo a.1utC!r 2 

261 l DiJOitrache Paraech1vesc" bogasier loo idem scoţând cea mai llllltl 
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ou 1 caal avllld ei fote de ml!.ritat 
ida aol!.Cij:Dd -a -Ullia parte 

idem toatl marfa cu altl atnro 

1.d.em ltlem 

idem eclp(nd cea mai mul tl mar fi 
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el!.rac 

l 

l 
.l 

l 

150 

21 800 

3 150 

2200 

l? 

200 

2 4ooo 

2 1500 

12000 
5100 

3110000 

3 I :LoOOO 

3 
3 2400 

'I 3000 

31 loo 
~I 9o 

4ao 

31 9o 

21 I 5<>o 

..... 
o 
-l» 

te 
c:: 
(Î 

c:: 
~ ,..., 
:3 

I 
;s:: 
~ 
~ 
> .... ,..., 
o ,..., 

§ 
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"!!l 
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!Ir.bi- case case Prii.Vil....; Pră- . . . . . !' , , " Trepte- Pagube 
nale- mari illi.ci . lii cu va- , 11111.!ELE Fl!C1'l!IET.<RILO~ llUllELE CHiill- ! IllllEl:.3r- ,PRE?UL B ;. G A R I 11 e 8 E A I.I.> , le ne:io- din ni--
lor ; "" ca1i lii ! I ASILQil ,NIClliFA jBII'.&- j rociri- ontru 

=======c=~=d==-j---c=-~==--===-- m~ > :=:;::.::::::::::i1::11=' -==-.,;,_~~m;;;.;;.==---======s=========-~==-=~:====-===== 
„1.ban 

_____ J 
<2 hanuri> 

~!!a 4) 

S!;(;heOrghie llou· Ifi'onie 1cono- · · j I 
mu mănlistirii · 

!Ucolae Nicolau 

~--------~--
(9'> <13) 

.1.,er ])avid !1;opteng1u 

idem erzâcdu-i-sl ce au avut i.n 
casă aflându-se ia VAcăresti 

idem 111em 
em şi n-are 

Zoo 

2 ! J.aoo 

;6000 

2000 

-- -----------------
\ N-are trebuinţă da ajutor i ' i.41c- 500 

~laclle StOiC>O-~Cllitlln I idem ! I ; " noo 

.TeOCl.orlffColau 1ura:r.o 

T'ai:>dOr llob.rovicl jflerar ; 

Iosif Bomanov cu ~cbitan \ 
3 bolti I 
Had Topciu l!ristu lbi.can I 
l!ristea !bumbi.car 

u.uegrglle b1JD1.b&ca.ru 

.U.l.8 ·1ăR 

Iordache itanasi u lbraşiovae.rlu 
I 

.u~e----in::ILcu. 148111. 

llibalache Aleceecdrd idem 
liicolae Simeon 11.d• 

I 

j 111em 

I id-am r s-au ars in parte 

Au rămas ai.rac ar:.indu-i-al toată 
marfa ei casele 
N-are trebuintl d-ajutor 

Au rlmas slrac -paguba 
tl 10S.gazie s-au trecut 
paguba din prlvWa sa 
di 

din aceas
deodatl Cil 
din boian-

~re trebuinţă d-ajutor ld.em 

1a.em. 111em 

14em scăpind ca mai mul tă 
din marfă 
AU răcas săra.o aciipi.nl1 d.in mar:ră 

idem idem 
N-are treb!.tlnţă d-ajutor id„ 
ia.em. Uzându-I.-aă toata 
marfa 
N-are treb;UAţă d-ajutor 

Nu au trebuinţă CI-ajutor scl.pînd 
cea mai multi! ·:;. d.111 ... rtă 

idem arzân!lu-1-sl toa tl marfa 

1aem. 1d.8m 

iifOll 

i :>: -,oa 

I ' I B:>D 

l l2loo 

3 ?oo 

I 
I 

'î~ DO 

3 625 
i 

2 I I 210 

} I 2}oo 

12000 
00 

Zoo 

J.a5o 

DO 

~ g 
~ 
() 

o 
;:;::: 
c z 
('i 

~ 
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o 
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na.le- mari mici 111 cu vi- ll1lllXI& PROPRim..RILClI! ll1Jlll!Li CB!Bll_ IftDELJ;!l'- l?l!mUL r le 11e110- 41.a. llA-
lor. . mi cat lii Sll.Oll · Blll!- .l G .l B I 4 e S B .l I .I. rociri- untru 

; LXI.OR lor : 
as:.=~======--=:s..:::=:a:::ir: ~---·=========--e===z=::ma::a: :a===:.:::ii =z:::.a1:a:m:s-..:---=:m1&„._:ac::===ii:::=--..::::caa-·--------· I I 

i I 

Preotu Costand111 idm id.•• i ~ l5o 

i idem AT'l'lllllll ida11 Au rbaa a11rac cu ra·~ 4e mar1- ' 

i tat arzilll4u-1-al tot 4111 caal l ; C:oo 
I Diacon Vasile idem 14em id.• .!5 i I I ! Paraclisier Dlllitru i:l.4H ., 14• 45 

49 i 1 Cu 04l1 Ioan lillllovici Dimitrie lloriallu braşiovea.n 1500 i ida, iar ~rofui•tar(Ul.) ..... re 
i I treDu1nţa -a lltor id• toatl 
! . marfa l 1800 

280 i l Bobeacu 4111 Braşiov Apostol Ktatat:l.u Pop 14• 4oo i 14em .J 281 
i i l PsJi(a)r(nic) Matache 500 Au rlll&a •i.r:ac arzinc1u.-~sl toa-

I Crucereacu idem id• · tl marfa 2 3500 
282 I ! 

l cămaar Jit•flllicl B8 4u Paahu 14,am 500 I Au aclpst o parte 4111 msrtil 

I propriotar{ul) 11-are trebu1nţl 
~ d-a.1utor 1200 

283 I l IWlall letalo! Iosif ROll&.llov libre1' 14• 350 Proprietarul au rias cu atare, 
iar chir'. ol ul' este 4• illl l l65o 

284 

I I l Stolll1ceaaa Iacovachille Paraschiva Pateu abagiu 500 Prol)Zietar(ul) n-aJ:.i. trebuinţl 
d-aiutor idem ar u-1-al toatl 

250 ftA~ a l 
-~ I I 

.L l'U.C0.l..l.Jl8 •pw.l!VB. ~wOl.llll IZJ.OBllO [J.lllllll ,,.,., rropria•a.y~ ~~ este de mlli. ia.r 
chiriaş( ul 11...a.ra trebu:l..llţl 
d-a.1utor 1 loo 

286 I l Clai.ll!raasa llarghioala Pa.ml.azi Jedelcov1c1 id•• Proprietar (ul) are atare idem 3 5o 

I .L .L<ltm ~~- tili'O.l.llt.M u.i.-......e :i.a.• .. .:ooo .. i<lem -- ::> 

287 ; l Petre IanU11av lla.nola Stoi&ll 14.Aam 500 n 1d81l id.am ~ <;o 

288 ! l Ghitil l!ad Chiriac OVanez bomaier 500 . idea id• 3: &o 

289 I i i 1 Sf.Gheorghie Bou Ia.ne valva.ragiu 500 i~m idem 3! ·loc i 

~o 

i 
l Allghel cavafu Apostol Teodora. bollasieru 5ooJ l'roprietar(Ul) 11-are trebuinll,, 4-r I 291 l Jicolae Tln!sescu idm idea. 500> ;J utor paguba chiriaf(.ilor > a-

mAn4oul prlvWil• ,, 6oo 

292 I l Ida idem id•• 6oo idem acoţin4 o parte 
4111 •rtl 3 looo 

- . ~.-:r-:"Zm. - ~---en"Cn="'.- -· - . •. , 
~5) 
2.'33 ~ 

~looo ... ,,. 
260 

-o a-

t::i:i c:: 
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t°'1 
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1„. bi-. !lase Caso . Privii• Prii- ~ · PllErtJI! Trepte- Pagul>e 
ialo- mari mici 111 cu vil- Rlllil:LE PllCIPllil!rA.'lil.01!: IDJllELE CHmI- !Dd.elat- Biii!- · B A G A .li I ele S E A 11 A le 118no-• din nl-
lor un e&t 111 j ASILOll niciraa LELOB i rociri- ; untru 
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295 8 < Srânt .Gheorgbie Nou . i Nicolae Ila.o.ole cu ida ; idOll id8111 I 3 lloo. 

296 

297 

298 

299 

300 

3ol 

I 1 

11 

11 
l 

z 
l 

l 

l 

Bagi Dillcă Chiţu 

!dem 

J 11atache CostandiJl 

Jrosi.DB. Tidun. 

I şuban Urzeacu 

ide• 

CllmiDaru Pllnl 

VUcsn Bi.colau 

3 PriViCl.11) I I 

Scarlat DrAgoieacu · 
cu l prlvll!a 

Bagi Onnez B&g1 
Garabet q. PrădlU 

!Iadu 

Bristo Ioan 

Baa Topoiu 

J.Dton Popescu 

· Bmal'llndacha 

111.hai Poligno 

Gheorghie Patru 

1ncll1al 

id•• Ji 

idem 
f&l,T&zagiu . 

rachieu 

pimar 

oalnngiu 

Kchier 

bl'lltiOY""" 

tiuu 

'bopaiu 

4ooo 
idem ideii 

idem idem 

Propriotar(ul) 11-«ra 'trebui.:lţl 
ele ajut or ielea idem 

500 r idem 14• s..u. 
300 id• id•• 148111 

300 IProprietsr{ul) are n.-1 1 casă 
id„ ·id• 

1500 

500 

300 

" are n-..1 l c8sl id• 

ChiriAt(ul) au rl.maa abac ar
's.lndu-1-al toatl ~· 

I 

Chiriat(ul) n-are trebuinţl 
d-ajutor aa-llll ti p:roprie
tarl' ul) 

14• 

3oZ I I Ionitl. Ioanu i iii.chiar i looa :. 14„ -I 

I I I ida l pagui. 4• la ' prlvll.11 

Bel'clu Costache !leno- IOD.iţi. Ioanu lmchie looa 

303 I idea 

I I I 11 I Sfânt.Ghaoqhie Nou I Bagi Dilld Clliţu I ~ I Soo 
I idem . iie fOpCill . ~ 

! I I I l I Idem I C_patache 

1 I4a Coatacha 

~u 

" . 
ca;looar 

l Serd(ar) Isne Puro1Anu I Bagi llinol. Dia1tr1ul ·,anzar 

1 

304 , 
3os I 1 

3o6 1 

3o? 1 

Zinca BWşeaaca nevân-1 14ea 
nici 

crac1UD Glleotg.w.u &&11111\KI. 

l)1m1 trie Puici Iulache 

lla4ca llacai.uoiA VâlCSA 

Glliţl CaaDulea Gheorgllie 

14• 

~ ......... 

iele• 

~.,, 

14• 

roo 
390 

j3oo 
~00 -4oo 

4oo 

idea 14• 
[140 

Au rbas all'llo e..rz4ndu-1-sl toa
tl u.rta. 
nu au a:Ulţit-nic1 o PI.I>'"'" 

Proprietaru 11-«re trebuinţl 
·ele ajutcr 

Proprietazu a dma.a e&racl. clas 
~J;111t~9(ul) ll-<lre trebuinţă 

, ~rJ;4!b..~ebU111ţl. 4-"Jutor 

Proprie~u id• fi chiriaf(ul) 
aeaaenea · 

14ea ' au ..,. trebuinţl d-Juto" 
id• id.ei 

I. 
~ 

I~ I 
3 I 
3 

3 

l ,_ 

I~ 

' 
I~ 

' 
1 i 

3 

z I 
·~ ., 
3 

?O~ 

looo 

150 

loo 

900 

850 

loo 

?oo 
Soo 
Zoo 

150 

900 -
. ~00 

So 
6o 

~ 
~ 

~ 
~ 
n 
~ 

...... 
o 
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: ci j J I irci LELlla _ neno- 1~ u 
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309 I I l Teodar_ache Dobrovici _l__ bol>a_sierl~J 400 .:i;::d"'••=-------
3lo ; I I I l I Fitar Vasilio ?otrescu -I Te0e1orsche Dobrovi~i idem I 400 I idom, iar proprietar (111) au ri-

ma alrac I l 

311 I I I I l 1111.băilil. Zarafu I DUllitru I pastr&lilagiu I 400 I idem are 1111D1Bi o cosl I l 

;12 l 
l 

313 I J. 

1 
314 l 

I I 

31..5 ! I J 1 

..:::_i__.__ I I 1 

(2 ~..,...)lo 

(rila 6) 

-~ 

(iO~ ___ ..,..._ _____ 
'"" I 

I 
318 I 

319 I 
· 1 

220 l 

l 

221 5 
222 

=::> 

(m> 

l 
l 
l 

l 

l 

2 

l 

l 

.I. 

Stântn Ghoor1<h1e Nou I Velcea boiangiu 
.Alecu Dobre bphasierl:I 
Uţa Dragomiroaia văa.uva I lla.rinciu Ooiangi:u 

Anica Dragom1roa1a Goţca Zaniu .bohasier (:1 
Gotca Zaniu idem 

Nicolae Rristea idelll 

Teodoracho Dobrovici I idem 

- L 

400 
4oo 

~oo 

400 
4oo 

400 

400 

<• 71590) 

Nu au •1.llltit nici o no1<ubl 
idem 

Proprietar (1111 a rălRi • numai 
cu l casa - cl>irio..ş (ul) n-<1.u 
avut nici o pai::ubil 

idem de mill 2 
jpaglll)a 

din amândoul 1>rAvll1ile 
N_,.re trabuinţl de aJ utor 

idem 

~~:------1;::;::---- ::;:~ar:--Ţ;"~-:"" -~u au trebuiaU. de a 1utor 

Uihlitl Erblrescu 01>rea sticlaru I 400 Idem 
llănăstirea Sf.Gheorghie 
Nou 

Grigorie Fonu blcanu Idem 

Idem. idem Gheorghie ct.rcl.umaru J..000 J.C1&m. ~ou:• Vr8\ O) pagul>ll. 

Teodor Predescu Hronea sim.!giu Proprietar (ul) n_,.re trebuinţi 
11 ..... 'tutor 

Idem Petre B8 du pastramagiu 1000 Ce au rbas alrac arzlndu-1-11 
toatil marfa 

Idem llar1n 111.bail Id811L N1re nici o pagubl 
-

Logo!i!.t Ilic„ Ila.no le cofetar Proprietar(ul) a rtras au~o 
paguba clliria'I (ului ce i a-au 
ara toatA. marfa 

Id.om Ghiţl pll!.pumar 6000 N-are trebuinţl d.:.ajutor 

Id~ 3 închise m.••• Po1no•"U Idem idem . 
Bae Bodeanu Petro pllpumaru. 400 ProÎrietar ( 111) a rllmaa alrac 

arz ndu-i-al vi casele d.1n -
mahala 

Logo.1.a• n1ca _ 1,;o.ata'""'-" p~scaru. ~00 ~=~jar cnui.a"11.&.J n~e 

l 

1 

l 

I 
i ! 

3 
! 
i 
I 
J 
I 

21 --' 600 
3 i loo 

] 
(# l8E;o37 

3 I ir loo 
_3i 30 
3i 5o 

I 

- - 200 

2 40 

·' ?o 
, '15 

So 

2 

....... 
o 
00 

t:;cl 
c:: 
() 
c:: 
;o 

-~ 
I 

;s::: 
~ ,...., 
;o 

> r ,...., 
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o 
Cl 

~ ,...., 
I 

~ -

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



- 9 -
==================t====:::;===============---- ____.:,_=:==-==---=---===========.:.:r:=-=====-=================== 
Nr.hi-; case ,-caso >'răvl!.- Prăl · '. · · ' · ! Trepte-IPagu-
nale- I mari ' mici , 111 cu vă- NUliELE Pl!CPRIE"'..AJIILWH J!ll:.iEJ.J!; C!iil!îA- J lllDELET- i PRErUii . la do \~ d1n 

~:~=1==_l==i un -=;=~::~~===-=--===i=::~:-==- .===:c~= I ~~L=:::_~ i R ~-=:~=-~~~~1;~!:.Cunt: 
I I '227 ; ! 

-- - -- -- -----aa I l Pa.harnicul Aleea ;una ; Isaa{c) ovreiu i zugrav I Proprietar (ul) idem cll.11'1aş( ul) ·, 
12 l.1, i au rimas slrac 

,_ 
' 1? 

I l ld""1 Tănase cojocaru 200 „ idem 3 8 

I .I. uprea ra\;,l.U.eru rtae ·i·opciu J.)O are numai J. casuţ:a. .u:t. 

mahala 

329 I l Dumitru Oprea Ghiţă Giinescu plăpumar Proprietar (ul) au rima.a sărac 1 - - 2o 

3~0 I I 1 Rădiţă cojocaru 118 ri.n plăpumaru loo Nu au trebuillţi d-aj utar ~ 75 

~~l I l Preotu Vasilie Ghitl croitoru ·150 idem !ii.ri ~~ubi 

232 i 1 Logofăt lfica Ghiţă Poi.nescu plăpUID&r 200 Proprietar (4_) LÎu răC1Bs sărac 
idem chiriae ul 2 -

233 2 llii.rgăzit calpacciu Niculae croitor 200 Proprietar (ul) idem 
idem 

chiriaş(ul) 
1 

1'1& 2 Gheo ..e'hi e co.i o caru U.a.rin oUoumar 200 ft idem do mill. idem 1 
l Panait Ionescu llillăiţi croitoru loo ft idem sii.rac 1da - 2 

u~ 2 Raid. Pencu cofetaru Ioan cojocaru 200 ft idem al.rac idem 2 

~~6 l Ecatadno. Plesioianca Constandin idam 
1 ld.em idem Ioan 

'idem J N-are trobuin~ă d-a~utor 
l Idem idem Ilie croitoru looo 
l Idem idem Nicolae rogoJl.ilsr Chiriaş (nl) nu all avut nici o 

CBitllbil. 

,3,7 l Pah(arnicul) Costache Dumitrache Pa vo;L :rţerar 2o idell 
Biotu .· -- .I. oan ea c~o umar '/00 Al1 r a sa.rac - - 40C 

339 2 Ioona văduva Nicol.&e rogoJ 1.J:lu 4oo Proprietar (ul) idem şi chiria ş(ul, 
' asemenea l 35c 

3'1-0 J. ' " i:;~uri oaroeru L.I · rara.sc.D.1""' croii:; or .4oo •• >.a.om „ „ n-are 
trebuintil. c!-ejlltor - 2 25 

342 l Serdarul Scarlat Ioan Gheorghiu rogoJinar 150 Propri~rr(ul) are stare şi chi-
rias(ul au ril.mas ai.rac 2 145 

""'" l Matache cârciumar -Nistase idem 300 „ idem idem l 150 

344 3 Bagi TeOdorache cu Teodorache· rachieru 
2 chiriaşi şi B:riatea croitoru 400 " idem şi ch1r1aş(ul> ar-

•ând11-i-sil. toe.ti marfa cu stare 3 550 

~ g 
'<;!! 
(") 

o 
=:::: c: z 
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~ 
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o 
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li'ro bi- Case . case .Prll,v!i9. Prl- .

1

. . . 
oalelor ms.ri i micii 111 cu vl- I' BllllllLi: ?l!OPRIE:r.l..RII.O!I l'IUllll:LB Cl!IJW.- DIDELE'l'.:. I Pll~ Trepte- •Pagu-

l I 
WI cat 111 . SlLOI! BICJJml. 811111.l- B A G A B I d e S E A llA le de 'be din 

i i LELOll ·118110- illl1111tru 
-========- · -====~=-'="· =============c:=m::= -!.--•• _ ---.-..------mm•z:zs:a=:1:z:::::::a:;m~m~.mm 

34-s· f j : 2 l11as1 Gllaorgn1ţ!i cavafu i Iaoache 'rogo,11;-Ţ 300 ! Proprietar(ul) idem "idem da m11A! 1 · : 280 

~_j_ ___ , --- 1 l l!enda ~Aduva 
(2~) \U) \1ll) 

. llibalacbe Bpis- I _J_ ' 
' tatu Vopselii Boşii 400 :Amândoi au rlms.a da mill arztn- · I i 

: du-i-al tot din casl 1 I 200 

(.#89360) - (î~; 
..ill!!...2L__ ·---T 

(Ull.,: 
; I . - m~ - - - ~-

}48 l Bagi .!...!1.gbel BAai.11~ Trisndaf11 i:l.c!Ul 300 i 1.d• " " -
' I 11-are Nl.aoubl . i ' 

jll9 i I .L llagi OVanez : :rana.se Foi toru 3<10 I id.ma idem ' I I 

350 I l 1 llagi Gheorgb1ţl cavafu i Ioan Fl'llll8Ulea jrogoj illaJ: 400 I idm cbi.riaş(iu} au r!imaa aUa.c .L I i 24o 

351 ' l ! SIU.rallcla C1auri.lla T:cNdafi..L 114 ... 300 I • 11-au trebuillţt d-ajutor - 1- '3 ! 
352 I .L Sfetcu Tabacu .Loan Frallgu.Lea lrierar .lOO ;Proprietar(ul) are atare, iar c.bJ.- I .,...„lu.LI au rAlllaa de mi.LI ·1 looo 
3S3 l I stlnt, 11neor..hie iiou raraacbeva vldun: rc.to:11.m.r 200 . Cbi.riaa (u.L) au rima• idem cu 2 COD11 '.l I 150 
3S4 l ! Parsallia Cioclllea 111c.bJ.ai I So ' ' i 

'"" 
„ :re Ocloracne ...... ea •l411l J.;>O ;Are nare 3 '""'° 

3S6 l .l.bidi.I< Vuillll:ioglu Ioan lrangu.J.ea iid• <!oo I Proprietar(ul) are atare, cbiriaş{U.L} ~ 
au rAmaa de mi.LI ' ' 248 

~~B I 1 Teoc:loracne Ganaa :'"''"'' er i!oo i 1dm flrA -~•ftl 

3S9 i 1 ; llln!atirea sft,Glleorgb1e Anghel jp&a..r.aru <!OO Au rlma.s da mill l 4o 

36o l i Bucur _Pop din Braşov Hagi Beagu Opresc~ Cavafu So Proprietar(lll) "t~f trebuinţl d-aJu-
tor. iar cbi.riae ul n-au rll.lilas al.ne • 

1 I serdlr Dumi tracbe Jugure Bic olae Albu :co~ocaru So . id• cbiriaş(ul)au 
'""-s 811"LC 'I. 15c 

361 l I Hsgi Hl'istacbe Hl'istea llatacba joevafu 250 I . id•• id am 11 loo 
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ALIMENTAREA CU APĂ POTABRĂ 
SI AMENAJAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE 
' A IN BUCURESTI (1870-1900) 

' 
Mirela TÂRNĂ 

Devenind Capitala României, principalul centru administrativ, economic şi 
politic al ţării, Bucureştiul se confruntă în a doua jumătate a secolului al XIX-iea cu 
o problemă esenţială pentru sănătatea publică şi gradul de civilizaţie a oraşului, aceea 
a alimentării cu apă potabilă a bucureştenilor. 

Dâmboviţa şi puţurile din oraş au constituit vreme îndelungată baza alimentării 
cu apă. Se adaugă apele de la Herăstrău, Filaret, Fântâna Mavrogheni, care nu 
deserveau decât zonele vecine lor şi pe cei bogaţi din oraş (apa de la Herăstrău era 
cea mai scumpă, pentru că era adusă de sacagii de departe şi era şi cea mai igienică). 
Stabilimentul hidraulic de la Mihai Vodă nu deservea decât Podul Mogoşoaiei, câteva 
străzi şi jocurile de apă din parcul de la Şosea. Apa din Dâmboviţa era luată de sacale 
de la vadurile de sacagii, care lăsau mult de dorit ca igienă: vadul de la Sf. Ionică, 
vadul din Piaţa Sf. Anton, vadul de la Jigniţa. 

Din 1871, în vremea primarului Scarlat Creţulescu, se pune problema unei mai 
bune alimentări a oraşului cu apă, devenită insuficientă datorită creşterii populaţiei. 
Nu exista un proiect tehnic, ci numai propuneri din partea inginerului francez Charles 
de Fraycinet. Acesta publicase în 1870 lucrarea „Principes sur l'assainissement des 
villes" 1, în care prezenta condiţiile necesare însănătoşirii oraşelor. 

În 1872 se cere părerea inginerului german Lindley (specialist la Frankfurt), 
care propunea realizarea unor programe de lucrări şi organizarea de licitaţii 2. Unul 
din primii ofertanţi este inginerul Mounier din Marsilia „ce se angaja să aducă 
maximum 20 OOO mc apă/zi, filtrată, din Dâmboviţa" 3• Contractul cu acesta nu se 
semnează pentru că apar şi alte grupuri de ofertanţi. Între acestea se remarcă grupul 
format din Philip Rose, Arthur Green şi Harry Slade. Ei propun să li se concesioneze 
lucrările de alimentare cu apă a oraşului pe o perioadă de 44 de ani, nu cer nici o 

1 Apud, N. Cucu St., Observaţiuni asupra proiectului admis pentru canalizarea oraşului Bucuresci, 
Tipografia „Romanul", Carol Giibl, Bucureşti, 1881, p. 7-8. Principiile lui Charles de Freycinet de 
însănătoşire a oraşelor erau: o abundentă distribuire de apă curată pentru alimentarea locuitorilor, 
curăţirea şi răcorirea oraşului; o canalizare subterană, care să lase scurgerea lichidelor impure, precum şi a 
tuturor materiilor susceptibile de a fi luate de apă şi duse departe de locuinţe; purificarea acestor lichide 
înainte de scurgerea lor în râuri, aşa încât, pe de o parte să se prevină infectarea acestora, iar pe de altă 
pane să se restituie agriculturii principiile fertilităţii ce se reclamă. 

2 Florian Georgescu, Al. Cebuc, Petre Daiche, Probleme edilitare bucureştene. Alimentarea cu apă. 
Canalizarea Dâmboviţei. Asanarea lacurilor din nordul Capitalei, Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti, 
Bucureşti 1966, p. 40. 

3 G. A. Orescu, Memoriu asupra alimentării cu apă a oraşului Bucureşti. Studiul apelor de izvoare 
din munţi în vederea viitoarei alimentări a oraşului Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Carol Giibl", 
Bucureşti, 1902, p. 15. Închirierea propusă de Mounier era pe o durată de 30 de ani şi el avea dreptul de a 
da particularilor apă cu cel mult 30 bani mc în primii 10 ani şi cu cel mult 20 bani mc în ceilalţi ani şi era 
obligat să ofere Comunei gratis 1 500 mc apă/zi. 
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garanţie din partea Comunei, preţul vânzării unui mc de apă pentru servicii publice şi 
spitale să fie de 30 de bani, iar pentru particulari de 45 de bani 4• În cele din urmă se 
renunţă la propunerile grupului „Rose, Green and Slade", iar la 4 noiembrie 1872 se 
organizează o licitaţie, la care participă patru concurenţi: 

- Bosquet, Deschamps şi Alfred Vantherin; 
- Layton, în numele lui John Norris; 
- Ulis Creţianu, în numele lui Leitner; 
- Pavelescu, în numele lui Zamfirescu. 
Pentru că nu exista nici un plan sau caiet de sarcini cu ce urma să se execute, se 

decide ca lucrările de alimentare să se facă o dată cu adâncirea Dâmboviţei, 
canalizarea străzilor, pavarea lor, astfel că, în anii 1873-1874 lucrările au fost 
abandonate. Cu toate acestea, Primăria face apeluri repetate către Ministerul de 
Interne în 1874 spunând că: „Marea lipsă de apă ce se simte în oraş şi fără de care nu 
se poate întreţine curăţenia, ce este prima condiţiune cerută pentru salubritatea 
publică, precum şi relele ce decurg din această lipsă, nu se pot remedia decât prin 
darea concesiunii pentru distribuirea apei în tot oraşul..." 5. 

La şedinţa extraordinară a Consiliului Comunei din 8/20 iulie 1875, primarul 
George Manu (octombrie 1874 - mai 1877) anunţă că „a sosit timpul de a se pune în 
lucrare primul început pentru alimentarea oraşului cu apă" 6• Tot acum se decide 
elaborarea studiilor necesare în această privinţă cu Societatea Căilor Ferate Române, 
care a propus condiţii avantajoase şi anume: luarea lucrărilor pe răspunderea şi 
socoteala sa. Primarul a încheiat o convenţie cu Guilloux, inginer francez, în acea 
perioadă director al Căilor Ferate Române, pentru studiul complet al lucrărilor: 
„planul general de nivelare a oraşului Bucureşti, studiul distribuirii apelor de 
alimentare a oraşului şi studiul canalizării sau construirii canalelor oraşului" 7. 

Vom prezenta în continuare partea a III-a a convenţiei (titlul 3) referitoare la 
Studiul canalizării şi distribuirii apelor în oraş: 

„Art. 24 - Dii;ecţia generală (Guilloux, prin reprezentantul său Denize) se 
angajează a face un studiu complet al conducerii şi distribuirii apelor în oraşul 
Bucureşti. 

Art. 25 - Acest studiu va cuprinde: 
1) Un studiu comparativ la faţa locului al cuantumului izvoarelor sau gârlelor, 

care pot alimenta oraşul. 
2) Un studiu comparativ al mijloacelor de a ridica apa Dâmboviţei şi 

rezervoarele pe Dealul Cotroceni, fie prin maşini fixe, fie prin maşini hidraulice, fie 
printr-un apeduct sau conduct silit, luând apele acolo unde pot fi pure şi clarificate. 

3) Un studiu al rezervoarelor, situaţia şi construcţia lor. 
4) Cn studiu asupra modului de distribuire la particulari şi preţul de vânzare. 
5) Un studiu general al traseului conductelor principale şi ramurilor lor pe toată 

întinderea oraşului. 
6) Întocmirea devizelor şi detaliilor estimative pentru: captarea apei, canalelor 

de aducere, rezervoarelor şi distribuirea în oraş. 

4 Ar. St. Dir. Gen„ Fond Ministerul de Interne Comunale, Dosar 34/1873, fila 2. 
5 Ar. St. Dir. Gen„ Fond Ministerul de Interne Comunale, Dosar 138/1873, fila 59. 
6 Ar. St. B., Fond PMB Serviciul Secretariat - Şedinţele Consiliului Comunei Bucureşti, Dosar 

111875, fila 65. 
7 Ar. St. Dir. Gen., Fond Ministerul de Interne Comunale, Dosar 108/1875, fila 15. 
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7) Redactarea proiectelor complete pentru captarea apei şi apeductului con-
ducător la rezervoare. 

8) Studiul complet al canalizării oraşului, pentru construirea a 50 km de canale. 
9) Proiectele definitive şi devizele estimative a lucrărilor acestei canalizări ... 
Art. 27 - Municipalitatea Bucureştiului se angajează a plăti Direcţiei generale, 

pentru toată lucrarea executată în condiţiile prescrise suma de 70 OOO franci, care 
adăugată celei de 60 OOO acordată pentru executarea planului de nivelare a oraşului, 
formează un total de 130 OOO franci, preţul studiilor complete a tuturor acestor lucrări. 

Art. 28 - Plăţile acestei sume se vor face în fiecare lună prin Casa de Depuneri 
şi Consemnaţiuni ... 

Art. 29 - Neînţelegerile între Municipalitate şi Direcţia Generală vor fi supuse 
deciziei a doi experţi din care unul numit de Municipalitate şi celălalt de Direcţia 
generală. În caz de neacord, cei doi experţi se vor înţelege pentru numirea unui al 
treilea expert care va trebui să decidă chestiunile conform cu legea. Dacă nu se ajunge 
la o înţelegere, Ministrul Lucrărilor Publice va fi chemat a numi cel de-al treilea 
expert..." 8. 

Suma de 130 OOO lei urma să se plătească de către Primărie dintr-un împrumut de 
8 OOO OOO lei pentru o mai mare siguranţă în efectuarea plăţilor la timp, iar termenul 
de predare a proiectelor era de 10-12 luni. (15 mai -15 iulie 1876). Primarul considera 
că astfel, „la finele anului 1876 se va putea ţine licitaţia pentru executarea alimentării 
oraşului cu apă, care va putea începe cel târziu la începutul anului 1877" 9• 

O problemă mult discutată a fost aceea a surselor de alimentare cu apă a 
oraşului. O primă constatare a inginerului Guilloux a fost aceea că în apropierea 
Bucureştiului nu se găseau izvoare de apă potabilă, iar aducerea acesteia de la munte 
era prea costisitoare. El ajunge la concluzia că cea mai avantajoasă sursă rămâne 
Dâmboviţa - aducerea apei de la punctul Lunguleţ - făcându-se mai întâi sondaje în 
privinţa suficienţei apei filtrate şi în caz contrar prin derivaţie mai sus de moara 
Cosoba şi această întreprindere să fie însoţită de construirea de canale colectoare 
pentru scurgerea apelor 10. El propune trecerea apelor printr-o galerie filtrată, 
paralelă cu râul, unde se putea curăţa de impurităţi lăsând-o în bazine de decantare. 
Printr-o conductă, apa urma să fie adusă până la rezervorul de zidărie de 8 OOO mc 
capacitate de pe Dealul Spirii. Un al doilea rezervor era prevăzut a se construi la 
Şosea 11 • Prin cele două rezervoare se putea asigura o cantitate de apă cu puţin peste 
jumătatea consumului zilnic de 24 OOO mc apă. 

În ceea ce priveşte partea financiară, s-a calculat a fi necesar un capital efectiv 
de 10,5 milioane lei împărţit astfel: 3,5 milioane pentru aducerea apei, 3 milioane 
pentru distribuirea ei în oraş şi 4 milioane pentru construirea canalelor 12. 

Distribuirea apei în oraş urma să se facă printr-o reţea de 101 839 m, prin 
presiune naturală. Apa s-ar fi ridicat peste tot în oraş cu o presiune disponibilă de mai 

8 Ibidem, file 30-32. 
9 Ibidem, fila 10. 

10 Ibidem, fila 79. 
11 Ar. St. B„ Fond PMB Serviciul Secretariat - Şedinţele Consiliului Comunei Bucureşti, Dosar 

1/1875, file 96, 97. Primarul anunţă că la hotărârea sa de a construi un rezervor la Şosea (pentru care s-a 
publicat o licitaţie rămasă fără rezultat) a primit de la inginerul şef al Comunei un raport în care propunea 
renunţarea la construirea acestui rezervor, care nu se ştie dacă va intra în sistemul general al alimentării cu 
apă a oraşului. Consiliul Comunal aprobă renunţarea la construirea acestui rezervor. 

12 Ar. St. Dir. Gen„ Fond Ministerul de Interne Comunale, Dosar 108/1975, fila 87. 
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bine de 10 m, afară de extremitatea Căii Mogoşoaiei, unde presiunea apei n-ar fi fost 
decât de 9,68 m şi extremitatea străzilor Plevna - Brezoianu, unde n-ar fi avut decât 
5,45 m presiune. 

Lucrările au fost întrerupte în anii 1877-1878 datorită războiului. Cu toate 
acestea, prin legea din 10 iulie 1878 se acordă Comunei dreptul de a realiza un 
împrumut de 15 150 OOO lei, bani folosiţi atât pentru canalizarea Dâmboviţei şi pavarea 
străzilor, cât şi pentru alimentarea oraşului cu apă şi construirea canalelor de scurgere. 

În 1879 sunt aduşi de la Ziirich inginerii Culmann şi Biirkly-Ziegler, iar de la 
Paris inginerul Lalanne, pentru a examina proiectele aducerii apei şi canalizării 
străzilor, terminate de Guilloux. 

Într-un raport al inginerului Lalanne din 1879 se prezintă situaţia alimentării cu 
apă a oraşului, în Bucureşti existând la acel moment: 10,5 kn1 conducte, 41 fântâni 
publice, 188 instalaţii particulare şi 200 guri de apă pe străzi, consumul zilnic de apă 
fiind de 1 200 mc la o populaţie de 190 000-200 OOO locuitori 13• 

Situaţia era dezastruoasă, lal880 Culmann şi Biirkly-Ziegler ajung la concluzia 
că pentru Bucureşti era necesară o cantitate de apă de 40 OOO mc/zi 14. Reaua stare 
igienică, insalubritatea datorată lipsei de apă are repercusiuni asupra situaţiei 
demografice, un excedent al morţilor asupra naşterilor 1s. 

Culmann şi Biirkly-Ziegler ajung la aceeaşi concluzie cu Guilloux: apa să fie luată 
din Dâmboviţa, aceasta fiind sursa cea mai nimerită. „Apa pentru a fi limpezită să 
treacă printr-un filtru artificial situat în apropierea captaţiunii. De la filtru şi până la 
bazinul de la Cotroceni, apa să fie adusă printr-un canal boltit de beton în virtutea 
pantei naturale ... Oraşul să fie împărţit în două: în partea de sus şi partea de jos, aceasta 
din u.rmă să fie alimentată din rezervorul de la Cotroceni în baza sistemului pantei 
naturale, iar partea de sus să fie alimentată din acelaşi loc, însă·cu ajutorul unor pompe, 
puse în mişcare prin turbine aşezate la capătul superior al corecţiunii Dâmboviţei" 16. 

Cei doi experţi Culmann şi Biirkly-Ziegler au preluat conducerea lucrărilor de 
aducere a apei şi canalizare, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul lucrărilor de rectificare 
a cursului Dâmboviţei, pentru că în viziunea celor doi „aducerea apei şi alimentarea, 
canalizarea oraşului, precum şi corecţiunea Dâmboviţei formează un complex. prin 
urmare un singur proiect. .. " 17 Au avut întâietate lucrările de rectificare a Dâmboviţei 
pentru a uşura celelalte lucrări. În 1882, moare inginerul Culmann, iar Biirkly-Ziegler 
rămâne singur la conducerea lucrărilor, dar Municipalitatea îi desemnează pe 
inginerii români Matac, Simţion şi Giupescu pentru suprevegherea lucrărilor. 

La 13/25 iulie 1882, Primăria publică licitaţia 18 pentru darea în întreprindere a 
lucrărilor de captare şi aducere a apei în oraş pentru ziua de 16/28 septembrie. S-au 
admis la licitaţie numai doi concurenţi: Nercanu şi Societatea Română de Construcţii. 

13 Florian Georgescu, Al. Cebuc, Petre Daiche, Op. cit., p. 43. 
14 „ Monitorul Comunal al Primăriei Bucureşti", an. V, 1880, nr. 1 din 4 ianuarie, p. 11. 
15 N. Cucu St., Op. cit., p. 5--6. În România la 1 OOO locuitori au fost în 1879, 30 de naşteri şi 26,5 

decese. În Bucureşti s-au născut la 1 OOO locuitori numai 29,9 copii, iar moanea a secerat 36,6 capete. Se 
constată o descreştere a populaţiei de 1 158 suflete şi această situaţie se repetă cu unele variaţii în fiecare 
an. Una din cauze este insalubritatea unită şi cu alte împrejurări sociale. 

1 ~ „Monitoru/ Comunal al Primăriei Bucureşti", an. V, 1880, nr. 1 din 4 ianuarie, p. 11-12. 
17 Ibidem, p. 10. 
IH Primăria Comunei Bucureşti, Memoriu asupra procesului dintre primăria capitalei şi societatea de 

construcfii relativ la întreprinderea captării şi aducerii apei în Bucureşti, Tipografia G. A. Lăzăreanu, 
Bucureşti, 1893, p. 5. 
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Devizul lucrărilor era de 3 750 OOO lei, iar Societatea de Construcţii prin directorul ei, 
generalul Fălcoianu, lasă sub deviz rabatul de 11, 76% din totalul lucrărilor şi câştigă 
licitaţia 19• Lucrările pe care urma să le execute Societatea de Construcţii erau: captarea 
apelor pentru filtrarea lor acolo; executarea unui rezervor pentru regularea cantităţii 
apelor Dâmboviţei după necesitatea simţită de turbine şi lucrările necesare pe tot cursul 
Dâmboviţei între Brezoaiele şi Bucureşti pentru ai se face matca capabilă de cantitatea 
apei necesară turbinelor. În cadrul acestor lucrări urmau să se construiască: la Arcuda 
trei bazine de câte 1000 m lungime pentru decantarea apei, construirea filtrelor la Bâcu 
(două filtre a câte 1000 m lungime şi 10 m lăţime), ce urmau să folosească metoda 
filtrării prin nisip, un rezervor de 10 OOO mc la Cotroceni, canalul pentru conducerea 
apei filtrate la Arcuda şi de aici în rezervorul de la Cotroceni. Lucrările trebuiau 
terminate în 1884, dar ele se prelungesc până în anul 1889. 

În paralel cu marile lucrări de aducere a apei în oraş şi construcţiile adecvate 
acestora, se pune problema distribuirii apei la populaţie, preţul ei şi acceptarea sau nu 
din partea populaţiei. Astfel, Bi.irkly-Ziegler într-un raport din octombrie 1882 pune 
problema introducerii apei la particulari opinând că: „nu este destul, ca introducând 
apa în oraş, Municipalitatea să se mulţumească a o vinde particularilor care ar veni să 
o ceară la un preţ oarecare, lăsând restul, care va fi negreşit o mare parte din total, să 
se scurgă pe străzi şi în canale; dacă s-ar face astfel numai un număr foarte restrâns de 
particulari, care ştiu să aprecieze valoarea igienică a introducerii apei în proprietăţile 
lor vor plăti foarte scump acest avantaj, în vreme ce majoritatea, de teama 
cheltuielilor de instalat şi chiar din indolenţă s-ar mulţumi să caute în uliţă apa ce le 
trebuie ... " 20. Autorul raportului dă exemplul Angliei, unde legea a dat autorităţilor 
municipale, de multă vreme, competenţa de a face obligatorie această introducere a 
apei, iar în Germania se lucrează din ce în ce mai mult în acest sens. Se ajunge la 
concluzia că trebuie să se dea populaţiei mai multă apă, care să fie de bună calitate şi 
mai ieftină decât cea rea consumată atunci. 

O dovadă a reticenţei populaţiei sau greutatea cu care se prelua noul şi în acest 
domeniu, o constituie faptul că, între anii 1886-1888 se mai înregistrau încă 1000 puţuri 
de diferite tipuri în curţile oamenilor: 579 puţuri cu roată, 36 cu cumpănă, 3 puţuri cu 
găleată, 118 cu pompă, 3 cu robinet, 2 cu manivelă, 1 puţ cu cârlig de lemn, 1 puţ într
un buştean, 1 puţ cu scripete, 2 puţuri cu cană, 1 puţ cu lanţ, 1 puţ cu robinet de 
bucătărie 21 • Laboratorul de Chimie şi Microbiologie al Serviciului Sanitar al Armatei 
Române a analizat în această perioadă (1886-1888) apa de puţ; din izvoarele de la 
Herăstrău şi Filaret, dar şi apa Dâmboviţei. Se ajunge la concluzia că dintre puţurile 
Capitalei, numai o fracţiune mică de 2,2% conţine apă potabilă admisibilă, restul de 
97,8% conţine o apă sălcie, încărcată cu substanţe organice şi chiar micro-patogene, 
astfel că, în caz de epidemie, era obligatoriu ca toate puţurile să fie închise 22. În ceea 
ce priveşte apa Dâmboviţei, din punct de vedere al compoziţiei chimice, ocupă un loc 
mijlociu între râurile Europei, „trecând prin capitală se încarcă cu substanţe organice, 
astfel încât cantitatea lor este mai mare la ieşirea decât la intrarea râului în oraş ... deci. 
apa din Dâmboviţa trebuie considerată ca o apă insalubră, nepotabilă. Întrebuinţarea 

19 Ibidem, p. 11. 
20 „Monitorul Comunal al Primăriei Bucureşti", an. VII, 1882. nr. 42 din 30 octombrie, p. 467. 
21 Adolf Urbeanu, Apele potabile din Bucureşti din punctul de vedere chimic şi microbiologic, Lito-

Tipografia Eduard Wiegand, Bucureşti, 1889, p. 67. 
22 Ibidem, p. 68. 
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ei în stare nefiltrată ca apă de băut poate fi vătămătoare sănătăţii, pentru că este 
purtătoare de germeni ai bolilor infecţioase" 23• Dacă ne gândim că Dâmboviţa a 
reprezentat vreme îndelungată sursa cea mai importantă de alimentare cu apă a 
bucureştenilor şi metodele primitive pe care le foloseau aceştia în filtrarea apei (cu 
piatră-acră sau trecută prin conuri de piatră poroasă), ne dăm seama de calitatea apei 
şi riscul îmbolnăvirii la care erau supuşi locuitorii capitalei. 

Cele mai importante lucrări au fost executate în vremea primarului Pache 
Protopopescu (iunie 1888 - decembrie 1891). Pentru distribuirea apei s-au executat: 
furnitura tubăriei necesară lucrărilor de distribuire şi furnitura robinetăriei, la care se 
adaugă aşezarea tuburilor. Toate au fost realizate de Compania generală de conducte 
de apă din Liege şi s-au ridicat la suma de 3 725 338 lei. Compania din Liege a câştigat 
în februarie 1886 licitaţia pentru darea în întreprindere a lucrărilor de distribuire a 
apei în oraş, la care au participat mai mulţi concurenţi 24 şi a încheiat un contract cu 
Primăria la 19 aprilie 1886, care a expirat la 1 august 1889. 

În legătură cu lucrările de alimentare s-a executat: podul de peste Dâmboviţa la 
Grăzăveşti, care a costat 7 500 lei; scările şi galeriile de la rezervorul Cotroceni ce au 
costat 1 600 lei. A urmat apoi uzina hidraulică de la Cotroceni, unde furnitura 
instalaţiilor pentru pompe şi turbine s-a adjudecat pentru suma de 227 950 lei Casei 
Escher-Wyss et Comp. din Zi.irich. Două turbine aveau să pună în mişcare două grupuri, 
fiecare de câte şapte pompe, ce dau apei presiunea necesară pentru a fi ridicată la toate 
etajele clădirilor celor mai înalte şi în caz de incendiu se va putea pe unde s-au aşezat 
conductele, dispersarea de pompe speciale ale pompierilor şi serviciului sacalelor. 

De asemenea, în 1889 a fost proiectat „Rezervorul de la Iancu" sau turnul de apă, 
cunoscut mai apoi sub denumirea de Foişorul de Foc. Lucrările de construire a turnului s-au 
dat în întreprindere lui A. Thenen în toamna lui 1890, fiind terminat la sfârşitul anului 1891. 

În timpul lui Pache Protopopescu s-a elaborat o Dare de Seamă 25 prezentată de 
primar, pentru perioada 1 aprilie 1888 - 1 ianuarie 1889 cu situaţia lucrărilor în oraş. Cu 
acest prilej este făcută şi o statistică ce cuprinde: străzi canalizate - 88; lungimea canalelor 
executate - 46, 451 km; străzi pe care s-au aşezat tuburi pentru apă - 224; lungimea 
kilometrică a tuburilor aşezate - 134,448 m şi în 1888 s-au aşezat tuburi pentru apă -
8524, toate acestea la o suprafaţă a oraşului de 3000 hectare, număr de populaţie stabilit 
de administraţia comunală în 1886 la 206 OOO locuitori şi număr de străzi în oraş de 696 a 
400 km. Venitul total al oraşului Bucureşti era de 7 889 350 lei şi tot atâtea cheltuieli. 

Datorită lipsei de fonduri nu s-a realizat în această perioadă (1888-1889) decât 
canalizarea următoarelor străzi: Romană, Primăverii, Amzei, Visarion, Povernei, 
Belizarie, Polonă, Plevna-Cotroceni, Văcăreşti-Tăerei, Domniţa, Tudor Vladimi
rescu, Negustori, Blănari şi Bradului 26. Valoarea lucrărilor pentru canalizarea acestor 
străzi a urcat la suma de 117 686,50 lei. 

23 Ibidem, p. 61, 62. 
24 Ar. St. B., Fond PMB Serviciul Secretariat - Şedinţele Consiliului Comunei Bucureşti, Dosar 1/1886„ 

file 81--83. În afara companiei din Liege au mai participat la licitaţie concurenţii: Burgen Gewerkschaft din 
Westfalia, prin Ad. Solomon; Lindheim din Viena; Philipp Holzmann din Frankfurt; Jules Schabert din Hanovra. 

25 Consiliul Comunal în şedinţa de la 13 februarie 1889, Darea de Seamă, Administraţia Comunei 
Buwreşti de la I aprilie 1888 până la I ianuarie 1889, prezentată de primar, Tipografia modernă Grigore 
Luis, Bucureşti. 1889, p. 2-3. Sunt oferite în paralel date despre Viena şi Paris în aceeaşi perioadă: Venitul 
oraşului Viena - 42 672 920, cheltuieli - 42 672 OOO; întinderea Vienei - 5 540 ha; venitul oraşului Paris -
260 OOO OOO, cheltuieli - 260 OOO O<Xl, întinderea oraşului Paris - 7 800 ha. 

26 Ibidem, p. 54. Multe din aceste canale sunt fragmente care sunt puse în legătură cu canale cc 
existau deja. 
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La 1890 se încearcă o rezolvare a problemei filtrelor, elementul cheie pentru 
alimentarea oraşului cu o apă igienică, de bună calitate. Existau Ia Bâcu - Arcuda 
două filtre, ce prezentau inconveniente: nu se putea filtra apă în cantitatea şi calitatea 
prevăzute, iar Ia frig mare nu se putea avea apă mai multe zile; apa filtrată era 
încărcată cu un număr mare de bacterii; temperatura apei în timp de vară se ridica la 
+26°C (foarte caldă), iar iarna scădea la o·c (foarte rece); serviciul apelor era obligat 
să dea apă amestecată (filtrată şi nefiltrată) şi de multe ori numai decantată 27. În 
aceste condiţii se ia hotărârea transformării filtrelor existente şi construirea unui al 
treilea filtru acoperit împreună cu o cameră de captare. Astfel, la 2 iulie 1890, 
Primăria organizează o licitaţie la care participă trei concurenţi: I. Candiano; 
Societatea de Construcţii, prin directorul ei, inginerul N. Cucu şi Carol Glăttli din 
Ziirich, toţi trei depunând garanţiile provizorii de 104 OOO Iei 28. Carol Glăttli oferea 
un scăzământ de 5,10% din deviz şi prezenta încredere pentru că poseda mai multe 
certificate de astfel de lucrări, executate în bune condiţii în străinătate 29• Consiliul 
Comunal, presat de timp deoarece lucrările trebuiau terminate până la 1 noiembrie 
1891, i-a adjudecat întreprinderea lucrărilor lui Carol Glăttli. Cu toată faima 
antreprizei lui Glăttli, sistemul filtrelor acoperite a eşuat dintr-o greşeală ce a dus la 
prăbuşirea construcţiei chiar în timpul execuţiei. 

Administraţia Comunală din 1891 pune la dispoziţia Ministerului Lucrărilor 
Publice: 1 300 OOO lei, 200 tone ciment, 3 OOO mc nisip, 3000 mc pietriş şi 2 500 mc 
blocaj, cerând să însărcineze un serviciu al său pentru continuarea construirii filtrelor. 
Cu această lucrare a fost însărcinat inginerul Elie Radu care consideră că: 

„reconstrucţia filtrului pe un teren solid va costa 3 OOO OOO lei pentru 10 OOO mc şi că, 
cu această cheltuială nu se rezolvă problema, deoarece apa Dâmboviţei fiind prea 
încărcată cu mat.erii pământoase reclamă cheltuieli mari în raport cu resursele 
Primăriei" 30. El propune acum alimentarea oraşului cu apă subterană. 

Problema filtrelor se menţine şi în 1829, când dr. A. Babeş, care a propus 
metoda filtrării pe nisip ca la Berlin, ajunge la concluzia că: sistemul nu este posibil al 
Bâcu -Arcuda datorită lipsei instalaţiilor necesare şi mai mult decât atât, nămolul în 
Dâmboviţa nu este de natură vegetală cum a văzut în Germania, ci nisip amestecat cu 
argilă care împiedică filtrarea 31 • Problemele aveau să se rezolve în momentul în care 
se hotărăşte alimentarea oraşului cu apă din alte surse decât Dâmboviţa. 

În ultimul deceniu al secolului al XIX-iea se realizează lucrări importante în 
sistemul de canalizare a străzilor oraşului. În acest sens, încă din 1890, la 19 mai au 
avut loc două licitaţii - una pe loturi şi alta pentru întreaga lucrare 32. La licitaţia pe 
loturi s-au prezentat trei concurenţi: Iosef B. Stein, Ialcovici, Grattini şi Marţian, iar 
la cea pentru întreaga lucrare Carol Glăttli şi Cuţarida. Au câştigat Grattini şi 
Marţian, ce au lăsat un scăzământ de 15,10% sub deviz. Străzile care aveau să fie 
canalizate, pe loturi, au fost 33: 

27 Elie Radu, Istoricul alimentării oraşului Bucureşti cu apă potabilă şi notiţe asupra alimentării altor 
oraşe, Tipografia Curţii Regale, Bucureşti 1905, p. 4-5. 

28 Ar. St. Dir. Gen., Fond Ministerul de Interne, Dosar 292/1890, fila 6. 
29 Ibidem, file 6-7. 
30 Elie Radu, Op. cit., p. 5. 
31 Primăria oraşului Bucureşti, Dezbateri şi proiecte asupra îmbunătăţirii alimentării oraşului cu apă, 

Tipografia Carol Gobl, Bucureşti, 1893, p. 10. 
32 Ar. St. Dir. Gen., Fond Ministerul de Interne, Dosar 289/1890, fila 3. 
33 Ibidem, fila 15. 
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Lotul Străzi PreJ-lei 

I Verde între Victoria şi Clopotari 4255 
Clopotari între Victoria şi Romană 4 761 
Brutari între Viilor şi Clopotari 3 266 
Puţul de Piatră între Victoria şi Clopotari 5 290 
Primăverii între Romană şi Piaţa Amzei 20500 
Dorobanţi între Dreaptă şi Armaş 11900 
Poşta Veche între Mercur şi Clemenţei 5 658 
Pitar Moş între Clemenţei şi Dreaptă 8 740 
Romană între Tunari şi Teilor 17 220 
Polonă între Armaş şi Romană 7 820 
Polonă între Batişte şi Sălciilor 12600 
Polonă între Scaune şi Batişte 16080 
Rotari între Spiridon şi Sălciilor 2300 
Cometa între Romană şi Brutari 6900 
Columb între Dionisie şi Polonă 4600 
Armaş între Dionisie şi Polonă 4600 
Icoanei între Se. Comunală şi Păcii 2 760 
Fântânii între Soarelui şi Victoria 15 OOO 
Griviţa între Buzeşti şi Şcoala Militară 30000 
Sfinţii Voevozi între Griviţa şi Emigratul 8280 
Minerva între Clemenţei şi Gloria 10500 
Colţei între Gloria şi Clemenţei 6 624 
Vamei între Academia şi Colţei 4209 
Luterană între Fântânii şi Câmpineanu 24000 

TOTAL: 239473 

Se adaugă La Lotul I, executate mai târziu: 
Bulevardul Independenţei între Victoria şi Schitu Măgureanu 34000 
Schitu Măgureanu rectificarea pe Bulevard 6000 
Elefterie între Plevna şi Splai 7 360 

TOTAL: 286 833 

II Academiei între Vamei şi Doamnei 15 088 
Bd. Independenţei între Academia şi Victoria 2392 
Doamnei între Academia şi Victoria 5 550 
Carol între Soarelui şi Şelari 6141 
Soarelui între Covaci şi Carol 2530 
Filitis între Victoria şi Sf. Dumitru 3 680 
Pătraşcu Vodă între Colţea şi Cavafi Vechi 4600 
Sf. Vineri între Călăraşi şi Sinagoga 8400 
Moşilor între Traian şi Mântuleasa 57600 
Negustori între Mântuleasa şi Domniţei 21500 
Călăraşi între Mircea Vodă şi Domniţei 10560 
Lucaci între Călăraşi şi Văcăreşti 14 850 
Văcăreşti între Labirint şi Sinagoga 14 650 
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Lotul 

III 

BUCUREŞTI - MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE - XII 

Străzi 

Palestina între Sf. Vineri şi Sinagoga 
Spaniolă între Carol şi Negru Vodă 
Israelită între Carol şi Spaniolă 

TOTAL: 

Bd. Uzinei şi Leon Vodă între Olimp şi Cuza-Vodă 
11 Iunie şi Olimp 
11 Iunie între Bd. Uzinei şi Rahova 
Mihai-Vodă între Curtea Arsă şi Splai 
Rahova între Antim şi Bibescu Vodă 
Câmpul Gramont la Bd. Uzinei 
Saturn între Izvor şi Jupiter 

TOTAL: 

Lotul I 
Lotul II 
Lotul III 

TOTAL GENERAL: 

PreJ-lei 

5 520 
5 290 
3 450 

231 057 

37 332 
35 325 
35 OOO 
11 OOO 
52 320 
10000 
5 750 

185 727 

286833 
231057 
185 727 

603 617 

În raportul Inspectorului General al Lucrărilor Publice, G. A. Orescu, din 2 
aprilie 1899, referitor la canalizarea oraşului se spune: „ ... este foarte mult încă de 
făcut în această privinţă. Ca dovadă este faptul că astăzi abia a treia parte din totala 
lungime a străzilor este înzestrată cu canale de scurgere ... şi conducte de apă, pe când 
majoritatea proprietarilor care au proprietăţi în străzile înzestrate cu conducte de apă 
nu au încă ambraşamente pentru alimentarea cu apă, aşa că mulţi proprietari se 
servesc încă de apa de puţ, dovedită infectată mai în tot oraşul" 34• G. A. Orescu 
lansează ideea canalizării circulare, publice şi particulare, pentru că cea existentă este 
formată din canale permeabile, ce înlesnesc îmbibarea terenurilor înconjurătoare. 
Ideea apare după ce Primăria în 1898, în urma Licitaţiei organizate la 26 martie, dă în 
întreprindere inginerului L. Pancu „întreţinerea canalizării existente şi aparatelor ei 
de fontărie, a eventualei executări de sporiri şi completări a acestei canalizări până la 
concurenţa unei valori de 50 OOO lei/an şi a facerii legăturilor sub calea publică pentru 
luări de apă din conductele publice" 35. Durata întreprinderii era de cinci ani, dar nu 
se prevedea sistemul canalizării circulare, ce ar fi presupus desfiinţarea sistemului 
existent, creat din tuburi de beton, comprimate în forme sau din beton bătut pe loc. 

Se manifestă în acest ultim deceniu al secolului al XIX-iea şi o mare grijă pentru 
folosirea eficientă a apei, eliminarea risipei, stabilirea şi încasarea taxelor 
(abonamente la serviciile municipare de salubritate). În acest sens este întocmit un 
regulament de către Directorul Lucrărilor Tehnice din Primărie, inginerul Nicolae 
Cucu Starostescu, la 27 decembrie 1894, ce intră în vigoare de la 1 iulie 1895. Primăria 

34 Ar. St. Dir. Gen., Fond Ministerul de Interne, Dosar 1 820/1899, fila 4. 
35 Primăria oraşului Bucureşti, Contractul pentru întreţinerea canalizării cu apă şi eventuala ei 

sporire, Tipografia Guterberg, Bucureşti, 1898, p. 3-4. 
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nu introduce obligativitate în abonarea populaţiei la serviciile de salubritate, în 
special la apă, decât pentru proprietăţile situate pe străzi înzestrate cu conducte 
publice de apă şi aparate de distribuţie; preţurile (taxele) erau: la apa distribuită prin 
(h)idrometru sau contor de apă - 25 bani mc; prin robinete aşezate în interiorul 
clădirii fără bazine, rigole sau canale de scurgere pe dedesubt, în care să poată curge 
apa din robinet - 2% din venitul funciar al imobililui, prin robinete aşezate în clădiri 
cu bazine, rigole, canale de scurgere - 3% din venitul funciar; prin robinete sau 
fântâni aşezate afară din clădire - 6% din venitul funciar; pentru stabilimente 
industriale apa trecută prin contor - 15 bani/mc; pentru băile publice, fără piscine -
20 lei/an de fiecare cadă 36. Administraţia comunală nu avea faţă de abonaţi „nici o 
obligaţie în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea apei, a presiunii sub care se 
distribuie dintr-o cauză oarecare f.recum: secetă, îngheţ, accidente sau reparaţii la 
apeducte, rezervoare, pompe etc." 7• Abonatul avea obligaţia să întreţină canalizarea 
proprietăţii şi aparatele de distribuire a apei, să ia măsuri împotriva îngheţului etc. 
Prămăria avea dreptul de a face vizite prin agenţi speciali în orice parte a imobilului 
abonat. 

Este de remarcat pe tot parcursul lucrărilor de alimentare cu apă a oraşului şi 
amenajare a sistemului de canalizare, eforturile Municipalităţii, care se confruntă cu 
lipsa de fonduri, conflicte cu antreprenorii etc. Cu toate acestea, s-a reuşit aducerea 
din străinătate a unor specialişti recunoscuţi, care au colaborat cu inginerii români, ce 
şi-au dovedit competenţa în cadrul acestor lucrări, chiar dacă uneori s-a spus că: „„. 
prin contracte cu inginerii străini s-a atins demnitatea întregului corp ingineresc 
român„." 38. Din nefericire la sfârşitul secolului al XIX-iea nu se poate vorbi de 
Bucureşti ca despre un oraş în totalitate canalizat şi alimentat cu apă potabilă. 

Pe de altă parte, cea mai grea bătălie s-a dus cu mentalitatea oamenilor. 
George Costescu remarca traiul populaţiei Bucureştiului care „păstra ritmul acela 
tihnit al vremurilor ce apucase„. vecinii se sprijineau cu voie bună în toate nevoile 
lor gospodăreşti, apropiindu-se cu mai multă omenie decât o fac azi, când totuşi se 
face atâta vâlvă de mult slăvitul democratism" 39. Oamenii se menţin încă, multă 
vreme, între tradiţie şi nou. În cazul de faţă, ei continuau să folosească apa 
cumpărată de la sacagii sau apa din puţuri (poate şi datorită lipsei de mijloace 
financiare) şi să se spele acasă în instalaţii improvizate, primitive (butoaie, stropitori 
de tinichea şi uneori în căzi de zinc) refuzând să meargă la băile publice 40, care le 
ofereau o alternativă. 

Cert este că, domeniul în care s-au produs mari transformări în a doua 
jumătate a secolului al XIX-iea a fost cel hidrotehnic, iar locuitorii Bucureştiului 
aveau să adopte în cele din urmă obiceiurile la care erau îndrumaţi de chiar 
prefacerile urbei lor. 

36 Idem, Regulament asupra abonamentelor la Serviciile Municipale de Salubritate, Tipografia 
Guterberg, Bucureşti, 1895, p. 18-19. 

37 Ibidem, p. 13-14. 
3H Elie Radu, Op. cit., p. 26. 
39 George Costescu, Bucureştii Vechiului Regat, Editura „Universul", Bucureşti, 1944, p. 117. 
40 Ibidem, p. 129-130. Pe la 1870 existau patru băi publice: baia Turcească din str. Şelari, Baia 

Rusească de la Jignita, baia din Mahalaua Dudescului (Sf. Apostoli) şi baia cu pucioasă a doctorului Lucaci, 
din spatele Palatului Regal. Apar apoi Băile Eforiei şi Băile doctorului Erdreich. Primarul Pake 
Protopopescu a pus să fie construită o Baie Populară destinată precupeţimii şi hamalilor Pieţei Mari. În 
ziarul „Drapelul", anul I, 1897, nr. 70 din 3 august şi nr. 76 din 12 august se publică reclame la Baia Eforiei 
sau Baia Regală şi Stabilimentul de băi al dr. Erdreich. 
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SUMARY 

The Drinkable Water Supplying System 
and the Sewerage System in Bucharest (1870-1900) 

by Mirela Târnă 

French and German engineers were consulted, in the second half of the XIX th century, in 
order to solve the problem of projecting the supplying system for drinkable water and the 
sewerage system. The works began in 1872, under the supervision of the French engineer 
Guilaux. lnterruped by the Jndependence War (1877), the works gained proportions under the 
magistrature of Protopopescu-Pache (1888-1891). /nstead, the sewerage system had a slower 
rythm of construction - the workr continued during the XX th century. 
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CONTRmIJŢII 

PRIVIND EVOLUfIA. 
CARTIERULUI COTROCENI 

Ionel C. IONIŢĂ 

Problema modelării şi remodelării spaţiului urban bucureştean se pare că a fost 
după anul 1990 cea mai amplu comentată. De la specialist şi până la locuitorul cel mai 
mărunt, s-au făcut auzite opinii mai mult sau mai puţin serioase, care justificau nevoia 
de dezvoltare a unui oraş sau acuzau demolările făcute fără nici un discernământ din 
ultimele decenii. 

Fără a nega primul aspect şi fără a-l limita pe cel de al doilea nu putem trece cu 
uşurinţă peste marile neajunsuri, care au însoţit din păcate, acest proces de 
transformare urbană. Început în a doua jumătate a secolului al XIX-iea el a atras după 
sine nu numai schimbarea fizionomiei oraşului, dar şi dispariţia totală a unor clădiri 
sau chiar a unor cartiere întregi, demolarea sau ascunderea siluetelor de biserici în 
spatele unor construcţii lipsite de estetică, nivelarea colinelor aflate de-a lungul 
Dâmboviţei sau distrugerea unor spaţii verzi. 

Cu toate acestea în Bucureşti au supravieţuit zone cu o arhitectură specifică, cu 
o personalitate dată mai mult de repetarea unui anumit tip de casă, decât de 
rigurozitatea unui stil. În această categorie se înscriu cartierele cu construcţii tip vilă, 
în care predomină casa unifamilială înconjurată, de obicei, de o mică grădină. 

Vorbind în general despre cartierele de vile"Cincinat Sfinţescu arăta următoarele: 
„Vilele se vor aşeza în părţile ridicate ale oraşului cele mai pitoreşti şi mai rar construite, 
cele cu mai multe parcuri, unde nu se vor găsi industrii sau locuinţe insalubre. Cartierele 
de vile vor fi legate cu artere largi şi directe cu centrul oraşului" 1. 

Unul dintre aceste cartiere de vile, care a apărut şi s-a dezvoltat urmând parcă 
principiile urbanistice expuse mai sus este şi cartierul Cotroceni. 

Situat pe malul din dreapta Dâmboviţei în partea vestică a Bucureştilor, 
cartierul Cotroceni are ca limite râul Dâmboviţa, Grădina botanică, b-dul Geniului, 
şos. Panduri şi str. Dr. Staicovici. 

Vreme de mai multe secole locul cartierului de astăzi, din dealul Pandurilor şi 
până în lunca Dâmboviţei, era ocupat de codrii Cotrocenilor şi Lupeştilor 2• Apa 
Dâmboviţa, care avea şi ea altă înfăţişare însoţea aceste păduri de la Grozirveşti şi 
până la Sf. Elefterie. Pădurea prin care puteai merge o zi fără să ieşi din ea 3 s-a 
păstrat în mare parte până spre începutul secolului al XIX-iea 4. 

Printre aceşti arbori seculari vor fi zidite, la distanţă de ceva mai mult de 
jumătate de secol mânăstirea Cotroceni şi biserica Sf. Elefterie (vechi), cei doi poli în 
jurul cărora se va dezvolta ulterior cartierul pe care azi îl numim Cotroceni. 

1 C. Sfin\escu, Pentru Bucureşti, noi studii urbanistice, ed. Institutul de Arte Grafice 
„BUCOVINA", Bucureşti, 1932, p. 51. 

2 C. C. Giurescu, Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri până astăzi, ediţia a li-a, 
revăzută şi adăugită, ed. Ceres, Bucureşti, 1976, p. 67. 

3 D. Casseli, Pădurea din valea Cotrocenilor, în Gazeta Municipală, an V (1936), nr. 224, p. 1-2. 
4 C. C. Giurescu, op. cit., p. 68. 
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Ridicarea mânăstirii de către Şerban Cantacuzino va începe în 1679 şi se va 
încheia în 1682, an în care construcţia era complet terminată inclusiv palatul domnesc 
şi casele egumeneşti 5• 

Din tot acest complex arhitectonic biserica mânăstirii a fost singura care a reuşit 
să înfrângă vitregia timpului şi să supravieţuiască în forma pe care i-a dat-o ctitorul 
sau până în anul 1984 când a dispărut şi ea în vâltoarea demolărilor bucureştene. 
Vechile case domneşti ale lui Şerban Vodă dispăruseră încă de la sfârşitul secolului al 
XIX-iea făcând loc noului palat. 

Mai jos de mânăstire între meandrele Dâmboviţei, într-o poziţie deosebit de 
pitorească se zideşte între anii 1743-1744 biserica Sf. Elefterie (vechi) 6. La vremea 
aceea biserica se afla pe un ostrov creat de apele Dâmboviţei, înconjurat cu vii şi 
grădini 7. 

Odată cu trecerea timpului nu numai pădurile încep să dispară, dar şi locurile 
capătă o cu totul altă înfăţişare. La mijlocul secolului al XIX-iea micul ostrov nu mai 
apare figurat pe planurile Bucureştilor 8, iar în jurul bisericii se formează încet, încet 
mahalaua, care va lua şi ea numele de Sf. Elefterie. 

Zona Cotrocenilor la jumătatea secolului trecut, străbătută de o Dâmboviţă încă 
şerpuitoare, era acoperită cu vii şi grădini, printre care doar nevoia de a ajunge la 
mânăstirea din deal făcuse posibil să apară vreo două uliţe. Cea mai importantă şi de 
altfel multă vreme singura cale de acces dinspre oraş către reşedinţa de la Cotroceni 
a fost uliţa Notagiilor. Ea se afla pe partea din dreapta Dâmboviţei în prelungirea 
uliţei lsvorului. Numele străzii venea de Ia notagiu =înotător pentru că în apropierea 
ei, pe vechiul curs al Dâmboviţei existau din 1840 bazinele Şcolii de „înotare" 9• Uliţa 
şi-a păstrat traseul aproape neschimbat până în zilele noastre modificându-şi doar 
numele din uliţa Notagiilor 10 în str. dr. Carol Davila. 

Până Ia fârşitul secolului al XIX-iea şi mai ales în ultimele două decenii situaţia 
se va schimba. Este intervalul de timp care marchează începutul modificărilor în sens 
modern a structurii urbane a oraşului. Lucrările edilitar-urbanistice de mare 
amploare nu vor ocoli nici terenul Cotrocenilor. 

Acum, alături de canalizarea şi îndreptarea malurilor Dâmboviţei 11 , 

transformarea radicală a vechiului ansamblu arhitectonic ridicat de Şerban 

Cantacuzino 12, are loc şi definitivarea traseelor principalelor artere de circulaţie în 
jurul cărora se vor structura parcelările secolului al XX-lea. 

5 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, ed. Academiei, 
Bucureşti, 1961, p. 189. 

h N. Stoicescu, op. cit„ p. 279. 
7 O. Casseli, Ostrovul din mijlocul Dâmboviţei unde a fost ridicată biserica Sf. Elefterie, în Gazeta 

Municipală, an V (1936), nr. 226, p. 1. 
8 M.l.A.M.B„ Colecţia de hărţi şi planuri, Planul Bucureştiului Ridikat tras chi publikat... de maior, 

baron Rudolf Artur Borroczyn, 1852, nr. inv. 41 539. 
9 F. Georgescu, Marele plan al Oraşului Bucureşti ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846, în 

Bucureşti Materiale de istorie şi muzeografie, voi. 1, 1%4, p. 70. 
w În PLAN DER STADT BUKUREST alcătuit în 1856 de către Fr. Jung, strada apare sub numele 

Uliţa Notagiu, vezi M.1.A.M.B., Colecţia de hărţi şi planuri, nr. inv. 11 130. 
11 Lucrările au început în noiembrie 1880 în prezenţa viitorului rege Carol I, care a ridicat prima 

cantitate de pământ cu o lopată de argint cu coadă de abanos şi au durat până în anul 1886. 
12 Pe locul caselor domneşti între anii 1893-1895 se ridică noul palat, după planurile arh. Paul 

Gottereanu. Ullerior palatul va mai suporta o serie de lucrări pe latura nordică după planurile arh. Gr. 
Cerchez. 
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Am arătat mai sus că cea mai veche cale de acces spre Cotroceni era uliţa 
Notagiilor. După moartea lui Carol Davila, survenită în anul 1884, strada va căpăta 
numele celui care a pus bazele învăţământului medical superior în ţara noastră, cu atât 
mai mult cu cât dr. Davila a şi locuit pe această uliţă la numărul 37 13• La vremea aceea 
str. Dr. Da vila făcea posibilă circulaţia între calea Cotroceni şi str. Isvor. Avea un 
traseu ceva mai lung decât cel din zilele noastre suprapunându-se peste str. dr. 
Staicovici 14 între intersecţia cu str. C. Negri şi str. Isvor 15. 

Alături de str. dr. C. Davila pe terenul viitorului cartier îşi dobândiseră statutul 
de stradă str. Sf. Elefterie, care făcea legătura între Dâmboviţa şi str. dr. C. Davila şi 
calea Cotroceni, care deşi nu era egală ca lăţime pe tot parcursul ei, avea acelaşi 
traseu cu cel din zilele noastre 16• 

Transformările care au loc în dealul Cotrocenilor în ultimul deceniu al secolului 
al XIX-iea pun în evidenţă şi necesitatea unei noi căi de acces dinspre oraş către 
palatul ce va deveni reşedinţă regală. Apare astfel în prelungirea bulevardului 
Elisabeta, ca o continuare a axei est-vest a oraşului, bulevardul Independenţei 17• 

În ceea ce priveşte ocuparea terenului cu clădiri se pot remarca la sfârşitul 
secolului al XIX-iea două zone mai dens construite. Una era în jurul bisericii Sf. 
Elefterie (vechi) şi avea ca ax principal str. Sf. Elefterie până la intersecţia cu str. dr. 
C. Davila, iar a doua era cuprinsă între Grădina Botanică 18, parcul Palatului 
Cotroceni şi proprietatea viitoarei facultăţi de medicină. În rest tot terenul cuprins 
între sos, Pandurilor şi str. dr. C. Da vila era neconstruit 19• Singura excepţie era 
reprezentată de clădirea Azilului Elena Doamna. 

Azilul Elena Doamna a fost construit în apropierea reşedinţei de la Cotroceni, 
între anii 1862-1866 de către arhitecţii Liebitzer (Lipiţer) şi Giesel (Chisel) 20• 

Aşezământul care va purta numele Elenei Cuza s-a bucurat de o atenţie deosebită şi 
din partea reginei Elisabeta cu sprijinul căreia se va construi şi picta între anii 
1870-1875 capela azilului. 

În noiembrie 1890în curtea Azilului Doamna a fost amplasat monumentul Anei 
Davila 21 , operă a sculptorilor Karl şi Carol Stork. 

Primele două decenii ale secolului al XX-iea nu aduc Cotrocenilor transformări 
spectaculoase. Până în anul 1914 se alcătuiseră câteva planuri de detaliu 22 şi se începe 

13 Al. Predescu, Dâmbovi/a, apă dulce ... , ed. Albatros, Bucureşti, 1970, p. 72. 
14 Vechiul traseu al str. dr. Staicovici era cuprins între Dâmboviţa şi intersecţia străzilor C. Negri şi 

C. Davila şi se numea str. M. Cogălniceanu (Kogălniceanu). 
15 M.l.A.M.B., Colecţia de hărţi şi planuri, Planul Oraşului Bucureşti 1895-1899, inv. 108 132. 
16 Ibidem. 
17 B-dul Independentei a purtat în timp mai multe nume: Independenţei, Carol al II-iea, Ardealul, 

dr. P. Groza. În prezent se numeşte bd. Eroilor Sanitari. 
18 Grădina botanică, iniţiată de dr. Davila în 1855, a fost parţial realizată între anii 1860-1866 în 

grădina mânăstirii Cotroceni. În perioada 1874-1878 este mutată în faţa Universităţii. Pe locul pe care îl 
ocupă şi azi a fost amenajată în anii 1884-1885 din iniţiativa medicului şi naturalistului Dimitrie Brândză. 

19 Această situaţie se va menţine de altfel şi în primele decenii ale sec. al XIX-iea. Abia după primul 
război mondial va începe parcelarea şi construirea masivă a zonei Cotroceni. 

20 Pentru amănunte vezi A. Harasim, Dealul Cotrocenilor - Azilul Elena Doamna, în Bucureşti 
Materiale de istorie şi muzeografie, voi. XI, ed. MUSEION, Bucureşti, 1992, p. 165-178. 

21 Ana Davila, născută Racoviţă, so\ia doctorului C. Davila şi prima directoare a azilului. Moare 
accidental în 1874 luând o doză de stricnină în loc de chinină. 

22 C. Sfintescu, Urbanistica generală, în Urbanismul, an X (II) 1933, nr. 1-2, p. 86. 
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lotizarea şi construirea zonei de la Sf. Elefterie 23, dar acţiunea va fi stopată de 
derularea evenimentelor primei conflagraţii mondiale. 

Cu toate acestea nu se poate trece cu vederea apariţia, la început de secol, în 
peisajul cartierului, a clădirii Facultăţii de Medicină. Ridicată între anii 1900--1902 24 

după planurile arh. Louis Pierre Blanc, construcţia devine sediul facultăţii din 1903, 
an de când în faţa intrării principale s-a înălţat şi statuia lui Carol Davila, operă a 
sculptorului Carol Stork. 

După primul război mondial zona cartierului Cotroceni va cunoaşte însă o 
activitate intensă. Intervalul de timp cuprins între cele două războaie mondiale este 
de altfel cel mai bogat în realizări din punct de vedere edilitar şi urbanistic. Este 
perioada în care cartierul îşi va defini fizionomia, ce va fi păstrată până în zilele 
noastre. Terenurile virane şi ale fostelor grădini şi livezi se parcelează şi se acoperă cu 
construcţii. Se trasează străzi noi şi se construiesc case în formă de vilă, cu parter şi 
etaj, înconjurate de verdeaţă. 

După 1920 se continuă lucrările înceeute în zona de la Sf. Elefterie, înainte de 
primul război mondial. dar nu numai aici. 1n cele aproximativ două decenii care vor 
urma, lotizarea şi ocuparea terenurilor se vor extinde Ia întreaga suprafaţă a 
Cotrocenilor. 

Dincolo de str. Costache Negri 2-\ spre b-dul Independenţei apare parcul 
Principesa Maria, devenit ulterior Regina Maria. Parcelarea Regina Maria ocupă 
iniţial triunghiul format de b-dul Independenţei cu străzile C. Davila şi Sf. Elefterie 26 

În timp ea se va extinde şi îşi va deplasa una din laturile triunghiului de la str. Sf. 
Elefterie spre nou apăruta stradă dr. Lister 27• Reţeaua arterelor de mişcare creată 
acum, în acest spaţiu cuprinde străzi botezate cu numele unor medici străini şi români: 
Pasteur, Lister, Koch, Clunet, Obedenaru, Iatropol, Grecescu, Romniceanu. Ele şi-au 
păstrat de altfel atât numele cât şi traseul până în zilele noastre. 

Presa bucureşteană de la sfârşitul anilor 30 vorbea despre parcul nou Regina 
Maria ca fiind unul dintre cele mai elegante cartiere ale capitalei 28• 

Transformările care au dus Ia ridicarea şi înfrumuseţarea zonei de la Sf. Elefterie, 
au deschis noi perspective şi dealului Pandurilor, O bună parte din el şi anume aceea 
cuprinsă între şos. Panduri şi str. dr. Romniceanu va fi parcelată şi construită. Lotizările 
făcute de Societatea comunală de locuinţe ieftine 29 şi de banca Comercială 30 au fost 
cunoscute sub numele de parcul Principesa Elena. Şi aici cea mai mare parte din 
străzile nou apărute a căpătat numele unor medici: Severeanu, Teohari, Ghiulamila, 
Atanasiu. 

23 C. C. Giurescu, Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, ed. a II-a 
revăzută şi adăugită, ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1979, p. 166. 

24 Gr. Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, ed. Academiei, Bucureşti, 
1982, p. 542. 

25 Strada a purtat până la sfârşitul sec. al XIX-iea numele de str. Rignault. Vezi Planul oraşului 
Bucureşti 1895-1899. După aceea numele îl mai păstrează doar o mică intrare aflată pe partea stângă a str. 
C. Negri între numerele 11 şi 13. Vezi Planul oraşului Bucureşti, scara 1:1000, editie oficială de mr. Mihai 
Pântea, 1924. Intrarea se numeşte azi C. Negri. 

26 Bucureşti, Ghidul circulaţiei pe anul 1930, ed. CONSEM, Bucureşti, 1930, p. 303. 
27 Planul Unirea, Municipiului Bucureşti şi împrejurimile, ed. a XII-a, ed. Institutul cartografic 

„UNIREA", Braşov, 1940, p. 35. 
211 Gazeta Municipală, an VIJI (1939), nr. 361, p. 1. 
29 Gazeta Municipală, an V (1939), nr. 224, p. 7. 
30 Gazeta Municipală, an V (1936), nr. 245, p. 5. 
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De altfel dealul Pandurilor a fost mai mereu o ţintă de interes pentru edilii 
Capitalei. Dintre propunerile, care vizau punerea în valoare a dealului, unele s-au 
realizat altele au rămas pentru totdeauna în mapele arhitecţilor şi urbaniştilor. Din 
cadrul celei de a doua categorii merită să fie amintit un proiect destul de interesant, 
care preconiza ca în prelungirea străzii dr. Lister să se construiască, în coama dealului, 
o fântână de marmură albă, până la care să ducă trepte masive de piatră 31 . La acest 
proiect există şi o variantă referitoare la înlocuirea fântânii cu o statuie gigantică „aşa 
cum la Hamburg, tot în scobitura unui deal s-a ridicat statuia lui Bismark de o 
înălţime de peste 40 m" 32. 

În cealaltă extremitate a dealului în imediata vecinătate a Palatului Cotroceni pe 
fosta proprietate a Azilului Elena Doamna se propusese amenajarea unui parc 33• 

Proiectul a fost însă abandonat, iar pe terenurile aflate în coasta dealului au fost 
autorizate parcelări. Astfel a apărut, în jurul străzii Ana Davila aşa riumitul cartier al 
ofiţerilor, unde Societatea Comunală de locuinţe ieftine a proiectat o serie de clădiri 
pentru Ministerul de război 34. 

După primul război mondial str. Ana Da vila era în această parte a cartierului, cam 
singura arteră de circulaţie cu un traseu bine definit. Ea pornea din str. dr. C. Davila şi 
după un parcurs similar cu cel din zilele noastre se suprapunea pentru o scurtă 
distanţă peste str. gen. A. Demosthene, care încă nu fusese trasată în întregime. 

Până la începutul anilor 30 reţeaua stradală se definitivează şi capătă 

configuraţia, care se va păstra până azi: două artere paralele (str. A. Davila şi 
str. gen. A. Demosthene) unite prin mici străzi plasate la distanţe aproximativ egale 
(str. Felicia Racoviţă 35 , str. Iuliu Teodori, str. Petrescu Zaharia, str. Ştefan Capşa, 
str. Alexandru Boicescu 36• 

Transformări şi amenajări stradale au loc şi în zona cuprinsă între parcul Palatului 
Cotroceni, Grădina botanică şi Dâmboviţa. Până în anul 1935 toate străzile aflate de-o 
parte şi de alta a şos. Cotroceni au fost pavate cu un pavaj unitar după ce mai înainte 
fuseseră executate toate lucrările edilitare subterane 37• Şoseaua Cotroceni a fost lărgită 
ajungând acum la o lăţime de 30 m pe tot parcursul său, iar la limita dinspre Dâmboviţa 
a grădinii Palatului se dă în circulaţie noul bulevard al Palatului Cotroceni 38. 

Pe terenul cuprins între facultatea de medicină, parcul palatului şi şos. Cotroceni 
sunt reamenajate străzile dr. Turrescu, dr. Leonte, dr. Buicliu. Dincolo de 
şos. Cotroceni străzile Foca şi Erbăriei vor fi şi ele modificate. Str. Erbăriei devine str. 
dr. Djuvara şi va fi singura de aici care îşi va păstra vechiul parcurs. Grădina botanică 
îşi măreşte suprafaţa spre str. Foca, al cărei nou traseu aflat acum la limita parcului va 

31 Gazeta Municipală, an VIII (1939), nr. 361, p. 1. 
32 Ibidem. 
33 Gazeta Municipală, an VIII (1939), nr. 370, p. 1. 
34 C. Sfinţescu, Societatea Comunală de locuinţe ieftine şi realizările ei, în Urbanismul, an X(II) 

1933,nr.5-6,p.285. 
35 Până în anii 20 numele acesta îl purta o stradă care făcea legătura între Şos. Panduri şi str. dr. C. 

Davila. O parte din traseul străzii s-a păstrat până în zilele noastre (str. dr. Herescu), iar restul a dispărut 
o dată cu transformările care au avut loc aici pentru realizarea parcului Principesa Elena. 

36 Fostă Fundătura dr. Capsa. 
37 Gazeta Municipală, an V (1936), nr. 251, p. 1. 
38 De-a lungul timpului bulevardul a purtat următoarele nume: 8-dul Nou, 8-dul Palatului, 8-dul 

GI. medic Em. Severin. În prezent se numeşte str. prof. dr. Gh. Marinescu. 
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face legătura între şos. Cotroceni şi Splaiul Independenţei. Numele se va schimba şi 
el din Foca în dr. Dim. Brândză 39• 

Începutul unei alte etape în procesul transformărilor edilitar-urbanistice a fost 
marcat de anul 1935 când s-a decretat planul director de sistematizare. 

În Memoriul justificativ al planului era prevăzută, într-un capitol separat, şi o 
amplă lucrare privind realizarea unui adevărat orăşel studenţesc. Proiectul fusese 
alcătuit de către arh. Petre Antonescu şi prezentat sub numele de Cetatea Universitară. 

Suprafaţa, pe care urma să prindă viaţă Cetatea Universitară, cuerindea şi o 
parte destul de însemnată din terenul cartierului Cotroceni 40• In intenţia 
proiectantului era ca între Facultatea de medicină şi Grădina botanică să se întindă 
numai construcţiile viitorului complex universitar. . 

Realizarea acestui proiect făcea necesară o serie de expropieri al căror cost 
trebuia să fie suportat de către Ministerul Instrucţiunii Publice. Între Primăria 
Municipiului Bucureşti şi Ministerul Instrucţiunii Publice are loc un schimb de adrese 
referitoare la punerea în apliocare a prevederilor privind plata exproprierilor 41 • La 
răspunsul Ministerului Instrucţiunii că acesta nu dispune de fondurile necesare 
Primăria Municipiului hotărăşte eliberarea autorizaţiilor de construcţie solicitate de 
către cetăţenii, care aveau proprietăţi pe terenul destinat cetăţii Universitare 42. Din 
acel moment proiectul arhitectului P. Antonescu a devenit practic irealizabil. 

Anul 1935 a avut şi pentru Grădina botanică o semnificaţie deosebită. 
Reamenajată şi transformată în parc public ea îşi va deschide porţile pentru vizitatori 
în acest an cu ocazia primei ediţii a Lunii Bucureştilor. 

Noua împrejmuire a Grădinii botanice (gard de fier pe postament de piatră) 
reprezenta o inovaţie în materie de parcuri. Lucrarea executată după planurile arh. Octav 
Doicescu, pe un perimetru de 1500 m, dădea posibilitatea să se vadă din afară, plantaţia 
parcului, renunţându-se la împrejmuirile tip zid de cetate între stradă şi vegetaţie. 

Acelaşi arhitect, Octav Doicescu este autorul şi al micii clădiri în stil românesc 
aflată în dreapta intrării principale, care în perioada interbelică a adăpostit un 
restaurant. În restaurantul din Grădina botanică s-a înfiinţat în aprilie 1936 Comitetul 
asociaţiei edilitare cetăţeneşti din Cotroceni cu scopul de a întreţine şi completa 
lucrările de modernizare din cartier 43. 

La puţin timp de la înfiinţare, activitatea Comitetului se făcea simţită prin 
intervenţia pe lângă Al. G. Donescu, primarul general al Capitalei, pentru a aproba 
crearea unei pieţe provizorii de alimente pe terenul comunal situat în unghiul format 
de str. dr. Buicliu cu şos. Cotroceni 44• 

Spre sfârşitul perioadei interbelice reţeaua stradală a cartierului s-a îmbogăţit cu 
un nou bulevard, care făcea legătura între str. Ştirbei Vodă şi şos. Panduri. 

Necesitatea unei căi de circulaţie paralelă cu şos. Cotroceni pentru a uşura 
accesul spre dealul Pandurilor şi Câmpul Cotrocenilor se ivise mai demult. 

39 Numele şi traseul străzii au cunoscut în timp o serie de modificări. Vechea str. Foca a luat numele 
de str. dr. D. Brândză. Prelungirea ei, cuprinsă între str. dr. Djuvara şi Splaiul Independenţei s-a numit un 
timp str. ing. Lalane. Astăzi întregul traseu între Şos. Cotroceni şi Splaiul Independenţei se numeşte str. dr. 
Dim. Brândză. Est!'. interesant de remarcat faptul că str. ing. Lalane şi str. ing. Giulini, anată în imediata ei 
apropiere au fost singurele artere cu nume de ingineri, rătăcite printre străzile cu nume de medici. 

40 Gazeta Municipală, an V (1936), nr. 232, p. 7. 
41 Gazeta Municipală, an V (1936), nr. 220, p. 4. 
42 Gazeta Municipală, an V (1936), nr. 234, p. 9. 
43 Gazeta Municipală, an V (1936), nr. 230, p. 4. 
44 Gazeta Municipală, an V (1936), nr. 245, p. 6. 
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Primele proiecte au fost alcătuite încă din vremea primariatului lui Vintilă 
Brătianu în 1908-1910. Până la sfârşitul anilor 20 nu se va realiza însă decât o mică parte 
cuprinsă între b-dul Independenţei şi str. dr. C. Davila 45· Acest tronson, care se numea 
bd. dr. Calinderu, urma să se extindă spre Dâmboviţa peste terenul Facultăţii de 
medicină şi spre deal peste proprietatea Azilului Elena Doamna 46. 

La începutul anilor 30 în şedinţele Consiliului Sectorului de Albastru se puneau 
în discuţie cererile locuitorilor din zona Sf. Elefterie-Carol Davila, care solicitau să se 
deschidă strada de legătură cu şos. Panduri 47 pe traseul proiectat în prelungirea 
străzii Ştirbei Vodă 48. 

Pentru definitivarea a ceea ce s-a numit iniţial bulevardul Ştirbei Vodă 
prelungit, Primăria sectorului III Albastru a dus tratative cu Ministerul Instrucţiunii 
Publice în vederea cedării unei părţi din terenul Azilului Elena Doamna 49• Cu 
efectuarea lucrărilor a fost însărcinat arh. Pandele Şerbănescu. 

Referitor la desfăşurarea lucrărilor o notiţă inserată într-unul din numerele 
Gazetei Municipale din 1935 sublinia faptul, că raportat la modul de lucru al 
primăriilor bulevardul se va finaliza în anul 1940, deşi în mod normal s-ar fi putut 
termina şi în 1936 so. 

Lăsând însă de o parte comentariile mai mult sau mai puţin răutăcioase la 
adresa primarilor şi primăriilor, deschiderea noului bulevard, cunoscut azi sub 
numele de b-dul Eroilor st, a fost una din realizările importante ale celui de al IV-iea 
deceniu în zona Cotrocenilor. · 

În capătul dinspre deal al bulevardului se va înălţa într-un timp relativ scurt noul 
local al Şcolii Superioare de Război. Înscris într-un patrulater cu una din laturi de-a 
lungul şos. Panduri, ansamblul, care avea să devină sediul Academiei Militare a fost 
proiectat în anul 1936 de către arh. Duiliu Marcu şi construit în perioada 1937-1939 52. 

Inaugurarea clădirii a avut loc în ziua de Sf. Nicolae a anului 1939, deşi iniţial 
fusese stabilită pentru data de 2 decembrie odată cu sărbătorirea a 50 de ani de 
existenţă a Şcolii Superioare de Război 53. Lucrările în jurul noii construcţii vor 
continua însă şi în anul următor când vor fi expropriate sau cumpărate mai multe 
terenuri în vederea amenajării spaţiilor verzi 54 şi a reţelei stradale 55 . 

Bombardat în timpul celui de al II-iea război mondial cartierul va fi refăcut în 
cursul anilor '50. Lucrările, care se vor desfăşura în această perioadă nu vor mai avea 
însă amplitudinea din etapa interbelică. 

Odată cu refacerea caselor distruse în timpul bombardamentelor din aprilie 
1944 a avut loc şi reamenajarea zonei cuprinsă între str. dr. C. Davila şi Academia 
Militară. De o parte şi de alta a b-dlui Eroilor s-au construit blocuri cu patru etaje şi 
s-au creat spaţii verzi. În anul 1957, pe platforma principală din faţa Academiei 

45 Gazeta Municipală, an IV {1935), nr. 196, p. 3. 
4<• Gazeta Municipală, an VII (1938), nr. 349, p. 4. 
47 Gazeta Municipală, an I {1932), nr. 3, p. 3. 
48 Gazeta Municipală, an V {1936), nr. 207, p. 5. 
49 Gazeta Municipală, an V (1936), nr. 217, p. 7. 
50 Gazeta Municipală, an IV {1935), nr. 196, p. 3. 
51 B-dul Eroilor a purtat de-a lungul timpului mai multe nume: dr. Calinderu, Armand Călinescu, Suvorov. 
52 Gh. Curinschi-Vorona, Istoria arhitecturii în România, ed. Tehnică, Bucureşti, 1981. 
53 Universul, an LVI {1939), nr. 331, p. 5. 
54 Gazeta Municipală, an IX (1940), nr. 424, p. 3. 
55 Gazeta Municipală, an IX {1940), nr. 416, p. 3 şi nr. 422, p. 5. 
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Militare, a fost amplasat Monumentul eroilor patriei, operă colectivă a sculptorilor 
M. Butunoiu, Zoe Băicoianu, T. N. Ionescu, I. Dămăceanu. 

Deceniile care au urmat nu au mai adus schimbări spectaculoase în fizionomia 
Cotrocenilor, nici din punct de vedere arhitectural şi nici în ceea ce priveşte 
configuraţia stradală. Cartierul îşi dobândise deja şi casele şi reţeaua de circulaţie. 
Apariţia Spitalului Clinic Municipal, construcţia metroului sau lucrările desfăşurate 
pe cursul Dâmboviţei nu au mai alterat în nici un fel structura celui care devenise 
cartierul Cotroceni. 

RESUME 

Contributions concemant l'evolution du quartier de Cotroceni 

Cotroceni est un des plus beaux quartiers de Bucarest. 
La zone de l'actuel quartier a ete autre fois couverte des forets connues sous le nom de Bois 

des Cotroceni et Lupesti. . 
Les premiers edifices importants ont ete la Monastere et le Palais de Cotroceni construits 

en 1682 et l'eglise Sf Elefterie achevee entre 1743-1744. L'evolution du quartier n'a pasete tres 
rapide. Les edifices et Ies principales arteres de communication ont ete crees apres la premiere 
querre mondiale. 

ll y a dans le quartier Cotroceni des edifices importants et des monuments qui se 
combinnent harmonieusement avec Ies parcs et Ies jardins: Le Palais Cotroceni, La Faculte de 
Medicine, /'Academie Militaire, le Jardin Botanique etc. 

Fig. I. 

' · 't 
'~-"' '.\; 

';!. 

Cartierul Cotroceni - detaliu din „Noul plan al oraşului Bucureşti", ediţie oficială de căpitan 
Mihail If. Pântea, din Marele Stat major general al armatei, 1921 
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Fig. 2. 
Cartierul Cotroceni - detaliu din Planul municipiului Bucureşti, editat de „Ghidul minune", 1940 

Fig. 3. 
Şos. Cotroceni în faţa Grădinii Botanice - iulie 1937 
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Fig. 4. 
Localul din şos Cotroceni nr. 4 - înainte de dărâmare 

Fig. 5. 
Şos. Cotroceni în timpul lucrătorilor de amenajare 
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Fig. 6. 
Lucrările de demolare şi reamenajare din str. Dr. Turnescu 

Fig. 7. 
Şcoala Superioară de Război în timpul lucrărilor de construcţie 
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ASPECTE PRIVIND 
COMPORTAREA. IJNOR ARTISTI 

' LA EXPOZITIILE PERSONALE 
' 

Petre OPREA 

Pe vremuri, în secolul trecut mai ales, un vernisaj era precedat de un cortegiu de 
obligaţii şi sarcini, atât din cele mari şi sâcâitoare, cât şi din cele mai mici, dar şi ele, 
la rândul lor extrem de importante. Ele izvorau din dorinţa artistului de a trage cât 
mai multe foloase de pe urma expoziţiei. De aş afirma plenar personalitatea şi de 
a-şi asigura un câştig cât mai mare pentru a scăpa în viitorul apropiat de obsedantele 
nevoi materiale. 

* 

Theodor Aman îşi organiza expoziţia personală după toate tipicurile exigenţei 
apusene în asemenea ocazii, adaptându-le la unele uzanţe locale. 

Mai întâi, data era fixată nu numai într-o perioadă propice - primăvara sau 
toamna - ci ţinând seama, de la caz Ia caz şi de eventualele evenimente mondene, din 
acel sezon, care ar fi putut periclita afluenţa publicului din lumea aristocratică. 

La vernisaj, Aman invita cu grija de a nu omite pe cineva important, toate 
personalităţile politice şi culturale marcante bucureştene. Dorea ca expoziţia să 

constituie un eveniment important în viaţa artistică a Capitalei, demn de reţinut în 
analele culturale româneşti. Pentru a le da un fast deosebit le-a organizat îndeobşte 
în propria locuinţă, căci la vremea aceea nu totdeauna exista posibilitatea să se 
închirieze o sală special amenajată pentru expoziţii. Aşa a procedat în anii 1876 
şi 1886. 

Câteva amănunte mărunte privind vizitarea acestora, păstrate prin tradiţie şi 
consemnate de Tache Soroceanu, secretarul Pinacotecii, în revista Adevărul literar şi 
artistic din 17 iulie 1938 ne redă atmosfera timpului şi oarecum ne înfăţişează pe 
elegantul pictor boier Theodor Aman în calitate de gazdă. În toate zilele cât expoziţia 
era vizitabilă, între orele 10-16, ca şi în zilele obişnuite „servitorii aveau poruncă să 
şteargă bine pe tălpi pe toţi câţi îi călcau pragul casei. Felinarul din faţa casei era şters 
cu grijă şi strălucea întotdeauna ca nou, din aceeaşi pasiune pentru curăţenie. 
Încălţămintea lui avea talpa vopsită în negru lucios, iar în odaia de lucru, altă 
ciudăţenie: duşumelele erau vopsite în culoare albă ca fildeşul". Vizitatorii obişnuiţi 
puteau vedea doar lucrările expuse în trei camere. Prietenii şi cunoscuţii, firesc, toată 
casa. Din alte surse ştim că picta şi în aceste zile de vizite îmbrăcat în ţinută de gală, 
uneori având un halat alb, imaculat pe deasupra şi discutând dezinvolt cu invitaţii şi 
vizitatorii, fără a-şi întrerupe lucrul. 

Spre sfârşitul vieţii artistului, mai precis în 1890, cu un an înaintea decesului, 
ziarul „Bucarest" a publicat, începând din 19/13 mai 1890, mai multe zile la rând, 
următorul anunţ: „Magasin de tableaux Th. Aman. Bains a l'Ephorie". Dacă 
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magazinul era al lui, sau al unui negustor care urma să se ocupe de comerţul de 
tablouri şi obţinuse acceptul pictorului ca magazinul să-i poarte numele este demn de 
semnalat şi credem că aici se găseau neapărat lucrări de Theodor Aman. 

Poate că este cazul aici să facem cunoscut şi împrejurările sfârşitului năpraznic 
al morţii lui Theodor Aman, neconsemnat în monografiile şi articolele care i-au fost 
dedicate, relatate public de o apropiată a familiei cum le-a aflat de la însăşi văduva 
pictorului care povestea oricui despre moartea tragică a soţului. „Marele pictor 
suferea de o îmbolnăvire a vezicei, o boală trecătoare, dar nespus de dureroasă. 
Tratamentul prescris cuprindea şi nişte injecţii, făcute ca pe atunci cu acid boric 
pentru care medicul găsea pe masă sticla pregătită. Alături era şi dezinfectantul 
nelipsit al epocii, soluţia de sublimat corosiv. La capătul unui bolnav de seamă, 
medicul nu are numai grija riturilor medicale, îl preocupă şi nevoia de a se face plăcut 
clientului, de a întreţine conversaţia care distrează-potoleşte, care şi ea vindecă ... În 
clipa când doctorul B., după o glumă menită să stingă gemetele bolnavului, se întorcea 
ca să pună pe masă instrumentul golit, un strigăt de groază îi ieşi din gâtlej: - Aaa, 
ce-am făcut! Sticla de acid boric nici nu fusese deschisă. B. îşi umpluse injectorul din 
sticla alăturată şi nu se mai putea face nimic. Nimic decât încercările menite să 
amăgească familia". Aşa ar fi murit, în chinuri, pictorul (Alice Gabrielescu: Sfârşituri 
năpraznice, „Magazinul", martie 1944). 

* 

La rândul său, Nicolae Grigorescu, până la ultima sa expoziţie din 1905, avea 
o grijă deosebită pentru panotarea lucrărilor şi pentru asigurarea unui public 
numeros la vernisaj. Tot prin informaţii orale am aflat că maestrul închiria o birjă 
pentru toată ziua, începând cu două săptămâni înainte de deschiderea expoziţiei şi 
trecea personal să înmâneze invitaţia celor cunoscuţi, atât doamnelor acasă, cât şi 
domnilor care aveau slujbe la birou, solicitându-i cu multă căldură să-l onoreze cu 
prezenţa la vernisaj. Pentru ceilalţi apela la sprijinul prietenilor Vlahuţă, Bernardh, 
dr. Obreja ş.a. 

În plus, ţinea să nu lipsească în acest răstimp de la nici o zi de vizită a vreunei 
cucoane cunoscute, sau să nu lase o carte de vizită celor ce se cununau, celor ce 
botezau sau celor din familii îndoliate. Era, am zice noi acuma, într-o adevărată 
campanie de propagandă. Şi toate aceste demersuri erau din partea unui om sfios, 
care se izola de lume, dar înţelegea să-şi respecte semenii care îi preţuiau arta. 

Pe toată durata expoziţiei, stătea o parte din timp sfios şi retras într-un colţ al 
expoziţiei, evitând pe cât posibil discuţiile cu ziariştii şi curioşii. 

După închiderea expoziţiei, găsea de cuviinţă că este o datorie a lui să 
mulţumească pe cei care l-au onorat cu prezenţa la expoziţii şi, mai ales, pe cei care 
i-au cumpărat tablouri. De aceea închiria din nou o birjă şi iar trecea conştiincios pe 
la aceştia să le mulţumească pentru prezenţa lor la expoziţie. În cazul celor care i-au 
cumpărat lucrări ţinea să le ducă chiar el la domiciliul acestora.Însoţit de un rameur 
se oferea să-i ajute Ia fixarea tabloului pe un perete, ţinând seama şi de celelalte 
lucrări existente. 

În drum mai trecea şi pe la unii cronicari dintre cei care au scris în presă despre 
expoziţie să Ie mulţumească; pe unii chiar răsplătindu-i, oferindu-le câte un tablou 
(D. Karr: Starea operei lui Grigorescu ... „Cronicarul", 7 septembrie 1918). Nicolae 
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Iorga este unul din aceşti fericiţi recompensaţi pentru o cronică la o expoziţie a 
acestuia apărută în „L'Independance roumaine", cum singur o declară cu mândrie în 
revista „Ilustraţia" din martie 1922. 

* 

Ştefan Luchian, la începutul carierei, boem, lipsit de orice elementar simţ 
practic, aştepta totul de la soartă. „Bafta" însă l-a ocolit cu prilejul organizării 
expoziţiilor personale din 1895 şi 1899. Ambele manifestări nu s-au bucurat de 
sprijinul şi încurajarea colecţionarilor prin achiziţii, artistul întorcându-se cu toate 
lucrările acasă, deşi au fost vizitate de mulţi amatori de frumos, printre ei aflându-se 
şi regina Elisabeta („Secolul XX", 8 mai 1899). Despre ultima dintre aceste expoziţii, 
realizată împreună cu prietenul Nicolae Vermont, aflăm din ziarul „Adevărul" 
(26 mai) următoarele: „Cu surprindere am auzit de închiderea neaşteptată a 
expoziţiei.„ Artiştii, amărâţi de indiferenţa celor ce pot cumpăra tablouri, au renunţat 
de a le mai expune", închizându-se expoziţia mai devreme decât data stabilită. 

Nici cu expoziţia din 1903 (casele Assan) n-a avut mai mult noroc. Şi cât de mult 
îşi pusese nădejdea în ea, căci de când ieşise din spital pictase cu drag şi spor aproape 
un an de zile. Dar ghinionul îl urmărea. 

Expoziţia următoare, deschisă un an mai târziu, în decembrie 1904 (rotonda 
Ateneului), împreună cu bunul său prieten Nicolae Petrescu-Găină, a avut la rândul 
ei o soartă vitregă. Caricaturile lui N. Petrescu-Găină la adresa unor personalităţi 
politice a determinat pe preşedintele Ateneului care le închiriase spaţiul să dispună 
samavolnic închiderea expoziţiei la câteva zile după vernisaj („Furnica", 
19 decembrie 1904 ). 

Deabia la expoziţiile personale din 1910 şi 1914 lucrările lui Luchian sunt 
disputate de colecţionari. Succesele, căci în prima zi a expoziţiei din 1910 au fost 
vândute 30 de lucrări din cele 90 („Adevărul", 13 martie 1910) veneau prea târziu. 
Bolnav zăcând în pat, era bucuros că vânzările îi asigurau existenţa în viitor, el 
mulţumindu-se cu mângâierile cotoiului Gică care sta strajă permanent la piciorul 
patului şi numai când îl chema se aşeza lângă pieptul lui şi de veselia gureşă a câtorva 
canari ajunşi în 1915 la unul, care-i mai rămăsese „dintr-o colecţie de canari", cum ne 
relatează un cronicar anonim în revista „Scena" din 27 decembrie 1914. 

* 

Regizori subtili în organizarea de vernisaje cu fast şi pompă aristocratică au fost 
între cele două războaie mondiale Eustaţiu Stoenescu şi Ştefan Popescu. Se spune că 
reuşiseră să-şi facă atât de multă propagandă încât invitaţii de onoare se simţeau 
dezonoraţi dacă în calitatea lor de colecţionari nu-şi puneau cartea de vizită pe un 
tablou spre a marca public achiziţia. De altfel preţurile tablourilor erau atât de 
piperate încât cu adevărat gestul cumpărării capta admiraţia şi impunea respect 
colecţionarilor cu venituri mai modeste. Deseori şi-au organizat expoziţiile personale 
în atelierul propriu din spaţioasele locuinţe (ale primului în Bdul Lascăr Catargiu sau 
a secundului în str. Dionisie, nr. 84) Alexandru Kiriţescu, în ziarul „Cuvântul" din 
7 ianuarie 1931, ne face cunoscut că Eustaţiu Stoenescu a ţinut să realizeze cu câteva 
săptămâni înaintea organizării unei expoziţii „un vernisaj intim pentru câţiva 
admiratori, într-un apartament la Athene Palace". Totodată ne informează că 
lucrările sunt prezentate „pe chevaleturi, rezemate de pereţi, de divane. Doar câteva 
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sunt terminate. Celelalte vreo 30 vor fi arătate publicului bucureştean într-o expoziţie 
care se va deschide pe la sfârşitul lui ianuarie în saloanele «Clubului Tinerimei»". 

La rândul său, Ştefan Popescu îşi organiza ample expoziţii în locuinţa sa. În cea 
din 1921 expune 300 de lucrări, iar în cea din 1930 - 271 picturi şi desene, prezentate în 
atelier şi alte cinci camere („Adevărul", 2 decembrie 1921, „Universul", 21 noiembrie 
1921 şi 8 decembrie 1930). În semn de respect invitaţii sunt poftiţi şi la o cină. 

Cei doi pictori sunt de altfel şi cei care au sprijinit apariţia în condiţii grafice de 
bună calitate a unor volume de artă prezentând opera lor (G. Oprescu: Stoenescu, 
Bucureşti, 1940; Ştefan Popescu: Album, Bucureşti, 1945). 

* 
Un pictor mai puţin avut, dar întreprinzător în a-şi face o bună reclamă operei 

sale, ardeleanul Nicolae Bran, cunoscut amatorilor de artă bucureşteni prin 
polemicile care s-au dus în presă în anii 1899-1902 asupra compoziţiilor „Peneş 
Curcanul" (un juriu n-a aprobat să fie prezentată în expoziţia de artă românească de 
la Paris din 1899) şi „Procesul complotului bulgarilor" (G. D. Mirea, preşedintele 
Salonului oficial, din oportunitate politică i-a schimbat titlul intitulându-l „O şedinţă 
a curţii cu juraţi") şi-a deschis în vara anului 1919 o expoziţie personală într-o clasă a 
Liceului Lazăr, unde preda desenul. 

A inovat, fără să aflăm să fi fost criticat de colegii săi de la celelalte catedre. 
Aşa cum ne informează cronicarul M.L., al ziarului „L'Orient" din 9 iulie, 

pictorul a aşezat în mijlocul sălii, unde erau prezentate 83 de tablouri, o masă pe care 
se afla o damigeană de vin de bună calitate şi mai multe pahare. Ele erau puse la 
îndemâna vizitatorilor veniţi să vadă expoziţia probabil cu intenţia de a-i răsplăti pe 
vizitatori pentru efortul de a fi înfruntat arşiţa şi în consecinţă să se răcorească fiecare 
după pofta inimii. Regretăm că ziaristul nu ne-a făcut cunoscut dacă în sală se găseau 
vizitatori şi cum admirau tablourile. 

* 

Nicolae Tonitza, veşnic în mare şi urgentă nevoie de bani, care se pulverizau 
repede ajunşi în mâinile sale risipitoare, îşi organiza dese expoziţii. Arma lui de 
predilecţie pentru a atrage un numeros public erau nenumăratele scrisori cu care îşi 
bombarda pe toate tonurile şi atingând toate coardele slăbiciunilor interlocutorilor, 
poftindu-i să vină la expoziţie, căci a lucrat multe tablouri şi foarte reuşite care o să le 
placă. La rândul lor toţi cronicarii, prietenii şi cunoscuţii care lucrau în presă erau 
anunţaţi despre deschiderea expoziţiei şi poftiţi insistent să participe la vernisaj. 
Astfel, Tonitza reuşea ca la vernisajele sale şi în zilele următoare să se perinde foarte 
mulţi vizitatori. Pe toţi aceştia, cunoscuţi sau atunci cunoscuţi, Tonitza îi primea, 
ajutat de soţie, cu multă curtenie şi amabilitate. Strecura vorbe mieroase în dreapta şi 
stânga, însă fără a fi linguşitoare, mai înţepa pe unii care lipseau, faţă de ascultătorii 
care le făcea plăcere. Scopul? Să-i determine să cumpere sau să promită că vor 
cumpăra vreo lucrare, iar dacă se putea în cazuri optime, să le smulgă plata, fie 
integral, fie măcar un aconto. 

Dacă nu era iniţiatorul era în schimb printre puţinii artişti care a practicat 
obiceiul de a da cumpărătorului tabloul achitat integral, în ziua respectivă, seara, la 
închiderea expoziţiei. 
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În caz că cel care cumpărase un tablou revenea ulterior spunând că nu-i mai 
place, Tonitza imediat îi îndemna să-şi aleagă un altul pe care l-ar fi dorit şi în caz că 
nu-i plăcea nici unul dintre cele nevândute din expoziţie, îi promitea solemn că îi va 
executa unul după placul său. Avea grijă însă să-i ia tabloul înapoi, ceea ce îndeobşte 
reuşea, ca să-l expună. Mai totdeauna găsea tabloului un cumpărător dintre prietenii 
cusurgiului, dispus să-i facă în necaz acestuia, căruia îi părea rău până la urmă de 
pripeala sa. Un astfel de colecţionar nehotărât ajungea un veşnic cumpărător al lui 
Tonitza. La scurtă vreme după închiderea expoziţiei, pictorul îl vizita acasă 
întrebându-l din nou ce subiect preferă să-i execute şi alte detalii despre tablou, pe 
care nu i-l picta niciodată, fiind nevoit să se mulţumească cu un tablou din expoziţia 
următoare a artistului. Dar, prezentându-i dramatica situaţie în care se zbătea atunci 
- un copil bolnav, o soacră pe moarte etc. - Tonitza reuşea mai totdeauna să-i smulgă 
încă ceva bani pentru tabloul care urma să-l execute într-o dimensiune mai mare sau 
ca aconto pentru un al doilea tablou. 

Celor care se credeau şireţi, promiţând la vernisaj că vor reveni pentru a 
cumpăra cutare tablou dar n-o mai făceau, Tonitza nu-i uita. Scurtă vreme de la 
închiderea expoziţiei sau ceva mai târziu, dacă tabloul nu fusese vândut, se prezenta 
cu el la locuinţa acestuia. Susţinea că a avut mulţi amatori pentru el, dar nu l-a vândut, 
socotind că merită să-l aibă cel care şi-a exprimat primul dorinţa de a-l avea. Întrucât 
înţelege că este într-o situaţie materială critică şi că îi apreciază gustul artistic, Tonitza 
îi propunea amatorului să-l plătească în rate, ale căror sume şi termene le lăsa Ia 
aprecierea lui, şi ca să n-o mai lungim, lăsa lucrarea şi pleca, chiar dacă nu obţinea un 
aconto. Urmau însă scrisorile, sosirile inopinate ale artistului şi amatorul până la 
sfârşi~ plătea tabloul. De era cumva o fire veselă şi petrecăreaţă şi-l lua în companie. 

In cazul că un tablou reţinut dar neachitat fusese vândut, Tonitza se prezenta la 
locuinţa celui în cauză cu un alt tablou lămurindu-l că nu dorea să-l văduvească de a 
nu privi un tablou de el şi, în consecinţă pleda să-l cumpere în rate. Se pare că reuşea 
şi în acest caz cu succes. 

Cum după o săptămână numărul tablourilor din expoziţie se înjumătăţea, 
artistul sta tot mai puţin în sală să aştepte vizitatorii cumpărători. Era semn că îşi 
acoperise datoriile şi de acum încolo puteau începe şi beţiile de pomină. În asemenea 
moment negustorii dădeau buzna la cumpărat şi reuşeau să-i achiziţioneze restul 
tablourilor fie pe preţuri mai modeste, fie pe un mic aconto. 

Drept urmare expoziţia se încheia mai totdeauna înainte de termen, înscriin
du-se ca un eveniment de prestigiu, întreţinând o publicitate şi o cotă ridicată operei 
artistului. 

SUMARY 

Aspects Regarding Some Artists' Behaviour 
at Personal Exhibitions 

by Petre Oprea 

Details are given about exhibition organization, openings, publicity for some important 
Romanian painters: like Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian. 
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FURNIZORI AI CUBŢD REGALE 
DIN BUCUBESTI 

' 
Lelioara ZAMANI 

„Furnizor al Curţii Regale" titlu important la vremea sa, uitat acum, mai dăinuie 
doar în filele documentelor de arhivă şi în reclamele presărate în presa de odinioară. 
El a urmărit recunoaşterea meritelor meseriaşilor, comercianţilor, industriaşilor, care 
prin muncă, respect şi ambiţie au reuşit să se detaşeze de ceilalţi devenind exemple 
demne de urmat. 

Venit din limba franceză „fournisseur", termenul denumeşte o persoană fizică 
sau juridică care livrează anumite mărfuri sau produse în schimbul unei sume de bani. 

Acordarea brevetelor de furnizori regali are Ioc după proclamarea României ca 
regat şi a principelui Carol de Hohenzollern ca rege sub numele de Carol I al 
României. Atunci furnizorii domneşti existenţi până în acel moment au devenit 
furnizori regali. Acest lucru a fost posibil şi prin instituirea Domeniului Coroanei prin 
legea din iunie 1884, ce facilita acoperirea cheltuielilor curente ale Casei Regale. 

Brevetul de furnizor al Curţii Regale, potrivit Regulamentelor referitoare la 
acordarea acestui titlu, arată că el „se poate conferi meseriaşilor, industriaşilor şi 
comercianţilor care, prin capacitate şi moralitate şi-au dobândit un nume nepătat şi o 
reputaţie în specialitatea lor" 1. 

Pentru respectarea acestor reglementări veghează mareşalul Curţii şi numai în cazul 
în care informaţiile pe care le posedă sunt satisfăcătoare, se trece la brevetarea solicitanţilor. 

Cel care primeşte brevetul de furnizor regal este fie producător de bunuri 
simple, fie producător de bunuri industriale, fie ofertant de servicii, fie 
comerciant. Există însă şi un furnizor aparte: el este fotograf, muzician, artist, 
sculptor, care în aşteptarea unui titlu adecvat primeşte tot brevetul de „furnizor al 
Curţii Regale". 

Brevetul se înmâna fără discriminare de rasă, religie, sex. De asemenea, 
furnizorul putea fi nu numai român, dar şi străin stabilit în străinătate. Putea fi 
furnizor efectiv sau doar potenţial, lucru de asemenea important de relevat. 

Un exemplu de brevetat, făcând parte din rândul meseriaşilor şi un nume 
apropiat Casei regale şi bucureştenilor a fost cel al lui Iosif Resch, bijutier. 

Josef Resch se stabilise la 1839 în Bucureşti venind din Viena. În 1853 îşi 
construieşte locuinţa pe Podul Mogoşoaiei, alături de casa Bossel şi vis-a-vis de 
Palatul telefoanelor de mai târziu 2• 

De la el sunt păstrate o serie de facturi prin care se dovedeşte interesul şi 
aprecierea de care se bucura din partea regelui şi a Curţii sale, cărora le furniza o 
serie de bijuterii. Un exemplu grăitor este factura din martie 1885 pentru plata a 
două brăţări: una cu rubine şi diamante şi o alta numai cu rubine, factură înaintată 
regelui 3. 

1 Arhivele Statului Bucureşti, Fond Casa Regală, Dosar 9/1903, f. 27. 
2 Gheorghe Crutzescu, Podul Mogoşoaiei, Editura Meridiane, Buc. 1986, p. 153. 
3 A. St. B., Fond Casa Regală, Dosar 25/1885, f. 340. 
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Un alt furnizor tot bucureştean şi tot cuprins în sfera meseriaşilor a fost Jean 
Valentin, croitor al Curţii, cunoscut ca furnizor regal din 13 mai 1881 printr-o factură 
purtând aceeaşi dată şi însumând cifra de 365 de lei trimisă Curţii Regale 4• 

În sfera serviciilor un furnizor destul de consecvent a fost N. Niculescu. Acesta 
la început „Coifeur şi furnisor al Alteţei sale Domnitorul Carol I, devine „Coifeur şi 
furnisor al Majestăţii sale regelui Carol I". 

El îi livrează regelui cosmetice şi ape de toaletă; de asemenea făcea dese vizite 
plătite (20 de lei vizita) regelui pentru a-i îngriji părul 5. 

Tot aici pot fi amintiţi o serie de fotografi cu renume în meseria lor. Astfel a fost 
Carol Szathmary, pictor şi fotograf, primul înscris în registrul de furnizori ai Curţii regale 
întocmit în 1893 6. Apoi Franz Mandy, care, la 26 martie 1884, trimite regelui o factură 
reprezentând contravaloarea a două portrete făcute acestuia din urmă 7, precum şi Franz 
Duschek, furnizor al Curţii din 1881, fapt dovedit de o notă de plată de la aceeaşi dată 8. 

Un comerciant ale cărui produse erau des solicitate de Curtea regală a fost Jean 
Coltescu. Notele de plată trimise de acesta Curţii apar şi înainte de a primi calitatea de 
furnizor regal. Dintre comenzile făcute de Curtea Regală amintim câteva produse 
cerute în iunie 1881: ceai rusesc, săpun alb lung, cafea moca, rapiţă, lumânări pentru 
candelă, untdelemn, frânghie 9. La 30 septembrie J.885, Jean Colţescu, acum „furnizor 
al Curţii Măriei sale regelui", face dovada expedierii altor produse necesare Curţii: oţet 
de vin, seminţe de floarea soarelui şi cânepă, untdelemn fin, totul valorând 229,55 lei 10• 

Despre băcănia lui se spunea că ar fi devenit atât de faimoasă încât într-o zi s-a 
primit la palat o scrisoare având adresa „M. S. Regelui la Palatul Regal în faţa 
Băcăniei lui Colţescu" 11. 

Un alt furnizor a fost Socec ce avea cunoscută librăria de pe Calea Victoriei, plină 
cu cărţi de literatură şi de specialitate în diferite limbi, precum şi o serie de obiecte de 
papetărie 12. Dintre femeile furnizori o putem aminti pe doamna Marie D. Petrescu, 
proprietara unui magazin de pânzărie şi manufactură din Bucureşti, comerciantă. Soţul 
ei deţinuse şi el brevetul de furnizor regal, iar la 1 iunie 1900 primeşte şi ea unul 
asemănător 13. Brevete de furnizori ai Curţii regale primeau şi industriaşii. Astfel la 29 
decembrie 1902, Petrescu Dimitrie domiciliat în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 117, 
fabricant de coloniale, delicatese şi băuturi spirtoase, cu o activitate de peste 25 de ani, 
primeşte brevetul de furnizor cu numărul 660 14. Constantin Zamfirescu, proprietar al 
„primei fabrici de ciocolată şi bomboane", ce fusese fondată în 1892 în Bucureşti, 
semnează de primire a brevetului la 20 aprilie 1911 15. 

Deţinerea brevetului de furnizor al Curţii Regale implica în mod obligatoriu 
cunoaşterea şi respectarea regulamentelor elaborate strict pentru această problemă. 

4 Idem, Dosar 60/1881, f. 35 . 
. 5 Ibidem, f. 8. 

6 Idem, Dosar 3511893, f. 8. 
7 Idem, Dosar 16/1884, f. 22. 
8 Idem, Dosar 6011881, f. 34. 
9 Idem, Dosar 59/1881, f. 8. 

10 Idem, Dosar 30/1885, f. 263. 
11 Gheorghe Crutzescu, op. cit., p. 198. 
12 A. St. B., Fond Casa Regală, Dosar 18/1884, f. 42. 
13 Idem, Dosar 9/1903, f. 173. 
14 Idem, Dosar 30/1902, f. 241. 
15 Idem, Dosar 30/1911, f. 77. 
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'· Primul regulament de acest gen este cel din 18 februarie 1893, aprobat de Carol 
I la 10 iunie 1897, care îi aduce şi câteva îmbunătăţiri. 

În toate brevetele date publicităţii din 1893, 1901, 1907, 1914, se specifică în 
primul rând cui i se acordă acest titlu şi faptul că el este personal şi netransmisibil. 

Brevetul dădea dreptul punerii însemnelor regalităţii alături de firmă şi de a 
purta titlul de furnizor al Curţii regale. 

Prin articolul II din regulamentul din 1901 16, cererile celor din ţară trebuiau 
adresate direct Mareşalului, care înlocuieşte Prefectul Palatului 17• Cererea trebuia 
însoţită de un certificat al Camerei de Comerţ, de care depindea solicitantul. urmând 
să dovedească exercitarea profesiunii de cel puţin 7 ani în ţară şi măsura în care se 
bucură de stima celor din jur. Pentru solicitanţii din străinătate se prevedea trimiterea 
cererilor lor Mareşalului Curţii, prin intermediul autorităţii consulare române celei 
mai apropiate. De asemenea era necesar certificatul dela Camera de comerţ, care să 
ateste faptul că petiţionarul este stabilit acolo de cel puţin 9 ani, ca şi dovada 
respectului celor din jur. 

Acest articol II rămâne valabil şi pentru regulamentele succesive din 1907 18 

şi 1914 19. 

În cazul acceptării cererii, solicitantul, pentru a putea intra în posesia brevetului, 
trebuia să plătească o anumită sumă de bani ce urma a fi folosită în acţiuni caritabile. 
Astfel pentru brevetaţii din ţară taxa era de 300 de lei şi urma a fi donată Comitetului 
central pentru ajutorul incendiaţilor şi inundaţilor „aflaţi sub preşedenţia IPSS 
Mitropolitul Primat al României. Pentru cei din străinătate, suma se ridica la 700 de 
lei şi era înaintată societăţii de binefacere „Elisabeta Doamna", la Bucureşti. 

Prin regulamentul din 1893 sumele erau de 200 lei, respectiv 600 lei fiind modificate 
la nici o lună de la anunţarea lor cu câte o sută de lei 20. Regulamentul de la 1907, identic 
cu cel din 1901, avea specificaţia că această taxă se plăteşte numai atunci când 
petiţionarul a fost înştiinţat căi s-a acordat brevetul. Aceasta pentru că au existat destule 
cazuri în care s-a plătit suma prevăzută înainte de acceptul regal. În regulamentul din 
1914,.taxa devine de 500 lei pentru români şi 1000 lei pentru cei din străinătate. 

În articolul al - IV-iea se stabileşte că brevetul fiind personal, în caz de deces, 
încetarea sau schimbarea profesiunii sau a comerţului, el urma să fie anulat. De 
asemenea îşi pierdea valabilitatea în cazul în care titularul se stabilea în străinătate. Tot 
aici se specifica şi posibilitatea trecerii brevetului asupra unui succesor cu plata pe 
jumătate şi necesitatea de a îndeplini condiţiile stipulate în art. II. Regulamentul din 1907 
prezintă acest articol IV mai cuprinzător, punctând toate cazurile în care urma să se facă 
anularea brevetului. Astfel în afara celor enunţate mai sus, brevetul se mai pierdea şi în 
caz de faliment, insolvabilitate sau în urma unei sentinţe judiciare ce putea leza onoarea 
titularului precum şi în cazul închirierii fondului său comercial altor persoane. 

Referitor la succesiune, problema se punea în acelaşi mod. Altă adăugire venită 
tot în 1907 prevedea faptul că, în cazul în care i s-a retras brevetul unui furnizor în 
condiţiile articolului IV, fiind exceptate primul punct (în caz de faliment) şi ultimul 
(în caz de deces) şi i se acordă din nou, el plăteşte numai o treime din taxă. 

I<> Idem, Dosar 911903, f. 27. 
17 Idem, Dosar 35/1893, f. 3. 
1 ~ Idem, Dosar 30/1908, f. 72. 
19 Idem, Dosar 46/1915, f. 48. 
2o Idem, Dosar 35/1883, f. 3. 
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În articolul V din 1901 şi articolul IV din 1907 se arată că în cazul în care titularul 
nu mai îndeplineşte condiţiile de la articolul II, brevetul i se retrage oricând şi 
Mareşalul Curţii nu este nevoit să arate motivele deciziei sale. Următoarele articole 
din cei doi ani menţionează obligativitatea înapoierii brevetului, odată cu anularea 
lui, Cancelariei Mareşalului şi ridicarea însemnelor exterioare care arată calitatea sa 
de furnizor al Curţii regale. 

Regulamentele se încheie cu specificaţia imperioasă că neexecutarea acestor 
dispoziţii în timpul cel mai scurt, atrage după sine intervenţia autorităţilor 

competente. 
Elaborarea acestor regulamente au reprezentat o necesitate obiectivă în 

reglementarea acordării acestui titlu, adăugirile făcute cu timpul ilustrând soluţii la 
problemele ivite care impuneau o rezolvare adecvată. 

O mare parte a problemelor cu care s-au confruntat autorităţile s-au datorat 
nesocotirii reglamentelor în vigoare. Astfel în 15 iunie 1912, Plăviţescu Nicolae din 
Bucureşti, Calea Moşilor 88, comerciant, primeşte brevetul de furnizor. Acest act i se 
retrage imediat ca urmare a faptului că sus numitul comerciant a cărui firmă fusese 
înregistrată la 25 mai 1902, o radiază în 13 decembrie 1911, înscriind-o în aceeaşi zi pe 
numele soţiei sale şi inducând astfel în eroare Camera de comerţ şi Industrie. 
Funcţionarul însărcinat cu cercetarea registrului nu a observat menţiunea de radiere, 
facilitând în acest mq,d eliberarea certificatului pentru obţinerea titlului de furnizor 
regal 21 . Greşeala este însă repede remediată, prefectul poliţiei capitalei anunţând 
ridicarea brevetului lui Plăviţescu şi a însemnelor regale aflate pe firmă 22. Soţia 
comerciantului, Aurelia Plăviţescu, scrie Mareşalului Curţii, solicitând brevetul pentru 
ea şi arătând că motivele radierii şi trecerii firmei pe numele său au fost pe caz de 
boală, soţul său simţindu-se mult timp rău nemaifiind astfel în stare a se ocupa de 
atelier 23• Nici o menţiune ulterioară nu indică satisfacerea cererii acesteia. 

Se cunosc o serie de cazuri în care succesorii titularilor brevetelor regale de 
furnizori au păstrat acest act şi însemnele regale în ciuda interdicţiilor din 
regulamente, unde se specifica în mod clar faptul că brevetul este personal şi 
netransmisibil. Astfel un caz îl reprezintă în 1904 succesorii lui Socec care refuză 
restituirea brevetului acestuia, obiectând că este dreptul lor de a-l conserva, dar 
renunţă la onoarea de a mai fi furnizori ai Curţii Regale 24• 

Metode coercitive nu sunt specificate pentru aceşti succesori; dimpotrivă ei pot 
solicita brevetul pentru ei în condiţiile în care întrunesc normele din regulament. 
Acest lucru se întâmplă cu Carniol-fiul, care păstrase mult timp brevetul tatălui său 
necunoscând regulamentul şi solicitând mai apoi favoarea de a purta şi el numele de 
furnizor al Curţii Regale 25. Titlul i se acordă în august 1903, când plăteşte şi taxa de 
300 de lei 26. 

În acelaşi an remit brevetul de furnizor regal pe numele lui Grigore Capşa şi 
moştenitorii acestuia, cerând la rândul lor să li se facă cinstea de a primi şi ei un brevet 

21 Idem, Dosar 38/1912, f. 113. 
22 Ibidem, r. 116. 
23 Ibidem, f. 117. 
24 Idem, Dosar 20/1904, f. 102. 
25 Idem, Dosar 9/1903, f. 66. 
26 Ibidem, f. 59. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STIJDll ŞI COMUNICĂRI 143 

asemănător 27 . Brevetul primit de Grigore Capşa şi semnat de Filipescu „Mareşalul 
Curţii şi a lu Casei Domneşti" în numele lui Carol, data din 12/24 iunie 1869 28• 

Numeroasele solicitări de brevete aveau la bază o serie de avantaje pe care 
pantofarul Vasile Petruţiu în cererea lui către Mareşalul Curţii, le arată scurt şi cu 
claritate: „la meseria ce am mi-ar aduce multă onoare şi prosperitate" 29• 

Importanţa deţinerii acestui titlu îmbrăca uneori şi aspecte dramatice. Astfel în 
1911 Tocănescu Rozina, comerciantă de cizmărie, cere acordarea brevetului de 
furnizor, soţul ei care purtase acest titlu decedând. Ea arăta că deşi a lucrat tot timpul 
alături de acesta, nu putea dovedi că de 7 ani exercita meseria deoarece firma nu era 
pe numele ei ci pe al lui. Aceasta fiind situaţia, ea nu îndeplinea condiţiile articolului 
II din regulament referitoare la adeverinţa de la Camera de Comerţ. 

Faptul că era de meserie nu-l putea dovedi decât cu brevetul de maestru acordat 
de Corporaţie. Ea îl roagă în acest caz pe rege să-i soluţioneze cauza în mod favorabil, 
arătând că în caz contrar, magazinul ar da faliment şi ea s-ar găsi în imposibilitatea de 
a-şi găsi alte mijloace de existenţă „deoarece clientela ar zice că de încredere s-a 
bucurat numai soţul meu, iar după decesul său eu nu am mai putut avea această 
încredere 30. Cererea îi este aprobată cu plata de jumătate de taxă. Aceasta este 
plătită însă de regină conform ordinului său, fapt de asemenea demn de semnalat 31 • 

Dacă uneori avea şi un aspect uşor caritabil, totuşi titlul de furnizor al Curţii 
regale urmărea promovarea unor specialişti ce prezentau garanţii sociale, 
profesionale şi morale; era o recunoaştere oficială a meritelor acestora. Prin el 
regalitatea a încurajat meşteşugurile, producţia şi serviciile, deţinerea lui fiind un bun 
exemP.lu de urmat. 

În mod cert aceste încurajări au dus Ia creşterea calităţii produselor şi a 
serviciilor, ele aliniindu-se astfel exigenţelor europene ale vremii, la dezvoltarea 
schimburilor comerciale, Ia stimularea investiţiilor străine în ţară, dovedind în acest 
mod că deţinerea unui asemenea titlu avea implicaţii mult mai adânci, atât în viaţa 
capitalei cât şi a întregii ţări. 

SU MARY 

Suppliers of the Roya/ Court of Bucharest 

by Lelioara Zamani 

On the JO th of June 1897, King Charles I of Romania approved of establishing the title of 
Court Suppliers. The beneficiaries had to be tradesmen of high prestige due to the quality of their 
merchandise. The royal suppliers had to participate in the charity actions initiated by the Roya[ 
Court. 

27 Ibidem, f. 171. 
28 Ibidem, f. 172. 
29 Idem, Dosar 24/1882, f. 79. 
30 Idem, Dosar 30/1911, f. 173. 
31 Ibidem, f. 174. 
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ÎNCEPUTIJRRE mAMV AIULUI ELECmtc 
ÎN BUCURESTI 

' 
Octavian SILVESTRU 

Evoluţia populaţiei oraşului Bucureşti (1822 = 80 OOO locuitori, pentru ca în 1912 
să fie de 341000 de locuitori 1 a pus problema transportului unei mase din ce în ce mai 
numeroase. Într-un oraş cu o populaţie în plină creştere şi cu o reţea stradală 
nepropice unui transport modern (străzi înguste), transportul individual este aproape 
imposibil. După calculele inginerului Giese, suprafaţa străzii ocupată de un călător 
care se deplasează cu aproximativ 15 km/h este următoarea 2: 

- în automobil (trăsură) cu 2 locuri 9,74 m2. 

- în autobuz cu 45 locuri 0,81 m2. 

- în tramvai cu 70 locuri 0,64 m2• 

- în tramvai (cu remorcă) cu 140 locuri 0,50 m2. 

Deci un călător cu tramvaiul ocupa o suprafaţă de stradă de aproximativ 20 de 
ori mai mică decât aceea a unui călător care se deplasa într-o trăsură sau automobil. 
În aceste condiţii prima întreprindere de tramvaie cu cai apare în anul 1871 (prin actul 
de concesiune nr. 6495 din 3/15 iulie 1871) sub forma de concesiune cu capital străin, 
în special englez. Prima linie a fost inaugurată la 28 decembrie 1872 şi parcurgea 
Podul Târgului din Afară-actuala Calea Moşilor 3 (vezi foto 1). 

Dezvoltarea intereselor comerciale şi industriale, precum şi creşterea 
populaţiei, au determinat primăriile marilor oraşe să pună la dispoziţia locuitorilor 
mijloace de transport în comun rapide, ieftine şi comode. 

Dezvoltarea tehnicii a făcut ca alături de tramvaiele cu cai, să fie experimentate 
variante noi de tracţiune: electricitate, abur, petrol, aer comprimat. Dintre toate 
aceste mijloace tracţiunea electrică prezenta cele mai multe avantaje 4: 

1. Mărirea vitezei medii de deplasare asigura acelaşi randament al traficului, dar 
cu un număr mai mic de vagoane în circulaţie. 

2. Elasticitatea serviciului, adică la orele de vârf se putea suplimenta uşor 
numărul vagoanelor în circulaţie (sau prin adăugarea de remarci). 

3. Posibilitatea de urcare a unor pante dificile. 
4. Menţinerea în stare de curăţenie a străzilor şi o bună întreţinere a pavajelor. 
5. Utilizarea unor vagoane mai mari şi mai confortabile pentru călători. 
6. Capacitate de transport mai mare (aveau şi remarci), deci o mai mică 

suprafaţă de stradă ocupată de călători. 
7. Producţia de energie electrică concentrată într-o singură uzină. Un consum 

uniform de aproape 20 ore ameliora sensibil randamentul uzinei. 
8. Construcţia robustă din metal determina avarii mai rare şi mai uşor de 

remediat. 

1 Gh. Em. Filipescu - Tramvaiele în circulaţia modernă, p. 4. 
2 Idem, p. 5. 
3 De la tramcar la metropolitan, p. 38. 
4 C. Buşilă - Chestiunea tramvaie/or comunale, Bucureşti, 1911, p. 83. 
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Existau desigur şi o serie de dezavantaje, cum ar fi: 
1. Fiind pe şine, eventualele modificări de traseu se făceau relativ greu şi erau 

costisitoare. 
2. Construcţiile şi amenajările reclamau investiţii mari. 
Ţinând cont de aceste considerente, dar şi de rezultatele bune realizate de 

tramvaiul cu cai, Primăria Bucureştiului (primar Em. Protopopescu-Pake) a acordat 
în 1890 o nouă concesiune „pentru construirea şi exploatarea de căi ferate şi 
tramvaie", dar cu obligaţia contractuală de a se construi şi un traseu de tramvaie 
electrice „cu curent subteran" şi anume pe noul bulevard Cotroceni-Obor 5• Această 
concesiune care fusese preluată de „Societatea anonimă română pentru construirea şi 
exploatarea de căi ferate şi tramvaie" a însărcinat firma Siemens-Halke din Viena cu 
construcţia liniei electrice. La 9 decembrie 1894 se dă în exploatare prima linie cu 8 
vagoane motoare şi 8 remarci 6. 

La sfârşitul secolului XIX tracţiunea electrică se rezuma de fapt la patru 
sisteme: 

1. Tracţiunea electrică prin acumulatori. 
2. Tracţiunea electrică prin cablu subteran (canivouri). 
3. Tracţiunea electrică prin contact superficial. 
4. Tracţiunea electrică prin cablu exterior (aerian). 
După discuţii care au durat aproape doi ani, Primăria a renunţat la ideea 

alimentării subterane şi a acceptat firul aerian. Pentru ca vagoanele noii societăţi să 
se deosebească de cele ale vechii societăţi (cea care folosea tracţiunea animală) 
primele au fost vopsite în albastru, celelalte fiind verzi, iar înainte de război, galbene. 
Linia inaugurată purta numărul 14 (Cotroceni-Obor). În faţă şi în spate se găseau 
grătare bombate pentru a evita accidentele grave. Iniţial nu aveau nici uşi, dar când 
numărul de accidente s-au înmulţit au fost închise uşile pe partea stângă. Călătorii 
stăteau pe două bănci de-a lungul vagonului. 

Pentru a şti totuşi care din cele patru sisteme este cel mai eficace, în 1899 
inginerul St. Christescu, diplomat al Şcolii de geniu maritim din Paris, este trimis de 
Primăria Bucureşti să facă o excursie de documentare în Franţa, Belgia şi Germania, 
unde a vizitat instalaţiile tramvaielor electrice din Paris, Tours, Rouen, Bruxelles, 
Grand şi Berlin. La înapoiere, inginerul Christescu a făcut un raport din care reieşea 
clar că sistemul alimentării prin cablu exterior (aerian) este cel mai eficient. 

În ceea ce priveşte tramvaiele cu alimentare prin acumulatori la .începutul 
secolului XX, acestea se găseau în oraşele Dunkerk, Haga, Gand, Paris, Bruxelles, 
Berlin. Acest sistem de alimentare cu energie electrică avea următoarele inconveniente: 

1. Datorită acumulatorilor se mărea mult greutatea brută, deci, randamentul 
mijlocului de transport scădea. 

2. Cheltuielile pentru întreţinerea şi înlocuirea plăcilor acumulatorilor erau 
foarte mari. 

3. Căldura degajată de acumulatori era atât de mare încât geamurile vagoanelor 
trebuiau scoase indiferent de anotimp. Inginerul Christescu semnala în raportul său 
nemulţumirea călătorilor berlinezi din această cauză. 

5 De la tramcar la metropolitan, p. 39. 
6 Gh. Em. Filipescu - Tramvaiul şi mijloacele de tracţiune în comun în decursul ultimilor 50 de ani, 

în „Buletinul Societătii Politehnice", 1915, p. 1 930. 
7 George Potra - Din Bucureştii de odinioară, Bucureşti, 1981, p. 291. 
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Tracţiunea electrică prin cablu subteran (canivou) avea avantajul că la suprafaţă nu 
se vedea nimic, dar trebuia efectuată o lucrare specială care să conţină un conduct adânc 
cu pantă, pentru scurgerea apei, (mai ales după topirea zăpezilor). Adâncimea trebuia 
calculată astfel încât nivelul apei să nu ajungă niciodată la cablul electric. Dar o astfel de 
operă era desigur foarte costisitoare (la Bruxelles lucrarea costase peste 300 OOO lei/km 8• 

Tramvaiele alimentate prin contact superficial, aveau montate la nivelul solului, 
între şine, şi la intervale mai mici decât lungimea unui tramvai, nişte blocuri metalice. 
Pe aceste paveuri metalice luneca o şină aflată sub vehicul, astfel calculată încât în 
orice moment să facă contact cu două blocuri. Dintre toate sistemele de contact 
superficial, cel mai perfecţionat a fost „cutia Diatto". Cutiile erau puse din 5 în 5 metri 
pe axul căii de rulare. Un cui din fier având în capăt un cărbune foarte tare care este 
atras de o bară magnetică fixată sub vehicul. În tot acest timp cuiul cutiei rămâne 
înmuiat în mercur, iar curentul electric se transmitea motoarelor. După ce trecea 
vagonul cuiul cădea şi curentul era întrerupt. Acest sistem avea însă o serie de 
inconveniente majore: 

1. Aparatele erau foarte complicate şi se defectau des; 
2. Posibilitatea unor accidente era foarte mare. Inginerul Christescu amintea de 

accidentul petrecut la 8 noiembrie 1899 pe Avenue de la Republique (Paris) când 
plotul din urmă care funcţionase normal a rămas deschis. Consecinţa a fost că doi cai 
au fost carbonizaţi 9. 

Tramvaiele alimentate prin cablu aerian erau cele mai rentabile şi mai eficace. 
Cuvântul „trolleu" îşi are originea din englezescul „trolly", care înseamnă vagonet cu 
un aparat mobil de captat curentul. Acest aparat era construit dintr-o placă metalică 
cu guler, prevăzută cu o rotiţă şi care îmbuca partea inferioară a conductului. 
Aparatul era ţinut în contact cu cablul cu ajutorul unui braţ rigid apăsat de un resort 
fixat pe vagon. Casa Siemens pentru a face mai sigur contactul a înlocuit troleul cu un 
cadru metalic (sistem folosit de tramvaiele electrice din Bucureşti). Acest aparat se 
numeşte „cu arşeu" („a archet") şi la începutul secolului XX era puţin întrebuinţat 
pentru că: 

1. Deteriora mai repede cablul: contactul se făcea prin frecare şi nu prin 
rostogolire, cum era cazul rotiţei (ruleta) troleului; 

2. Era mai inestetic decât trolleul. 
Dar sistemul cu arşeu (a archet) va fi adoptat o dată cu mărirea vitezei de 

deplasare a tramvaielor. Sistemul tramvaielor cu alimentare prin cablu aerian a 
suscitat vii discuţii printre urbanişti care îl considerau inestetic. Adepţii acestui sistem 
recomandau fie folosirea unor stâlpi de susţinere bine ornaţi, fie construirea unor linii 
după exemplul belgian (şoseaua Watterloo din Bruxelles) unde firul şi stâlpii erau 
disimulaţi printre arbori. Oricum, inginerii au considerat acest sistem ca fiind cel mai 
eficace şi în consecinţă şi autorităţile bucureştene îl vor adopta. Inginerul Christescu 
aducea în sprijinul acestei idei exemplul american (unde raportul trolley-ului asupra 
celorlalte sisteme era de 25 la 1) şi berlinez (unde din totalul de 161 km linii tramvaie, 
131 km erau prin cablu aerian - adică 81,36% - 23 km prin sistemul alimentării cu 
acumulatori - adică 14,28% - şi 2 km prin sistemul cablului subteran - adică 1,24% 10• 

8 St. Christescu - Tramwayuri electrice - critica tuturor sistemelor - aplicarea lor în oraşe, Bucureşti, 
1905, p. 35. 

9 Idem, p. 42. 
10 Idem, p. 27. 
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Aceste argumente au cântărit greu în alegerea variantei finale. Pentru rularea 
tramvaielor s-a optat pentru şina Rillen (vezi schiţa 3). 

Importanţa acordată de către Primărie acestui mijloc de transport în comun, ca 
şi rentabilitatea lui, vor determina pe primarul Bucureştiului Vintilă I. Brătianu să 
alcătuiască raportul nr. 9 149/1909 prin care cerea formarea unei societăţi comunale 
pentru construirea şi exploatarea de tramvaie în Bucureşti, pe termen de 40 ani, în 
care Comuna (Primăria) să intre cu cel puţin 1/4 şi cel mult 1/2 din capital 11 , Consiliul 
Primăriei l-a aprobat prin Decizia nr. 50/4 martie 1909, iar „Legea pentru înfiinţarea 
unei societăţi comunale pentru construcţiunea şi exploatarea tramvaielor în oraşul 
Bucureşti" a fost votată de Adunarea Deputaţilor la 19 martie 1909, de Senat la 23 
martie 1909 şi a fost promulgată cu Decretul Regal Nr. 1 308/14 aprilie 1909 
(Monitorul Oficial Nr. 15/18 aprilie 1909) 12• Pentru furnizarea de energie se construia 
la Grozăveşti o uzină electrică. Această uzină trebuia să mai asigure cu energie şi 
staţiunile de pompe de la Grozăveşti şi Bragadiru, Abatorul, precum şi alte instalaţii 
ale Primăriei. Se considera că din totalul de 7 500 OOO kwh furnizaţi de această uzină, 
tramvaiele electrice ar fi consumat numai aproximativ aproximativ 2 OOO OOO kwh, 
adică 26,7% 13. 

În ceea ce priveşte caracteristicile materialului rulant şi al căii de rulare, 
Primăria stabilise încă din 1901 o serie de norme tehnice 14: 

1. Ecartamentul se stabilea la 1 435 mm; 
2. Lărgirea materialului rulant cuprinzând şi părţile laterale trebuia să fie de 

maximum 2 200 mm; 
3. În caz de linie dublă, distanţa minimă între două vagoane care se încrucişau, 

trebuia să fie de 500 mm, calculată între părţile cele mai ieşite în afară; 
4. În cazul liniei simple, aceasta trebuia instalată pe mijlocul străzii. În cazul 

în care strada era prea strâmtă, linia trebuia aşezată pe marginea străzii astfel 
încât să lase între marginea trotuarului învecinat şi marginea vagonului o distanţă 
de cel puţin 1 OOO mm, iar între marginea vagonului şi trotuarul opus de minimum 
2 600 mm; 

5. În ceea ce priveşte siguranţa transportului, se prevedea ca fiecare vagon 
motor să aibă câte 2 frâne: una de serviciu şi alta de siguranţă. Pentru vagoanele 
remorcă era suficientă numai o frână de mână; 

6. Când şinele se montau pe o stradă pavată, ele se prindeau (fiecare) pe un 
postament pietruit de 200 x 400 mm; 

7. În general programul de lucru al tramvaielor era vara (1 mai-30 septembrie) 
între orele 06-23,30, iar iarna (1 octombrie-30 aprilie) între orele 06-23,00. În timpul 
orelor de noapte tramvaiele asigurau contra plată şi servicii de transport marfă de la 
şi către gări, pieţe, întreprinderi etc. 

Noua Societate de Tramvaie Bucureşti (S.T.B.) s-a dezvoltat rapid, capitalul 
subscris crescând în numai şapte ani cu 400% 15• 

11 I. Puia - Din istoricul transporturilor în comun în Bucureşti în „Monitorul l.T.B.", an XII, 
nr. 252/22 martie 1960. 

12 C. Buşilă - Tramvaiele electrice din Bucureşti, în „Buletinul Societăţii Politehnice", 1915, p. 90. 
13 C. Buşilă - Chestiunea tramvaielor comunale, p. 86. 
14 Convenţiune şi caiet de sarcini pentru construcţia şi exploatarea a şase linii noi de tramvaie electrice 

în oraşul Bucureşti, 1901, p. 12. 
15 I. Puia - art. cit. 
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Anii 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 

Capital 
subscris 3 OOO 3 OOO 6000 6 OOO 6000 12 OOO 12 OOO 12 OOO 

Creştere % 100 100 200 200 200 400 400 400 

(în mii lei) 

De altfel numărul călătorilor care foloseau serviciile S.T.B. era din ce în ce mai 
mare. Luându-se ca exemplu anul 1913 se va observa o creştere progresivă (cu 
excepţia lunilor iunie, iulie, august, când traficul a scăzut datorită mobilizării cauzate 
de războiul balcanic): 

- ianuarie 
- februarie 
- martie 
- aprilie 
- mai 
- iunie 
- iulie 
- august 
- septembrie 
- octombrie 
- noiembrie 
- decembrie 

755 389 
789 637 (cu 4,53% mai mult decât în ianuarie) 

- 1118 835 (cu 48,11 % mai mult decât în ianuarie) 
- 1247272 (cu 65,10% mai mult decât în ianuarie) 
-·'f 251 021 (cu 65,61 % mai mult decât în ianuarie) 
- 1 091 021(cu44,43% mai mult decât în ianuarie) 

943 864 (cu 24,95% mai mult decât în ianuarie) 
- 1114 547 (cu 47,54% mai mult decât în ianuarie) 
- 1295043 (cu 71,44% mai mult decât în ianuarie) 
- 1 381 291 (cu 82,85% mai mult decât în ianuarie) 
- 1298142 (cu 71,85% mai mult decât în ianuarie) 
- 1328588 (cu 75,88% mai mult decât în ianuarie) 

Adăugându-se biletele şi abonamentele speciale, rezultă pentru anul 1913 un 
total de 14 209 657 călători transportaţi 16. 

Luându-se în consideraţie că lungimea liniilor electrice din Bucureşti reprezenta 
doar 23% din lungimea totală a liniilor de tramvai existente (14,5 km din 65 km total) 
rezultă că aceste linii electrice nu deserveau decât 1/4 din populaţia Capitalei (adică 
aproximativ 100 OOO locuitori). Prin urmare, pentru fiecare bucureştean reveneau un 
număr de 137 călătorii/an. 

Comparaţia cu alte linii mai vechi, raportul Dausset („AJ XVII-iea Congres de 
tramvaie şi căi ferate de interes .privat") situa Bucureştiul pe locul XVI dintr-o listă 
cu XXI de mari oraşe ale lumii 1 . 

Numărul călătorilor creşte o dată cu exploatarea, aşa că în primele luni ale 
anului 1914, cei transportaţi, în afara celor cu abonamente şi bilete speciale, au fost 
astfel 18: 

(media lunară în 1913 - 1114 065) 
- ianuarie 1914 - 1 344 912 
- februarie 1914 - 1 291 915 
- martie 1914 - 1 588 636 
- aprilie 1914 - 1 600 999 

16 C. Buşilă - art. cit., p. 93. 
17 Idem, p. 94. 
18 Idem. 
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Aceste cifre arată o creştere simţitoare, care corespundea necesităţilor 
populaţiei, rezolvate din ce în ce mai mult de acest mijloc de transport. De altfel, 
conducerea S.T.B. s-a străduit mereu să achiziţioneze utilaje moderne, în 
conformitate cu standardele epocii. Încă din 1909 se comandase firmei A.E.G. un lot 
de 52 vagoane-motor şi 10 vagoane-remorcă 19. Numai pentru transportul şi vama 
acestui material rulant s-au plătit sume importante: 55 692 lei pentru vagoanele-motor 
şi 62 802 lei pentru vagoanele-remorcă, deci un total de 118 492 Iei 20• Consultând 
Registrul inventar pe această perioadă se observă grija conducerii S.T.B. (director Al. 
F. Bădescu şi inginer-şef I. C. Budeanu) de a echipa şi atelierele întreţinere-reparaţii 
cu echipament corespunzător: bandaje de roţi, osii, axe cu roţi, piedici cu picior 
pentru frâne, toate de la firma A.E.G.; materiale, şine şi accesorii de la Casa 
Stahlwerks Verband A.G. 21 ; schimbător de cale de la firma Westfalische Stahlwerk 
A.G. Bochum 22• De la firma Technische Bureau Nierstrass-Amsterdam s-a cumpărat 
în 191~4 şi un vagon de curăţat zăpada, în valoare de 12 238,75 lei 23• 

In ceea ce priveşte tensiunea electrică, iniţial a fost de 500 V, pentru ca în 
noiembrie 1911 să se ceară ridicarea ei la 750 V 24• 

Eficienţa liniilor electrice vor permite înfiinţarea în 1911 a cinci linii, de către 
Societatea comunală: 

1. Gara de Nord - Antrepozitele Centrale (linia nr. 15) 
2. Halele Centrale - Palat - Obor (linia nr. 16) 
3. Gara de Nord - Obor (linia nr. 17) 
4. Halele Centrale - Strada Traian - Obor (linia nr. 18) 
5. Piaţa Buzeşti - Şoseaua Kiseleff Bufet (linia nr. 19) 25• 

Între anii 1913-1916 transportul cu ajutorul tramvaielor a cunoscut o dezvoltare 
uniformă, după cum rezultă şi din tabelul următor: 

Lungimea în vagoane 
Milioane Călători în km linii în circulaţie 

Anii exploatare zilnică pe linie pe vagon 

el. cai el. cai total cai abonam. total km 

1913 15,0 34 34 13,541 0,263 13,804 5,87 
1914 16,2 51 51 17,091 0,799 17,890 4,88 
1915 16,2 62 62 23,712 1,660 25,372 5,55 
1916 16,2 21 63 21 84 24,119 7,406 1,877 33,402 6,76 

În concluzie, tramvaiul electric a reprezentat soluţia cea mai bună pentru 
transportul în comun bucureştean. Inginerii noştri nu s-au hazardat în experimentări 
costisitoare şi neconcludente (tramvaie cu acumulatori, cu contact superficial sau prin 
fir subteran). Ei au adoptat de la început metoda cea mai reuşită, şi anume 
alimentarea prin fir aerian. 

Succesul noilor linii s-a materializat printr-o rentabilitate din ce în ce mai bună, 
tramvaiul electric devenind în scurt timp cel mai utilizat mijloc de transport în comun. 

19 Arhivele Statului, Registrul inventar S. T.B. 1909-1912, p. 21. 
20 Idem, p. 89. 
21 Idem, p. 17. 
22 Idem. 
23 Idem, p. 206. 
24 George Potre - op. cit., p. 293. 
25 Gh. Em. Filipescu - art. cit., p. 1 935. 
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Fig. I. 
Tramvai cu cai în faţa Ministerului de Externe 

Fig. 2. 
Primul tramvai electric („Thomson") care a circulat în Bucureşti - 1894 
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Fig. 3. 
Tramvai pe strada Lipscani 

Fig. 4. 
Tramvai pe bulevardul Carol I 
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Planşa 1. 
Trăsură de vară - 1891 

Planşa 2. 
Trăsură de iarnă - 1891 
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Planşa 3. 
Vagon electric-1894 
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Numărul de călători pe locuitor cu tramvaiul electric În anul 1913 
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RESUME 

Les commencements 
du tramway electrique en Bucharest 

Octavian Silvestru 

Au debut du XX' siecleii cause de /'accroissement de la population, la Mairie de la viile 
de Bucarest a choisi le tramway electrique comme le plus rentable des moyens de transport 
en commun. La premiere ligne a ete inauguree le 9 decembre 1894 (celle de Cotroceni -
Obor). 

Beaucoup de debâts ont eu lieu jusqu'au moment ou on a decide /equel des systemes 
de tramway etait le meilleur. A la fin, on a choisi le tramaway a alimentation par fii 
aerien. 

A cause de ses avantages, le tramway e/ectrique est devenu rapidement le plus populaire 
des moyens de transport en commun, Ies investissements en haussant de 400% entre Ies annees 
1909 et 1916. 
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' 

Contributii la istoria structurilor citadine. 
A ' Innoiri si mutatii în mentalul si comportamentul urban 

' ' ' după primul război mondial 

Oliver VELESCU 

În anul 1716, în a sa „Introducere în Geografie" apărută la Paris, Hrisant Nottara, 
viitorul patriah al Ierusalimului, fixa pentru prima oară coordonatele geografice ale 
Bucureştiului. Studiile sale concepute în contextul intelectual al societăţii brâncoveneşti 
sunt o reflectare pe plan românesc a ceea ce istoricii numesc „noua ordine generală 
europeană" (N. Iorga), sau „noua dimensiune a spiritului european" (Paul Hazard). 
Pentru cele petrecute în spaţiul de cultură românească reamintim că sistemul filozofic 
neo-aristotelic, în interpretarea lui Theofil Corydaleu (1563-1646) a dus la formarea 
unor noi deprinderi, la dezvoltarea unor noi mentalităţi. Deschiderea către Apus s-a 
făcut însă într-o formă specifică, exprimată sintetic de G. M. Cantacuzino în cuvintele 
„poţi participa la o civilizaţie fără a o copia". 

Cele întâmplate în epoca brâncovenească ne face să apreciem că atunci a 
început în societatea românească ceea ce Alvin Toffler a definit ca cel de la doilea val 
în istoria omenirii. Desigur se poate reproşa acestui start de plecare într-o nouă epocă 
(un nou val, al doilea val) lipsa unei „viziuni industriale a societăţii româneşti". 
Pentru a ne susţine propunerea este necesară depăşirea caracterului îngust naţional al 
istoriei. În acest sens amintim noţiunile de: istorie globală, gruparea universală a 
aşezărilor, dialogul la distanţă, raporturile dintre colectivităţi. Şi, în fine, într-o 
perspectivă structurală a istoriei, cauza şi efectul pot ocupa locuri diferite în spaţiu, iar 
temporal ele pot fi simultane sau distanţate între ele. Dacă între cauză şi efect vom 
introduce şi funcţia, mai corect mecanismul prin care cauza produce efectul, acesta nu 
trebuie căutat neapărat în „forţele de producţie" ci mai de grabă în spiritualitate, acel 
fin mecanism de interpătrundere între civilizaţie şi cultură. 

Desigur toate aceste postulate de filozofie a istoriei se cer a fi demonstrate, dar 
ne mulţumim doar cu o constatare a lui Nicolae Iorga, cu care credem că vom 
convinge că „al doilea val" începe în ţările române la sfârşitul veacului XVII 
„Străinătatea - scrie N. Iorga în 1927 („Istoria industriilor la români") - a lucrat 
puternic prin relaţii tot mai strânse cu viaţa mult timp izolată a ţărilor noastre ... 
materialul (materia primă) a devenit altul, sosind gata făcut din ţări unde lucrau alte 
ateliere decât cele ale căsuţei ţărăneşti şi ale curţii boiereşti ... şi, odată cu acest 
material a venit alt obicei de a-l întrebuinţa, alt gust pentru a-l împodobi". 

Veacul XVIII, după aceeaşi lucrare, este epoca „manufacturilor cu ergalii", 
adică instalaţii mecanice. La sfârşitul veacului XVIII scrie Iorga „vântul parizian bate 
pe toate graniţele". 

Ajunşi în pragul secolului XIX, pentru o mai bună înţelegere a celor ce 
urmează este necesară introducerea a încă unui element teoretic, „ritmul istoric", 
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inegal în spaţiu şi timp şi cu o cadenţă diferită în funcţie de un foarte mare număr de 
factori. Vasile Pârvan propune un „ritm de tradiţie" care apără materia omenească de 
distrugere şi un „ritm de inovaţie" care provoacă necontenit materia omenească la 
vibrare maximă. Toffler propune un „ritm mecanic" în care comportamentul uman se 
sincronizează cu ritmul maşinii. Reţinem din Vasile Pârvan şi „ritmul imitativ" care îl 
asociem imediat cu „modelul mimetic" propus în 1977 de Ignacy Sachs („Pour une 
economie politique du developpement") şi însuşit şi de F. Braudel în lucrările sale. 
Ambele cu caracter determinant în istoria românească a ultimelor două secole şi 
regăsite des în mărturiile istorice prin cuvinte de felul „să facem precum în staturile 
evropeneşti". 

Trecem repede peste secolul XIX nu însă fără a aminti momentul de vârf, o 
creastă înaltă a valului care s-a produs în anii imediat următori lui 1829. Este 
realmente impresionant drumul ascendent al României între anii 1864-1916. 
Bugetele anuale ale statului sunt cu foarte puţine excepţii echilibrate şi apoi constant 
excedentare. Balanţa comercială este în general pozitivă, leul este cotat la paritate cu 
francul elveţian, într-un cuvânt o stabilitate economică (exceptând criza din 1899) de 
invidiat. Energia depusă pentru organizarea financiară modernă, începuturile 
industriale remarcabile pentru o ţară totuşi agrară, au o înrâurire benefică asupra 
întregii ţări, dar mai ales asupra populaţiei urbane care ajunge în 1910 la 1,5 milioane 
locuitori din cei cca. 8 milioane cât avea vechea Românie. O nouă legislaţie, - şi 
trebuie amintit rolul important al celui care a fost marele rege al României Carol I, a 
introdus un spirit de ordine opus delăsării şi indiferenţei. Chiar dacă rezultatele nu au 
fost spectaculoase, începutul s-a făcut în această perioadă, cu importante schimbări de 
comportament. 

Iată câteva exemple: 
Introducerea regulilor de edilitate publică prin aşa numitele „regulamente de 

aliniere" au avut ca efect remodelarea oraşelor. Alt exemplu: introducerea utilajelor 
mecanice cu corolarul lor, disciplina industrială, a determinat schimbarea 
comportamentului unei importante pături a populaţiei urbane, nu numai muncitori 
cum s-ar crede. Imaginii tehnicii, mentalul colectiv i-a asociat - între respect şi ironie 
- figura „neamţului", a „mecanicului", „ ... ceva cu electricitate şi cu nemţi'· cum 
defineşte o ocupaţie unul din eroii lui Ionel Teodoreanu din „La Medeleni" (voi. I). 
Precizia transportului feroviar a avut o înrurire dintre cele mai fecunde în toate 
straturile societăţii româneşti. Dorinţa ca totul să se desfăşoare „ca la gară" a devenit 
un ideal de atins, de unde şi ceasurile-deşteptător marca CFR şi ce poate ilustra mai 
bine acest comportament decât binecunoscuta schiţă „C.F.R." a lui Caragiale. Viaţa 
începe a se desfăşura sub semnul clopoţelului de la şcoală, a condicii de prezenţă, a 
sirenei de fabrică, a orarelor de funcţionare la instituţii, medic, magazine, etc. 
Programul de muncă şi repaos se legiferează şi, mai târziu, în 1924, se va reforma 
calendarul. Vor fi micşorate numărul sărbătorilor legale, nelucrătoare. Timpul capătă 
alte dimensiuni şi începe să aibe valoare economică. 

Precizia tulbură viaţa mahalalelor. Când relaţiile sociale depăşesc cadrul 
familiar şi al parohiei respective, când locuitorul în contact cu autorităţile devine 
cetăţean subiect de drept, începe deruta. I se cere o identitate. Sistemul onomastic 
adus din lumea satelor este completat în mahalalele orăşeneşti cu meseria strămoşului 
sau a celui în cauză. Numelor primite la botez li se adaugă diminutive de alintare care 
pun realmente în încurcătură pe cei care le poartă. Faţă de lipsa de rigurozitate a 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



158 BUCUREŞTI-MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE-XII 

autorităţilor de stare civilă, instituţiile de credit nu sunt de loc îngăduitoare. Băncile 
prin metodologia lor de lucru şi-au dat concursul la introducerea unor elemente de 
civilitate în societatea românească. Faptul nu este cunoscut şi îl vom ilustra cu câteva 
exemple din arhiva băncii „Creditul Funciar Urban" din Bucureşti. lată cum a 
contribuit banca prin actele alcătuite la fixarea onomasticii multor familii. Astfel, 
Grigore Tăbăcarul din mahalaua Tabacilor apare între anii 1816-1879 în diferite 
înscrisuri când cu numele de mai sus, când sub numele Grigore Penea, zis uneori şi 
Penciu. Fiii lui, Dumitru Grigore şi Florea Grigore apelând la „Creditul Fuciar", tatăl, 
Tăbăcaru, sau Penea sau Penciu trebuie să-şi dovedească identitatea şi dreptul de 
stăpânire asupra averii sale. Mahalagii îi dau un certificat că Grigore Tăbăcaru şi 
Grigore Penea este una şi aceeaşi persoană urmând a fi trecut în acte Grigore cu 
numele de familie Penea. În schimb, fiii lui îşi păstrează numele de familie Grigore, 
iar Florea va iscăli începând din anul 1882 Grigorescu, una din familiile onorabile .din 
cartierul Lânăriei (F.A.S.M.B.C.F.U. Dos. 30-35 file 37 şi 25). Alt caz: Moriţ Bercu 
cunoscut sub acest nume în Mahala cumpără o casă dar în acte este Moriţ fiul lui 
Moses Muller. Mahalagii îi confirmă identitatea sub cele două nume şi actele se fac 
pe numele de Moriţ Muller (idem Dos. 2902 filele 7 şi 13). lată cazul cofetarului când 
Zaharia când Gheorghe Ion din calea Moşilor. În 24 februarie 1881 dă o declaraţie din 
care reiese că numele de botez este Zaharia, dar copil fiind, în casă i s-a spus Ghiţă. 
„Lăţindu-se acest nume" - declară el - şi prin comerţul său de cofetărie căreia i-a dat 
firma de „Gheorghe Ion" şi-a cumpărat şi o casă în Calea Moşilor sub acest nume. 
Soţia, ca văduvă apare în acte ca Ioneasca, apoi iscăleşte constant Ionescu, ea şi 

urmaşii ei (idem Dos. 939). 
Primul război mondial, încheiat, Bucureştiul avea să se frământe între regretul 

pentru „anii frumoşi" „de dinainte" şi „înnoirile" care îşi fac loc. Schimbările sunt 
dramatice şi nu ocolesc absolut nici un domeniu de activitate. Sunt dorite dar şi 
repudiate. La fel ca în toată Europa filozofii, economiştii, eseiştii, esteticienii, 
politologii, sociologii, etnografii şi alţii constată, scriu, dau remedii pentru „criza care 
a cuprins societatea". Problema a fost studiată şi la noi şi ne facem datoria de a aminti 
două lucrări de bază: Z. Ornea, „Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea 
Bucureşti, Ed. Eminescu, 1980 şi Ion Bitoleanu, „Din istoria României moderne 
„1922-1926", Bucureşti 1981. Se poate afirma cu toată certitudinea că între anii 
1919-1929 „valul" a cărui simbolistică am adoptat-o a atins înălţimea lui maximă. 
Cele petrecute în acest deceniu au schimbat nu numai faţa Bucureştiului ci l-au 
modificat şi „în cuget şi în simţiri". 

Creşterile sub toate aspectele sunt cele care caracterizează deceniul 3. România 
ocupă locuri onorabile în diverse statistici, în general între primele 10 ţări din lume .. 
Producţia agricolă, industria extractivă, diverse producţii pe cap de locuitor, dar 
creştere nu înseamnă şi putere. România a ieşit totuşi epuizată din război şi cea mai 
dureroasă urmare a fost prăbuşirea monetei naţionale (în 1919 - 1 dolar= 18,33 lei; 
în 1922 dolarul valorează 150, 65 lei, în 1926 ajunge la 285 lei, este momentul de vârf 
al crizei, în 1928 scade la 166,50 lei iar prin legea din 7 februarie 1929 leul este 
stabilizat, având acoperire pentru 1 leu = 10 miligrame aur. Criza izbucnită în 
noiembrie 1929 a dereglat din nou cursul leului. Devalorizat, supus unor speculaţii de 
bursă, urmare şi a noului context geopolitic (ţara ameninţată cu zvonuri despre o 
invazie sovietică sau de dezmembrare a ţării), stabilitatea leului va fi obiectivul 
principal al politicii financiare până în 1929. Faţă de 1916 viaţa se scumpeşte. În 1923 
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de 24 de ori, ca în 1926 să fie de 47 de ori mai scumpă decât înainte de război. Dar şi 
salariile începând din 1924 cresc substanţial. Pentru definirea şi aplicarea unei noi 
politici financiare cu efecte comportamentale asupra populaţiei trebuiesc amintite 
numele lui Nicolae Titulescu şi Vintilă Brătianu. Prin măsurile luate, politică de 
credite şi de protecţie s-a ajuns ca balanţa comercială să fie activă începând din 1922 
(cu excepţia anului 1925) şi s-a creat o atmosferă de încredere care a stimulat 
afacerile, a contribuit la redresarea economică. Din punct de vedere economic, 
România Mare, contrar multor prognoze s-a dovedit viabilă formând o piaţă unică la 
care au contribuit, îl cităm pe Iorga, „toţi comercianţii români, fără deosebire de 
origine naţională, din toate provinciile în care locuiesc". Dintr-un „interes de 
solidaritate" s-a creat, după o expresie a lui Iorga, „o legătură de solidaritate". 
Aceeaşi idee o găsim frumos exemplificată în 1923 la sărbătorirea Băncii 
Marmorosch. Cităm fragmentar: sucursalele băncii din ţinuturile alipite sunt „arterele 
prin care circulă sângele vieţii noastre comerciale, de la centrul ţării la periferii şi 
înapoi". Mijlocind o afacere comercială între Arad şi Chişinău „noi ţesem pânza 
unificării sufleteşti între diferite ţinuturi", noi înlesnim dependenţa centrelor 
economice unul de altul şi din care răsare unitatea economică a ţării. România se afla 
în ceea ce economiştii au definit încă în 1934, în „Epoca refacerii şi consolidării prin 
propriile ei forţe". 

Din importantele acte politice reformatoare ale vremii amintim Constituţia şi 
Reforma Agrară. Datorită acesteia din urmă, cităm pe G. Ionescu-Siseşti (1925): „în 
ţăranul român s-a trezit conştiinţa de întreprinzător". Este o transformare psihologică 
importantă, dovedită prin comerţul en-gros de cereale practicat de ţărani în Oborul 
bucureştean, fapt neîntâlnit înainte de război şi care a dus la protestul negustorilor de 
grâne. Constituţia din 1923, considerată de Ştefan Zeletin în 1927 ca „cel mai 
revoluţionar act din istoria noastră politică", este după acelaşi autor „documentul 
oficial de naştere al neo-liberalismului român". 

Deşi au existat încă din acei ani propuneri de mutare a Capitalei undeva în 
centrul României Mari, tradiţia seculară a pieţei bucureştene este cea care va birui. 
„Micul Paris" nu trebuie căutat numai în aspectul său exterior, sau într-o arie care ar 
delimita centrul de restul oraşului. Industrializarea în Bucureşti (17, 2% din valoarea 
producţiei industriale a ţării) cu ritmul ei specific, cu noi meserii, cu noi tehnici de 
educare şi culturalizare (film, radio, etc.) nu sunt, nu pot fi economic vorbind, 
monopolul unei pături restrânse. Noul este un bun al întregului oraş. Felul cum este 
însă receptat poate fi însă diferit şi nu de puţine ori vine în contradicţie cu tradiţiile 
sale, de unde şi subtilele teoretizări ale dichotomiei „Orient-Occident". 

Activitatea economică este reluată în Bucureşti imediat după război, în 1919. În 
acel an în Registrul Comerţului se înscriu 2917 firme, 2856 în 1920 şi 3565 în 1921. 
Numărul firmelor înscrise va scădea apoi, ajungând în 1929 la 537. Se simte lipsa 
braţelor de muncă, de unde şi un important flux uman spre Capitală în tot cursul 
deceniului 3, venit de astă dată din toată România Mare. Nu vin însă numai muncitori, 
sosesc şi întreprinzători, unii urmărind o îmbogăţire rapidă, alţii, cei mai numeroşi 
stabilindu-se aici şi întemeind case de negoţ, ateliere meşteşugăreşti şi multe 
întreprinderi cu caracter industrial. Trebuie recunoscută în această imigrare în 
Bucureşti - şi au venit şi de peste hotare - o recunoaştere tacită a credibilităţii pieţii 
economice a Bucureştiului şi a rolului de Capitală a României Mari. Pentru 
cunoaşterea dificultăţilor de adaptare a provincialilor trimitem la romanul lui Cezar 
Petrescu „Calea Victoriei". 
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Dacă în anul 1910 Bucureştiul are o populaţie de 310 307 locuitori, peste 10 aJ!i. 
în 1920 ei sunt 398 240. Statisticile indică o creştere anuală de cca 10 OOO locuitori. In 
1930 sunt 631 288 bucureşteni. Repetăm, noii veniţi nu reprezintă o populaţie 
parazitară ci creatoare de venituri. Sunt sugestive din acest punct de vedere cifrele 
cuprinse într-o Balanţă a Conturilor întocmită pentru anii 1926, 1927 şi 1928 de către 
Uniunea Camerelor de Comerţ: 

Sume aduse de 
imigranţi veniţi în ţară: 

Sume trimise în ţară 
de emigranţii plecaţi 
în străinătate: 

Capital străin 
plasat în România: 

Cheltuieli făcute 
de călători români în alte ţări 
şi sume trimise de imigranţi 
în străinătate: 

1926 

518 OOO OOO 

1 250 OOO OOO 

3 500 OOO OOO 

1038980 582 

1927 1928 

458 OOO OOO 480 OOO OOO 

1 050 OOO OOO 850 OOO OOO 

3 661 313 538 3 800 OOO OOO 

1 159 500 042 1 188 1211 543 

Rezultă din această Balanţă de Conturi că au intrat în ţară, în numai 3 ani 
(1926-1927-1928), un total de 15 miliarde lei (15 065 313 538 lei) şi s-au scos din ţară, 
în aceiaşi perioadă, în scopuri necomerciale doar 3 miliarde lei (3 376 602 167 lei). 

Politica migraţiilor va fi reglementată în 1925 printr-o lege care defineşte 
noţiunile de emigrant şi imigrant şi interzice propaganda care încurajează emigrarea. 

Potrivit recensământului din 1930 în afara românilor care reprezentau 77,55% 
din populaţia Capitalei, în Bucureşti mai locuiau 69 885 evrei (10,9% ), unguri, 24 052 
(3,8%), germani: 14 231 (2,2%), ţigani: 6 797 (1,2%), alte neamuri, care laolaltă sunt 
6347 (1 % ) şi în fine din cei sub 0% îi numim pe greci: 4291, pe armeni: 4293, şi pe ruşi: 
3569, din aceste două ultime naţii mulţi fiind refugiaţi. Îşi declară ca limbă maternă 
limba română 87,4% din populaţie, iar dintre evrei doar 2,1 % socotesc idiş-ul ca 
limbă maternă. Faţă de cei 69 885 evrei declaraţi ca atare, judecând după religia 
declarată sunt 76 480 mozaici. Aeasta înseamnă că circa 10 OOO bucureşteni s-au 
declarat români de religie mozaică, numărul real al evreilor fiind de cca 80 OOO. 

Împotriva acestor cca 25% de ne-români se ridică o întreagă publicistică 
xenofobă a cărei origine se găseşte într-o străveche structură mentală ţărănească: 
„Veneticu-i venetic şi nu-i bine văzut că nu de bun a plecat. De ce a venit? La el în sat 
n-o putut sta?". Sau: „Omu străin tot străin rămâne, ori ce ar face". (E. Bernea, 
„Cadre ale gândirii populare" 1985, pag. 42). Transformat în capital politic vechiul 
antisemitism românesc şi xenofobia stârnită şi de luările de poziţie revizioniste ale 
iredentei maghiare, au fost repede teoretizate cu sprijinul argumentelor din ideologia 
fascistă italiană şi apoi naţional-socialistă germană. Alături de acest naţionalism 
periculos se răspândeşte prin canalele Internaţionalei a III-a şi teoria la fel de 
periculoasă a dezmembrării României. Studiind deceniul 3, naţionalismul ca mod 
comportamental nu poate fi trecut cu vederea. 
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Populaţia alogenă a Capitalei este un bun pretext pentru crearea unei opinii 
xenofobe. Iată câteva fragmente din revista „Furnica" din 1921: „Unde-i limba 
românească?~ În zadar o urmăreşti I Limba noastră-i limbă moartă, zace în gropi la 
Mărăşeşti". In schimb pe străzi se aude numai „ich bite", „zdrastve", „kerem" şi 
„pardon". „Umbli prin Bucureşti parcă ai fi pe Andrasi-uca". Ce mai, Bucureştiul 
este o Sodomă unde „se încrucişează vermina expulzată de toate naţiile". Iar ţara 
întreagă „e, fără îndoială I o modernă sucursală I a Turnului Babilon". Pe măsură ce 
curentele fasciste se consolidează acest gen de influenţare a populaţiei capătă forme 
aberante. In 1934 citim în revista „Urbanismul" despre „arhitectura bolşevizantă" cu 
referire la construcţiile înalte, iar într-un număr din ziarul „Porunca Vremii" din 
acelaşi an cu referire la Radio citim „Pârâitoare cronice ... dezmăţ de lătrături de dulăi 
de stână ... semnul cel mai caracteristic al democraţiei anarhice de după război, pe care 
Hitler şi-a propus să o răpună". Bine înţeles că noul nu s-a împiedicat de asemenea 
atitudini, dar al căror impact nu trebuie trecut cu vederea, după cum e bine să se ştie 
că n-au lipsit nici replicile democrate, pertinente şi documentate. Ştefan Zeletin scria 
în 1927 despre „originea agrariană" a naţionalismului din vremea sa. Reflexe ale 
mentalului naţionalist se întâlnesc unde nu te aştepţi. Un colaborator al lui Vintilă 
Brătianu mărturiseşte că acest mare democrat şi om de finanţe a cerut ca toate 
întreprinderile nou create să cuprindă în numele firmei cuvintele „românesc" sau 
„naţional". De pildă: „Clădirea Românească", „Societatea Naţională de Gaz Metan", 
„România. Societate de navigaţie", etc. etc. Din aceşti ani s-a încetăţenit şi obiceiul ca 
societăţile anonime să-şi adauge şi sintagma „română" (S.A.R.). Dar pe tema 
naţionalismului se mai pot spune multe, şi rele şi bune, dar ne oprim aici. 

Creşterea populaţiei deschide şi problema locuinţelor, cu toată cununa de 
preocupări care derivă din ea: edilitate, administraţie comunală, urbanism, 
arhitectură, estetică şi teorie de arhitectură. Există un uriaş material de studiu pentru 
perioada 1919-1935, ultimul fiind anul când a fost aprobat planul de sistematizare al 
Capitalei. 

Eficienţa este cuvântul prin care poate fi definită modalitatea de rezolvare a 
problemei locuinţelor. Construcţia de case porneşte în acei ani pe întreg teritoriul 
Capitalei, fie în parcelări noi, în aşa numitele „parcuri", nu numai cele din nordul 
Capitalei, pe marile artere şi în toate cartierele vechi, unde dacă nu se construieşte din 
temelie, se fac faţade „moderne". În 1919 îşi reiau activitatea „Creditul Funciar 
Urban" şi Societatea „Locuinţe Ieftine" care îşi sporeşte chiar în acel an capitalul de 
la 2 la 10 milioane lei şi hotărăşte să sprijine construcţia de „locuinţe colective". Iau 
fiinţă în Bucureşti multe societăţi de construcţie. Toate băncile le finanţează, ceea ce 
determină pe atunci tânărul economist Victor Slăvescu să constate existenţa unui 
„exces de construcţii". În 1921 apare „Legea de încurajare a noilor· construcţii" 
(Legea Trancu - Iaşi), se stabileşte un regim liber al chiriilor numai pentru imobilele 
noi construite. 

Îşi începe prodigioasa ac~tivitate publicistică inginerul Sfinţescu, care pledează 
pentru construcţii în înălţime. Incepând din anul 1923 apar în presă, întâi sporadic, şi 
apoi din ce în ce mai dese articole şi fotografii despre clădiri înalte, despre viaţa în 
zgârâie-norii din New York, despre „minunatul beton armat", familiarizând pe 
bucureşteni cu aceste noţiuni. Juriştii scriu studii ca să se convingă între ei despre 
dreptul de proprietate în imobilele cu mai multe apartamente. Se extinde reţeaua de 
apă şi canalizare. Casele fără electricitate rămân neînchiriate. Citim într-un anunţ la 
Mica Publicitate în 1923: „caut pentru persoană singură apartament 3 camere, sală de 
baie, electricitate". 
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Din 1924 încep să se difuzeze ideile privind stilul cubist în arhitec}ură, avantajele 
şi estetica liniei drepte, deşi în teren se practica încă stilul eclectic. Incepe şi la noi 
polemica pe tema oraşului-grădină („verdeaţa şi cerdacurile Bucureştiului"!), opus 
construcţiilor masive (buildingurile) şi între arhitectura tradiţională, care se vrea şi 
naţională şi arhitectura modernă. Discuţiile sunt purtate pe plan academic, sau 
gazetăresc şi nu de puţie ori nu lipsesc invectivele politice sau personale. În 1927 
urbanismul se afirmă ca preocupare ştiinţifică, ca ramură a arhitecturii şi cu 
implicaţiile sale în Dreptul Administrativ. Se execută ridicarea aerofotogrametrică a 
oraşului. Reforma administrativă împarte Bucureştiul în patru sectoare. 

Se construieşte frenetic. În 1919 s-au ridicat 340 de clădiri cu 520 de 
apartamente. Iar în 1931, 2522 de imobile cu 4272 de apartamente. La 18 octombrie 
1928 are loc inaugurarea oficială a Bulevardului Brătianu, de fapt a lucrărilor care vor 
consacra arhitectura blok-haus-urilor numite printr-un substantiv cu un nou înţeles în 
limba română „blocuri", iar Ia singular „blocul". În 1929 inginerul Emil Prager 
introduce în construcţia de locuinţe macaraua mobilă şi treptat apar şi alte elemente 
de mecanizare. 

Anul 1930, noul deceniu începe sub semnul primariatului lui Dem. Dobrescu, 
poreclit „târnăcop" pentru curajul cu care sunt atacate lucrările edilitare şi de 
urbanism în Bucureşti. Ceea ce nu s-a scris până în prezent, deşi se ştia, este rolul 
regelui Carol al Ii-lea, care a încurajat reconstruirea în spiritul arhitecturii moderne a 
Capitalei. Palatul Telefoanelor, construit după un proiect american şi inaugurat la 23 
aprilie 1934 în prezenţa regelui, a stârnit o aspră polemică. Dar construcţia a rămas un 
jalon între două mentalităţi în perceperea arhitecturii de către bucureşteni. 
Semnificative sunt în această privinţă declaraţiile I. D. Trajanescu, făcute în 1934: „Pe 
străzile Capitalei ... vezi răsărind clădiri noi după croiala stilului modem". Se pare că 
această modă ... a cucerit... mai ales marele public, care cere arhitecţilor să-i facă 
clădirea în stil modern ... rar de tot se întâmplă ca un fanatic naţionalist să dorească aş 
face casa în stil naţional". Pentru istoria arhitecturii româneşti o pagină luminoasă o 
costituie ampla discuţie purtată în anii 1933 şi 1934 despre estetica şi arhitectura 
Bucureştilot la care au participat fruntaşii intelectualităţii româneşti. Aceiaşi apreciere 
se poate face şi despre acea frumoasă broşură-manifest din 1935. „Către o arhitectură 
a Bucureştilor" semnată de Marcel Iancu, Horia Creangă şi Octav Doicescu. În 9 mai 
1935 prin Înalt Decret Regal este aprobat Planul Director de Sistematizare. 

În arhitectura interioară schimbările sunt mai puţin vizibile. O noutate absolută 
este apariţia „studioului" care tinde să înlocuiască tradiţionala garnitură de dormitor. 
În multe din casele moderne mobila este încă cea veche sau de tradiţie veche. S-a 
păstrat încă în mentalitate ceea ce o revistă a calificat ca „vanitate a salonaşului". 
Camil Petrescu vede în acest ~mestec de stiluri din interioarele bucureştene „o 
înrădăcinare în ceea ce a fost". In anii '20 se răspândesc obiecte decorative de lemn 
pirogravat, ca şi o mobilă de „iz strămoşesc" cu piese sculptate cu motive româneşti, 
aşa zisul „stil Regina Maria". În presă sunt însă ştiri despre un nou mobilier, cel 
metalic, care în cele din urmă se va produce şi în Bucureşti. În evident contrast prin 
simplitatea sa faţă de ceea ce se percepe sub denumirea de mobilă (volum, 
somptuozitate), mobilierul din ţeavă curbată se introduce întâi acolo unde 
funcţionalitatea o cerea, cabinete medicale, birouri tehnice, în magazine şi apoi în 
~asele moderne. Mobila de lemn cubistă, cu furnirul puternic lustruit se va răspândi 
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în deceniul 4. În 1931 cunoscutul magazin „Djaburov" în reclama pe care şi-o face, 
scrie: „Obiecte de artă, arhitectură luminoasă". 

Un alt aspect major al transformărilor de după 1919 îl reprezintă creşterea 
consumului, care a dus la o dezvoltare fără precedent a comerţului. 

În primii ani de după război au lipsit mărfurile curente, mai ales alimentare, de 
unde nevoia de importuri masive de produse de primă necesitate, fenomen stopat în 
cele 1in urmă în 1923. S-au importat însă până la supra-saturare a pieţii şi articole de 
lux. In 1923 de pildă s-au importat 40 tone parfumerie franceză. Nemulţumirile 
cetăţenilor le găsim exprimate într-o satiră ocazională publicată în „Furnica" în 1920 
cu titlul „Articole de lux". „Ţara geme, Ţara-i plină I De mătase, gabardină, I 
Şămpănică foarte fină I Pyjamale I Şi taftale I Şi bretele I Şi sardele I Coantrouri I Şi 
Bordouri I De Jerveuri I Şi Jerseuri I Mandarine I Şi smochine I Jartiere şi pantofi I Stau 
grămezi în magazine I Însă nu văd la vitrine I Ceapă, lemne şi cartofi I ... dar azi mărfuri 
de lux rare I Altele sunt mi se pare I Pâinea fără mucegai I Şi tramvaiele cu cai I 
Chibrituri care să arză I Putini pline'n beci cu varză I Brânză fără untul scos I Kil de 
carne fără os I Ouă fără miros I Odăi goale la hotel I Lapte fără apă 'n el I Hârtie 
pentru gazete I Săpun de rufe, brichete I Trenuri bine 'ncălzite I Vinuri neaghezmuite 
I Toate astea'n adevăr I (Nu vopseaua pentru păr I Şi ciorapii de mătase) I Sunt 
articole luxoase I Ce de fapt sunt prohibite I Fiindcă astea pasă-mi-te I Mai cu greu azi 
se găsesc I Pe pământul românesc". 

Mutaţiile sociale petrecute în urma războiului se reflectă şi în structura clientelei 
magazinelor şi mai ales a localurilor bucureştene. Semnificativă este următoarea 
butadă a lui Victor Eftimiu din 1929: „Doamna mea, să nu prea regretăm lumea bună 
dinaintea războiului, căci pe vremea aceea lumea proastă eram noi". Unele localuri 
de tradiţie dispar, altele ştiu să se adapteze, patronii dovedindu-se buni negustori. 
Exemplul cel mai concludent este fără îndoială Cafeneaua Capşa, care dintr-un local 
al vechii protipendade devine o cafenea literară, fără însă a i se scădea categoria de 
lux. Sunt căutate „birturile unde se mănâncă admirabil", răspândite în tot oraşul. 
Înmulţindu-se localurile, se discută despre „statutul social al cârciumarului", despre 
reduceri de impozite şi taxe, se cere şi se obţine anularea Legii contra speculei, „o 
nedreaptă îngrădire a libertăţii comerţului". Către sfârşitul deceniului 3 denumirea de 
cârciumă începe să dispară, să fie înlocuită pe firme cu nume ca Bodegă sau Cafenea. 
Unele se reorganizează într-adevăr în baruri şi cabarete. În 1931 se înfiinţează primul 
„automat" pe Bd. Elisabeta. Reacţia bucureştenilor redată într-o revistă este 
următoarea: „Minune Domnule, minune!. Mănânci cât vrei, bei cât vrei şi nimeni nu 
te vede„. până s-or plictisi bucureştenii de acest restaurant mut. Nu ştii, românului îi 
place după un pahar, două să înjure guvernul şi să vorbească politică cu jupânul. dar 
cu automatul, e greu să vorbeşti!". 

În 1928 Camera de Comerţ face primul recensământ comercial al Capitalei. S-au 
înregistrat 10 947 prăvălii, din care 3416 cu articole alimentare, comerţ mic, mixt: 3030, 
îmbrăcăminte: 1526, diverse alte comerţuri: 1249, cereale, furaje, materiale de 
construcţii: 802, tehnic şi chimice: 674, credite şi asigurări: 250. În acelaşi timp erau 
înregistrate cu sediul în Bucureşti 7917 firme industriale. Din multitudinea cifrelor 
statistice se observă creşterea numărului de firme cu profil electro-tehnic. În 1915: 3, 
1918: 10, 1931: 116. Interesante sunt şi statisticile de consum alimentar, mai ales cele 
pe sortimente. La consumul de pâine între 1924-1930 pe locurile 1 şi 2 sunt pâinea 
albă şi jimblele (5 milioane bucăţi în 1925). Creşte consumul de bere, se răspândeşte 
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moda băuturilor alcoolice tari. Creşte anual consumul de zahăr şi carne (se 
construieşte un nou şi modern abator). „Hălarii" negustorii din Hala de peşte vând 
zilnic 8 000--12 OOO kg peşte proaspăt, cifră neconcludentă însă, pentru că nu intră în 
calcul, peştele livrat la domiciliu de către „olteni". Concurenţa neloială a negustorilor 
ambulanţi de toate categoriile va rămâne una din problemele nerezolvate ale 
comerţului bucureştean, cu toate măsurile energice, luate uneori de Primărie. Se pare 
că la capitolul comerţ, alimentaţie, tradiţia a fost mai puternică. 

Schimbările comportamentale pot fi regăsite însă în manifestările mărunte, în 
fapte diverse, în atitudini, în evenimente disparate şi aparent fără ecou istoric, dar 
care însumate demonstrează că totuşi ceva s-a mişcat în Bucureşti anilor '20. 

Multe şi semnificative mutaţii se regăsesc în ceea ce se numeşte „poziţia femeii". 
Schimbările pot fi caracterizate printr-un singur cuvânt: profesionalism1 cu deschidere 
spre arhitectură, admitere în barou şi profesii cu calificare medie. Intr-o anchetă 
sondaj din 1930 10 fete, de 18-20 ani, toate bacalaureate, deci crescute şi cu 
mentalitatea formată în anii '20 declară următoarele: 4 vor să devină doctoriţe, 3 
avocate, 2 inginere, 1 profesoară. Idealul este „a lucra şi nu a visa". Cum se pot atrage 
bărbaţii? Reuşeşti mai sigur când eşti în măsură de a câştiga ceea ce îţi trebuie pentru 
persoana ta proprie". Într-un alt material, citim: Fetele „să fie vesele şi vii„. să 
renunţe la farmecele fetei de pension". „Tristele claviriste" ale lui Bacovia sunt 
desuete. „Bărbaţii nu mai au nevoie de pianiste şi nici de pictoriţe. De dactilografe, 
de stenografe, da!„. Într-un text reclamă pentru maşina de scris Remington citim că 
cea mai perfectă profesiune a femeilor emancipate este aceia de funcţionară, „o 
funcţionară trebuie să înveţe în special dactilografia". Statistica arată că s-au înmulţit 
căsătoriile la femeile între 25-30 de ani cu 39%. 

Desigur nu trebuie generalizat şi nici idealizat. Există preocupări frivole. S-a 
încetăţenit alegerea de „Miss-uri". A scăzut natalitatea. Alături de tuberculoză, bolile 
venerice cunosc o creştere alarmantă. În 1927 de pildă, la Policlinica Camerei de 
Comerţ destinată funcţionarilor comerciali (vânzători în magazine) cu un mare 
procentaj de femei, din 1262 bolnavi genito-urinari, 74% erau venerici. Prostituţia se 
menţine Ia cote ridicate. Erau înregistrate oficial cca 500 anual, dar numărul lor real 
a fost în jur de 10 OOO. În 1926 funcţionau în Bucureşti 15 case de toleranţă. 

S-a scris mult despre psihoza post-belică prin care se justifica creşterea 
delicvenţei, a prostituţiei, a sinuciderilor, a divorţurilor, dar care toate laolaltă rămân 
totuşi fenomene marginale în lumina statisticilor. „Ţăcăneala ordinară" scria o revistă 
în 1927 - a căpătat pomposul nume de „psihoză" şi cere să fie tratată ca atare, iar 
„abaterile de la lege, aşişderea". 

Societatea bucureşteană receptează însă tot ce este nou în Europa şi în lume. 
Există o pasiune pentru nou, pentru recorduri, pentru întâietate. În rubricile de 
„magazin" şi în reclamele din presa vremii se întâlnesc „prima bancă", „cel mai mare 
magazin", produsul cutare „pentru prima oară în România", etc. Sunt curente titlurile 
care cuprind „mare", „cel mai înalt", „cel mai repede". Ştiri despre pacheboturi uriaşe, 
despre casele gigant, despre recorduri de viteză satisfac un ideal care trebuia atins. 
Noile aparate electro-casnice, unele abia inventate, trezesc un interes deosebit. 
Almanahul Universal pe anul 1926 se ocupă la rubrica de curiozităţi, de televiziune, 
maşină electrică de gătit, maşina de calculat, masajul electric, „telegraphonul" (adică 
teletaxul). Aspiratorul de praf şi frigiderul sunt încă, după almanahurile epocii, 
apanajul oamenilor bogaţi din ţări îndepărtate. Locuitorii se obişnuiseră deja cu aviaţia 
(aeroport civil şi linii aeriene regulate din 1921), cu automobile (în 1890 primul 
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automobil în Bucureşti. În 1920 sunt 2550 autovehicule, în 1929 se publică un studiu 
despre fenomenut de „embouteillage" la Bucureşti. În 1931 se introduce sensul unic pe 
calea Victopriei. In domeniul de veche tradiţie a căilor ferate în 1926 se scrie despre 
„Săgeata de Aur" cel mai rapid tren din lume pe ruta Paris - Calais cu viteza medie 
100 km pe oră, ca în 1928 să se introducă în România trenurile rapide „Ardealul", 
„Cernăuţi" şi „Dunărea" care circulă cu 100-110 km/oră pe unele distanţe. 

În acest mediu preocupat de probleme ale vitezei şi confortului îşi face apariţia 
„minunea lumii" - Radioul. Avantajele comerciale fiind repede sesizate, radiofonia a 
devenit unul din marile bussiness ale lumii. Industria receptoarelor se dezvoltă odată 
cu fiabilitatea aparatelor. Transmisia programelor Radio cunoaşte o dezvoltare fulger. 
În America, între anii 1922-1923 numărul posturilor de emisie creşte de la 3 la 595. În 
Bucureşti, citim în „Oglinda lumii" din februarie 1923: „se pare că această nouă 
aplicaţie practică a radio-electricităţii a ajuns azi la perfecţiune. Un mic post receptor 
instalat în casă e suficent spre a-ţi transmite audiţiuni muzicale... de la distanţe 
colosale". Difuzarea liberă în eter a ideilor sperie autoritatea. Peste tot se introduce 
„autorizaţia" de a transmite, radiofonia intră de la naştere sub ocrotirea legii, 
ajungându-se a fi un monopol al statului. În România o mişcare radiofonică organizată 
a început în 1925. La 1 noembrie 1928 ora 17 are loc inaugurarea oficială a emisiunilor 
de radio. O puternică mişcare de amatori îndeamnă la construirea de radio-receptoare. 
Marile firme producătoare îşi desfac aparatele, apar magazine de specialitate. In 1928 
în Bucureşti erau 14 587 abonaţi, ca în 1930 numărul lor să crească la 48 505, creştere 
explicată şi prin abrogarea măsurilor restrictive relative la instalaţiile de posturi radio
electrice". (Mon. Of. nr. 248/1928). Autoritatea cuvântului rostit: „s-a spus la Radio ... " 
devine din acei ani una din trăsăturile definitorii ale mentalului bucureştean, iar 
programele de muzică difuzate fac din melodie un bun de consum general, care 
determină mutaţii ce trebuiesc corelate şi cu ritmul cotidian de activitate. 

Câteva cuvinte despre celelalte domenii ale „Informării". În Bucureşti apăreau 
în 1926, 144 de periodice, din care 22 cotidiene, cu o prezentare grafică modificată în 
întregime faţă de cea de dinainte de 1916. Cele mai citite ziare erau: Universul (tiraj 
150 OOO ex.) şi Dimineaţa (100 OOO ex.). În 1928 s-a desfiinţat cenzura. 

Poşta a cărei activitate este un indicator al eficienţei, al pulsului vieţii economice 
se prezintă telegrafic astfel: Radiotelegrafia (T.F.F.) - în 1921 se spune că România 
era pe locul 7 (primul fiind SUA) cu 25 235 telegrame transmise prin TFF. Statistica 
arată o creştere spectaculoasă a tuturor categoriilor de trimiteri poştale. 

La fel în telefonie. În 1924 s-au efectuat 763 274 convorbiri inter-urbane, iar în 
1930: 1 048 058. Tot la Mica Publicitate în 1923 se oferă 30 OOO lei „persoanei influente 
care îmi va procura telefonul". În primăvara 1927 se introduce telefonul automat. Iată 
ecoul acestei „revoluţii": „mare emoţie în lumea posesorilor de telefon ... 
Instrucţiunile difuzate lăsau impresia că telefonul automat este un organism cu 
adevărat vrăjit... că noul aparat ar fi avut o sensibilitate de adevărată fiinţă vie. Făcea 
impresia că cea mai mică greşeală de manipulare poate enerva aparatul în aşa chip, 
încât el să se supere pe abonaţi, mai rău decât cea mai delicată telefonistă! Mai mult! 
numai putea omul să înjure personalul neserviabil de la Poştă. La aceasta mai 
adăugaţi foarte importantele schimbări în numerotarea telefoanelor, adevărată 
răsturnare de valori. Într-un cuvânt o adevărată revoluţie". Instalarea telefoanelor 
automate a fost amânată câteva săptămâni. (Oglinda Lumii, 16 aprilie 1927). În 1935 
când s-a introdus serviciul de Ora Exactă citim: „în loc de 13 să se spună 1, deoarece 
toată lumea trebuie să facă un calcul plicticos" (Zorile, 11decembrie1935). 
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Filmul mut, cinematograful cu pianul acompaniator, cu studenţii gălăgioşi la 
scenele tandre sau tensionate spre indignarea spectatorilor „serioşi", face parte din 
peisajul bucureştean al anilor '20. 

S-a scris mult şi competent despre metafora „Viaţa ca'n filme" şi despre mirajul 
Hollywood-lui, despre influenţa exercitată de articolele din presă privind viaţa 
artiştilor. Ilustrăm cu câteva secvenţe bucureştene ceea ce sociologi, psihologi, etc., au 
analizat pe toate feţele. „Bulevardul (e vorba de Bd. Elisabeta, între Calea Victoriei 
şi Str. Brezoianu), scria un reporter în 1931, e patria cinematografului. Hollywood-ul 
românesc cum i se spune în limbajul şerbetuos şi cinefilie al fetelor amorezate. Fiecare 
din aceste fete ieşite de la film se vede în oglinda închipuirii, fiecare în parte o viitoare 
stea de cinema. În complimentele curtizanilor se aud cuvintele: semănaţi Dră cu 
(urmează numele unei actriţe) sau: aveţi ceva din privirea lui (altă actriţă, de obicei 
Greta Garbo )". Din presa vremii ştim că tinerii şi-au tăiat deasupra buzelor o 
mustăcioară a la Douglas Faierbanks şi fiecare crede că fiinţa sa degajează ceva din 
personalitata artistului. Reveria este întreţinută de revistele de specialitate, se fac 
colecţii de ilustrate cu actori de cinema. Un părinte întrebat de ce a dat copilului un 
nume exotic, răspunde: „poate o să aibă nevoie de el, dacă se va face artistă de 
cinema" Fascinaţia este puternică şi pentru ilustrare trimitem la romanul „Greta 
Garbo" a lui Cezar Petrescu. Şi totuşi cinematograful devenit din acei ani o latură a 
comportamentului a fost şi a rămas cel mai frumos şi mai deconectant fel de a visa. 

Despre automobil şi autornibilisrn s-a mai amintit. „Maşina se substituie 
idolilor" citim în 1930. In 1930 apariţia primului automobil - dric prilejuieşte 
următorul comentariu: „Cu 60 km/oră spre lumea cealaltă!". Iar în campania 
electorală s-au folosit „automobile bine placardate". 

Cea mai spectaculoasă transformare din epocă cu mari implicaţii 
comportamentale a fost cea din vestimentaţie, din modă. La Bucureşti se însuseşte 
imediat tot ce s-a creat la Paris sau alt undeva. Revista „Vogue" cu circulaţie în 
Bucureşti defineşte moda anului 1923 ca fiind „a libertăţii şi a raţiunii". Idealul estetic 
este femeia sveltă, subţire. În 1924 s-a lansat la New York moda fustei pantalon şi, 
citim în Bucureşti: „Să nu acceptăm un model care are marele avantaj de a da 
mişcărilor femeii libertatea de care este lipsită?". Pe aceeaşi ternă a pantalonilor, a 
pijamalei, un desen din 1923 reprezentând o tânără în pijama se adresează servitoarei 
venită de la ţară: „Ce te uiţi aşa la mine Lino?". Servitoarea făcându-şi cruce: „Nu 
ştiam că domnişoara e ... un domnişor!". 

Tunsoarea scurtă „a la gar\:on" se generalizează. Într-o rubrică de humor în 
1926: marna către băiat: „Du-te repede la marchetărie şi cumpără-mi un pachet cu ace 
de păr". Răspuns: „Nu, mi-e ruşine, sunt demodate". Scurtarea fustelor a fost 
interpretată ca „sfârşitul uneia din cele mai înveterate tradiţii ale umanităţii care 
păreau că ţin de instinct" (1927). Ciorapii de mătase, tulbură pe esteţi şi nu numai! 

Noile dansuri ca: shirnrny, charleston, fox-trot, tango-ul au expulzat, scrie o 
revistă bucureşteană în 1923, „fără cruţare toate vechile datini ale dansului şi a 
proscris mănuşa". Nu se poate intra în toate amănuntele vestimentaţiei, fiecare cu 
istoria ei şi reacţiile faţă de ea. Dar la totul s-a căutat o explicaţie, fie în maşinism şi 
emancipare, fie într-o criză generală a tradiţiilor. Turcii sub Atatiirk leapădă fesul, 
turcoaicele vălul, chinezii îşi taie cozile, chinezoaicele trec la încălţămintea normală, 
europencele şi americancele îşi scurtează fustele şi îşi taie părul! 

Eleganţa bărbătească varia după categoria socială. Camil Petrescu în al său „Pat 
al lui Procust" surprinde pentru anul 1927 imaginea unui bărbat îmbrăcat după moda 
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zilei: haina abia trece de şolduri, vesta cu nasturi până la nodul cravatei, pantaloni 
strânşi pe gleznă şi alte detalii. Pălăria de paie „a la Maurice Chevalier" era nelipsită 
şi notăm şi moda monoclului, faţa rasă fără mustăţi şi barbă. 

Comerţul bucureştean profită din plin de toate aceste schimbări. Se înmulţesc 
atelierele de coafură, de croitorie, de pălării, pantofăriile de lux. Importul de articole 
de lux, amintit deja, se menţine la cote ridicate. O noutate sunt „magazinele de gata" 
neagreate de snobi; ele contribuie însă la generalizarea unor produse care fac 
imaginea deceniul 3, cum ar fi articole de cauciuc, galoşi, şoşoni, faimosul trench-coat, 
dar mai important, confecţii textile şi încălţăminte. Preluând liniile generale ale 
modei, tratându-le industrial, aceste mărfuri s-au difuzat în cele mai largi pături ale 
populaţiei. Se spunea atunci, că în producţia de serie mare „soliditatea a învins 
fineţea". Mărfurile de serie pătrund şi la sate. „Opinca e luată în derâdere", se 
constata în 1928. La ţară se cheltuie sume importante pentru încălţăminte. Fetele şi 
flăcăii cer să li se cumpere ghete noi şi frumoase. 

Dar să ne întoarcem în oraş. După această foarte sumară şi poate prea pragmatică 
prezentare a transformărilor comportamentale din deceniul 3, încheiem, amintind că şi 
formulele de politeţe s-au schimbat, devenind mai laconice şi mai directe. 

Fapt este că transformările petrecute în Bucureşti şi în conştiinţa locuitorilor săi, 
chiar dacă nu au fost complete - au avut un rezultat benefic. Tendinţa generală a fost 
aceea idealizată încă după Pacea de la Adrianopol (1829) de desprindere dintr-un 
tradiţionalism îngust care promova izolarea, împiedicând progresul în sensul bun al 
cuvântului. Trăsătura principală constă în permanenta dorinţă de aliniere la 
„Europa". (Ghilimelele vor să sublinieze valoarea simbolică a termenului). Aşa cum 
s-a arătat în studiul de faţă, procesul de însuşire a noi deprinderi, deşi rapid în anii '20 
a fost, cu rare excepţii, însuşit de întreaga populaţie a Capitalei. Această dezvoltare 
multilaterală a oraşului şi a orăşenilor a determinat reguli de comportament şi o 
mentalitate urbană, uneori incomplet însuşită, dar benefică pentru nivelul de 
civilitate. Această stare de spirit a fost curmată brutal în anul 1948 în numele unei 
ideologii care s-a dovedit în cele din urmă a fi falimentară. 

SUMMARY 

Bucharest in the Years '20 
Contributions to the History of the Citadine Structures. Novelties and Mutations 

in the Urban Mentalities and Behaviour After the World War I 

by Oliver Velescu 

An image of Bucharest is being sketched out by summing up epoch testimonies, small, 
sometimes common facts, with little historic echo but wich, corroborated to some wide scale 
actions in the national municipal politics, allow the outlining of changes produced, invisibly, in 
the Bucharestans' behaviour. The influence of Europe is obvious in all spheres, from spirituality 
to technique, from manners to street circulation. 

Changes were determined, among others, by the modifications in the population structure 
of the Romanian Capital, after the national union. As an important busines centre, Bucharest 
became a cosmopolite town. Abandoning the old habits, the population knew an avalanche of 
informations due to the radio, the cinema, the journals, the contacts with Europe. 

The study notices the new elements, their slow prolifera/ion and development in time. 
In Bucharest, one may notice the blend between the old and the new habits, yet, the 

renewall effort has been constant. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



UN A.SEZĂMÂNT REGAL: 
' Fondatia pentru Literatură si Artă 

' ' ,,REGELE CA.ROL al D-lea'' 

Petruţa BURLACU 

Potrivit unei vechi şi bune tradiţii, regii României s-au preocupat de problemele 
culturale ale ţării, urmărind să ofere un sprijin eficient culturii româneşti. În 
Bucureşti, Iaşi şi Cluj au luat fiinţă fundaţii şi aşezăminte regale consacrate menţinerii 
şi încurajării creaţiei culturale. 

În Bucureşti, fondul de carte al Bibliotecii Universitare „Carol I", devenită 
Biblioteca Centrală Universitară a făcut obiect de studiu pentru mulţi studenţi şi 
profesori, iar Editura Fundaţiei pentru Literatură şi Artă a dat la iveală cărţi 
valoroase pentru toate domeniile. Tot de numele acestei fundaţii se leagă şi apariţia 
unei publicaţii periodice care vreme de 13 ani s-a impus ca una dintre cele mai bune 
în contextul vieţii culturale bucureştene. 

La conducerea acestor aşezăminte regale au fost numite personalităţi 
recunoscute ale culturii româneşti care cunoşteau îndeaproape necesităţile acesteia şi 
au orientat cu competenţă activitatea fundaţiilor regale spre domenii care aveau 
nevoie de sprijin şi spre manifestări de reală valoare pentru cultura românească. 

Deschizătorul acestui drum a fost primul rege al României, Carol I. 
Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la venirea sa pe tron, regele Carol I şi-a 

exprimat dorinţa înfăptuirii unui aşezământ care să servească tinerimii 
universitare 1.Pentru construirea acestui aşezământ regele donează din patrimoniul 
Casei Regale o suprafaţă de teren de 1 200 mp', situată în faţa Palatului Regal, 
precum şi suma de 200 OOO lei 2. 

Fundaţia Universitatea „Carol I" a fost construită între anii 1891-1895. 
Biblioteca universitară „Carol I" a oferit studenţilor de la toate facultăţile un sprijin 
important în întocmirea lucrărilor de specialitate, tezelor de licenţă şi doctorat. 
Primul fond al bibliotecii a fost format din donaţiile regelui Carol I, ale familiei regale 
şi ale unor instituţii particulare şi de stat: Academia Română, Casa Şcoalelor etc. Prin 
intermediul Fundaţiei „Carol I" studenţii merituoşi şi lipsiţi de mijloace materiale 
puteau beneficia de subvenţii şi burse de studii. 

Încurajarea şi educarea culturală a tineretului au reprezentat preocupări 
primordiale şi pentru alte fundaţii regale, precum Fundaţia „Principele Carol" şi 
Fundaţia culturală „Regele Ferdinand I". Cea dintâi a luat fiinţă în 1921 şi a fost 
concepută pentru educarea tinerilor trecuţi de 16 ani, ca o pregătire în continuarea 
şcolii. Fundaţia a organizat expoziţii de cărţi româneşti, a realizat ieşiri din ţară pentru 
concerte în străinătate ale formaţiei corale a Filarmonicii 3. 

1 Al. Tzigara Samurcas, FundJJ/ia Universitatea „Carol /" (1891-1931), Bucureşti, 1933, p. 7. 
2 Ibidem, p. 9. 
3 Emanoil Bucuta, Aşezăminte regeşti, "Zece ani de domnie ai Majeslă/ii Sale Regale Carol al 1/-/ea", 

Bucureşti, 1940, voi. I, p. 347. 
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Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viaţă, regele Ferdinand a înfiinţat în capitala 
Moldovei Fundaţia Culturală „Regele Ferdinand" 4. 

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de la deschiderea Universităţii din Cluj, regele 
Carol al II-iea a pus bazele în acest oraş a Institutului de cercetări ştiinţifice „Carol al 
II-iea", institut care urmărea dezvoltarea ştiinţelor naturale şi pozitive, sprijinirea 
cercetărilor experimentale, permiţând încercarea invenţiilor cu imediată 
aplicabilitate. În anul 1933 regele a inaugurat Fundaţia pentru Literatură şi Artă 
„Regele Carol al Ii-lea", care venea să completeze în ansamblul vieţii culturale 
româneşti activitatea şi opera celorlalte aşezăminte întemeiate prin grija regalităţii 
faţă de cultura românească s. 

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, această fundaţie era un 
stabiliment de utilitate publică, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 39. 

Fundaţia pentru Literatură şi Artă a fost organizată pe mai multe secţiuni: 
Editură, Muzică şi Arte Plastice, Contabilitate. Directorul şi funcţionarii Fundaţiei 
erau numiţi de rege. 

Fondurile Fundaţiei proveneau din înzestrări regale, eventuale subvenţii de la 
stat şi din venituri proprii. Bugetul şi gestiunea erau verificate şi aprobate de Uniunea 
Fudaţiilor Regale, organism creat în aprilie 1933 cu scopul acordării şi supravegherii 
activităţii tuturor fundaţiilor regale 6. 

Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol al Ii-lea" s-a impus în epocă 
îndeosebi prin activitatea editorială, care a fost structurată pe serii, colecţii, biblioteci, 
ceea ce constituia în acea vreme o adevărată inovaţie pentru cultura română, 
deschizând posibilităţi de cuprindere cât mai largă a mişcării culturale şi artistice 
române din trecut şi contemporaneitate. Au fost create „ediţiile critice" care acordau, 
pentru prima oară la noi, o atenţie deosebită acurateţii textului clasic. Au fost publicate 
ediţiile I. H. Rădulescu, N. Bălcescu, I. L. Caragiale, B. P. Haşdeu. S-au editat operele 
unor scriitori ieşiţi din circulaţia vremii, ca Mihai Săulescu şi Anghel Demetrescu. 

Pentru scriitorii contemporani au fost create ediţiile de autor, iar pentru cartea 
de ştiinţă şi filosofie, biblioteci şi colecţii specifice. 

S-a creat un buget special pentru publicarea lucrărilor de interes naţional. 
Pentru încurajarea tinerilor scriitori s-a instituit un premiu anual, acordat de o 
comisie consacrată 7. 

Primele colecţii create au fost „Biblioteca Energia" şi „Biblioteca 
Enciclopedică"; în cea dintâi au fost tipărite cărţi destinate, în special, tineretului, în 
cea de-a doua s-a urmărit a se pune la îndemâna tuturor cunoştinţe şi informaţii de o 
înaltă popularizare a ştiinţei 8• Aici au apărut primele volume din „Istoria românilor" 
a lui C. C. Giurescu şi primele două volume din „Istoria limbii române" semnate de 
Alexandru Rosetti. In colecţia „Scriitori români contemporani" au fost publicate 
operele celor mai reprezentativi scriitori români: Paul Zarifopol, Perpessicius, 

4 Legi, Regulamente, Statute-Fundaţiunea „Regele Ferdinand", Tipăritura Bucovina I. E. Toroutiu, 
Bucureşti. 

5 Petru Comarnescu, Fundaţiile Culturale Romane, în „Revista Fundaţiilor Regale", an VII, 
nr. 6, p. 783. 

6 Regulament de organizare şi funcţionare a Fundaţiei pentru Literatura şi Arta „Regele Carol 
al II-iea", în „Monitorul Oficial", nr. 1130 din 15 aprilie 1934. 

7 Interviu cu Alexandru Rosetti în Ileana Corbea, Nicolae Florescu, „Biografii posibile", Ed. 
Eminescu, 1976, p. 199. 

8 Petru Comarnescu, fnţe/esul şi actualitatea Bibliotecii Energia, în R.F.R., an VII, nr. 2, p. 439. 
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G. Călinescu. Pentru cunoaşterea lucrărilor de mare valoare ale literaturii străine a 
fost organizată „Biblioteca Scriitorilor Străini Contemporani". A existat o colecţie 
care conţinea descrieri literare ale oraşelor din România şi o colecţie ce îngloba studii 
ale artiştilor români. 

Pentru cei preocupaţi de problemele gândirii contemporane a fost creată 
„Biblioteca de Filosofie Română" unde au fost publicate operele gânditorilor români 
reprezentativi: D. D. Roşca, T. Vianu, M. Eliade, L. Blaga, P. P. Negulescu, M. Ralea. 

Colecţia „Biblioteca Documentară" a publicat scrisori şi memorii, iar 
„Biblioteca Informativă" a publicat anuare, dicţionare şi manuale. 

Un rol important în activitatea editorială a Fundaţiei l-a avut directorul acesteia, 
lingvistul şi filologul Alexandru Rosetti, care şi-a format un colectiv de scriitori 
pricepuţi din care au făcut parte: Perpessicius, Camil Petrescu, Virgil Teodorescu ş.a. 9. 

Bugetul mai mare de care dispunea această fundaţie i-a permis să editeze o serie 
de lucrări care erau refuzate de alte edituri pe motiv că nu aduceau profituri mari. A 
fost pusă în circulaţie, în bibliotecile cititorilor şi ale bibliofililor, în rafturile 
librăriilor, pe preţuri mai mici decât costul luxoaxei lor prezentări, o imensă 
bibliografie 10• Au apărut astfel opera lui N. Bălcescu în îngrijirea lui Gh. Zane, 
lucrările lui B. P. Haşdeu în îngrijirea lui M. Eliade. S-a început monumentala ediţie 
Eminescu datorată lui Perpessicius, precum şi prima ediţie a Bibliei în traducerea 
datorată lui Gala Galaction şi Vasile Radu. 

Au fost tipărite la Fundaţie şi lucrările premiate ale tinerilor scriitori: Eugen 
Jebeleanu, Constantin Noica, Dragoş Vrânceanu 11. 

Un alt aspect al implicării Fundaţiei pentru Literatură şi Artă în viaţa culturală 
îl reprezintă apariţia sub egida acesteia a unei reviste care a fost apreciată în epocă ca 
una dintre cele mai bune publicaţii periodice a vieţii bucureştene interbelice. Aceste 
calificative îşi află justificarea în conţinutul problematicii abordate, precum şi în 
numele celor care semnează în paginile revistei. Beneficiind de fondurile Fundaţiei 
regale, revista se bucură de o situaţie materială foarte bună care îi permite o 
stabilitate a apariţiilor, un spaţiu corespunzător unei reviste cu profil cultural, 
ştiinţific, plata regulată şi substanţială a colaboratorilor 12. 

Primul număr al „Revistei Fundaţiilor Regale" (R.F.R.) a apărut în ianuarie 1934. 
Numerele publicate până în 1938 oferă perspectiva diversă a planurilor de 

cultură reprezentate: economie, politică, sociologie, ştiinţă şi lingvistică, filosofie şi 
estetică, arte plastice, muzică şi istorie literară. Autori reprezentativi ai gândirii şi 
ştiinţei naţionale semnează multe dintre articolele revistei: N. Iorga, C. Rădulescu
Motru, P. P. Negulescu, I. Petrovici, Alex. Rosetti, G. Călinescu, N. Petrescu. 
Colaboratori constanţi ai revistei au fost şi M. Eliade, M. Sebastian, Mihail 
Sadoveanu, Vladimir Streinu. 

Au fost publicate în revistă o serie de informaţii în legătură cu apariţii de cărţi, 
cu desfăşurarea unor congrese internaţionale, atitudini ale oamenilor de cultură faţă 
de evenimentele politice pe care le traversa Europa acelui timp. Revista şi-a propus 

9 Poezia omului de ştiinţă, în Al. Raicu, „Autografe", Ed. Albatros Bucureşti, 1983, p. 165. 
10 Ion Simionescu, Ţara noastră, Fundaţia pentru Literatura şi Arta, Bucureşti, 1940, p. 50. 
11 Ibidem, p. 53. 
12 De vorbă cu domnul profesor universitar Al. Rosetti, directorul Fundaţiei „ Carol al II-iea", în 

„Adevărul", 10 iunie 1937, p. 3. 
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şi a reuşit în aproape întreaga perioadă de apariţie (1934-1947) să fie o publicaţie de 
sinteză culturală românească, orientată spre publicarea de studii aprofundate, spre 
ceea ce era esenţial ca manifestare şi semnificaţie. 

Atât la nivelul revistei cât şi la cel al Fundaţiei pentru Literatură şi Artă au 
intervenit schimbări determinate de modificările ce au survenit în conducerea politică 
a ţării în 1940. Alexandru Rosetti a fost înlocuit din funcţia de director al Fundaţiei 
cu Dimitrie Caracostea, a cărei formaţie culturală era de orientare germană. 
Activitatea editorială a Fundaţiei pentru Literatură şi Artă, precum şi subiectele 
tratate de Revistă au manifestat un interes crescând pentru cultura germană şi cea 
italiană 13. Direcţia lui Dimitrie Caracostea în fruntea Fundaţiei regale a durat până 
în anul 1944, când acuzat de o conducere dictatorială, a fost înlăturat din funcţie 14. 

Tot în acest an a fost desfiinţată Fundaţia pentru Literatură şi Artă, patrimoniul 
acesteia trecând asupra Fundaţiei regale „Mihai I", doar pentru un an însă, deoarece 
în iunie 1945 Fundaţia pentru Literatură şi Artă se reînfiinţează, avându-l în funcţia 
de director pe Alexadru Rosetti. 

După încheierea războiului, această fundaţie s-a aflat în imposibilitatea de a-şi 
relua activitatea editorială, asigurând totuşi în continuare apariţia R.F.R.15• 

Dar, în condiţiile intrării României în sfera de influenţă a Uniunii Sovietice şi a 
venirii comuniştilor Ia putere, revista a fost nevoită să facă tot mai multe 
compromisuri ideologiei comuniste. 

Înlăturarea regelui de la conducerea statului a făcut imposibilă continuarea 
activităţii aşezămintelor regale, unele dintre ele fiind desfiinţate, altele trecând în 
patrimoniul statului cu denumiri schimbate. 

Fundaţia pentru Literatură şi Artă a fost desfiinţată în august 1949, patrimoniul 
acesteia fiind preluat de Editura de Stat pentru pentru Literatură şi Artă 

(E.S.P.L.A.) 16. 

Dacă noua conducere politică instaurată după anul 1947 a urmărit înlăturarea 
oricărui aspect care ar fi putut să prezinte instituţia regalităţii într-o lumină favorabiă, 
paginile volumelor de memorii, amintiri ce poartă semnătura unor personalităţi ale 
culturii româneşti interbelice vin să confirme importanţa şi necesitatea unor astfel de 
instituţii, aşezăminte pentru creaţia culturală. 

Mircea Eliade nota în paginile „Memoriilor": „De când Fundaţiile Regale îşi 
începuseră activitatea editorială scriitorii dobândiseră un anumit prestigiu. Până 
atunci numai un Rebreanu sau M. Sadoveanu reuşiseră să trăiască exclusiv din scris ... 
Dar Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă anunţase o serie de colecţii... şi 

aproape toţi scriitorii de o anumită valoare, chiar şi foarte tineri, începuseră să 
primească avansuri pentru viitoarele cărţi sau traduceri" 17• 

Mihail Sebastian aprecia că Fundaţia realizează un act de control în toată viaţa 
culturală, în cât mai variate domenii: „Ea merge la izvoare, fie pentru a descoperi 
valori pe care timpul le-a acoperit cu uitarea lui, fie pentru a degaja posibilităţi cărora 

13 D. Caracostea, Menirea Fundaţiei pentru Literatura şi Arta în R.F.R., an VII, nr. 1, p. 420. 
14 Noua lege de organizare a Fundaţiilor Culturale Regale, în R.F.R., an XI nr. 7, p. 137. 
15 Corin Grasu, Timpuri grele, în R.F.R., an XIV, nr. 7, p. 137. 
16 Corespondenţa lui Alexandru Rosetti cu G. Călinescu (1932-1964), Ed. Eminescu, p. 221. 
17 Mircea Eliade, Memorii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1991, voi. I, p. 325. 
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timpul încă nu Ie-a dat răgazul de a se clarifica din primele incertitudini. Acolo unde 
istoria literară nu ne transmite decât o amintire mai mult respectuoasă decât atentă, 
Fundaţia ne restituie un scriitor viu, acolo unde istoria literară uita, Fundaţia îşi aduce 
aminte" 18• 

SUMMARY 

A Roya/ Establishment -
The Foundation for Literature 

and Art „King Charles li" 

by Petruţa Burlacu 

ln 1933, King Charles of Romania created a Cultural Foundation remarcable for its 
publishing activities organized on collections, libraries, series. The Foundation published critic 
editions of Romanian cltBsical writers; large syntheses of Romanian literature (G. Călinescu), 
history (C. C. Giurescu), geography (/. Simionescu); Gala Galaction's translation of the Bible; 
Mihai Eminescu's works under the care of Perpessicius; the works of Lucian Blaga, Tudor 
Vianu; the Foundation also ran the „Royal Foundation Magazine", and awarded annual prizes 
to young writers. 

The Foundation was officially suppressed in August 1943. 

18 Mihail Sebastian, Eseur4 Cronic4 Memorial, Ed. Minerva, 1972, p. 420. 
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DESTINUL DRAMATIC 
AL UNEI smĂZI - CALEA DUDESTI 

' 
Eleonora COFAS 

Demolarea şi amenajarea urbană în Bucureştii epocii socialiste au îmbrăcat un 
evident caracter politic. Au fost demolate statui şi clădiri reprezentative pentru istoria 
naţională. Amintim statuile Carol I, Ferdinand, Brătienilor, Take Ionescu, Pake 
Protopopescu, Lascăr Catargiu, Barbu Catargiu, Monumentul eroilor corpului 
didactic, Monumentul infanteristului, Muzeul Simu, casa Titu Maiorescu, Hanul 
Galben şi altele. 

Pentru muzeografi şi ceilalţi specialişti care au participat la „consemnarea 
documentară a unor zone, ansambluri clădiri şi eventuala recuperare a elementelor 
valoroase", acţiunea nu era inedită. Deobicei, muzeul era înştiinţat în ultimul moment 
aşa că cercetarea de teren, nu se putea face decât în condiţii dificile, printre buldozere. 

Demolarea şi reconstrucţia urbană au atins în Bucureşti în timpul planul cincinal 
1976-1980, un ritm deosebit de intens, odată cu începerea construirii noului centru 
civic anunţat ca o realizare unică, ce avea să marcheze „cel mai important proiect de 
sistematizare, construcţie şi arhitectură întreprins vreodată pe teritoriul României!" 1• 

Demolările radicale, arăta acad. Dinu Giurescu, au început cu zona Uranus, unde 
au căzut sub lama buldozerelor „case boiereşti, vile, case parter sau cu etaj, înconjurate 
de grădini, mici clădiri cu trei sau patru apartamente, clădiri publice, biserici, 
monumente istorice şi o întreagă zonă caracteristică pentru patrimoniul arhitectural 
din România, dealul Uranus care vreme de secole a fost una dintre ariile importante 
ale capitalei" 2. 

In vara anului 1987, o echipă de specialişti ai MIAMB: muzeografi, istorici de 
artă, fotografi 3 au fost desemnaţi să întreprindă un studiu interdisciplinar istoric, 
arhitectural, social, demografic, psihologic al primului tronson al Căii Dudeşti cu 
străzile învecinate ce urmau să intre în restructurare urbană. 

Deşi acţiunea la care participam, nu era inedită, o serie de elemente specifice, 
de la faţa locului aveau să influenţeze considerabil cercetarea: ritmul rapid al 
demolărilor în zonă depăşea de multe ori posibilităţile noastre de documentare, lipsa 
de interes şi ataşament pentru zonă al majorităţii locuitorilor ei, nivelul scăzut de 
instrucţie şi educaţie al acestora, starea de tensiune şi iritare a celor ce urmau să-şi 
schimbe destinul, transformate de multe ori în ostilitate faţă de orice necunoscut. 

În aceste împrejurări, zona pe care trebuia s-o cercetăm: calea Dudeştilor până 
la Poşta Vitan, străzile învecinate; dr. Maximilian Popper, Voroneţ, Petre Carp, 
Westfried, Alămari, Asău, Turnişor, D. Cantemir, A. Ciurcu, Săcărânb, urma să fie 
demolată, pe acest perimetru fiind proiectat ansamblul edilitar-urbanistic, Victoria 
Socialismului III. Din toată zona, conform proiectului se menţineau două biserici: 
Sf. Troiţă şi Bradului. 

1 Interviu cu dr. arh. Alex. Budişteanu, arhitect şef al municipiului Bucureşti, Arhitectura XVHI 
1-2, 1980, p. 182-183. 

2 Acad. Dinu C. Giurescu, Distrugerea trecutului României, ed. Museion, Buc. 1994, p. 51. 
3 La realizarea studiului au mai participat: FI. Jebeleanu istoric de artă, Alex. Badea istoric şi 

V. Profir fotograf. 
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Metodologia cercetării Căii Dudeşti, aplicată şi în alte zone, consta din 
cercetarea multidisciplinară de teren, istorică, arhitecturală, a habitatului, a 
mentalităţii oamenilor: fotografierea zonei casă cu casă, cercetarea de arhivă, 

cercetarea patrimoniului muzeului, totul finalizându-se cu întocmirea unor fişe de 
imobil sau dosare documentare în cazul obiectivelor mai importante. 

Fişa de imobil tip, elaborată de muzeu, prevedea surprinderea unor informaţii 
ca: adresa exactă a imobilului, felul proprietăţii, funcţionalitatea iniţială şi actuală 
(în momentul cercetării), stilul, datare presupusă, datare exactă, arhitect, 
constructor, inscripţii, descrierea imobilului, valoarea decretată, valoarea 
constatată, informaţii privind valoarea istorică, obiectivul propus a se construi, 
propuneri de recuperare, numele şi funcţia celui ce a întocmit fişa. Puctul XII din 
fişă, asigura posibilitatea prezentării valorii istorice, evoluţiei proprietăţii, 

înregistrării stării construcţiei, stării arhitecturale, istorice, sociale şi demografice în 
preajma demolării. Pentru completarea acestor informaţii, s-au făcut cercetări 

amănunţite pe teren, la Arhivele Statului Bucureşti unde am găsit multiple 
informaţii în Cartea Funciară a municipiului Bucureşti şi a comunelor suburbane, în 
fondul de hărţi şi planuri a MIAMB, dintre care amintim: Planul Bucureştilor 
realizat de maiorul baron Rudolf Artur Borroczyn 1852, Planul cadastral al armatei 
1895-1898, Planul oraşului Bucureşti întocmit de Institutul Carol Găbl 1898, Planul 
Bucureştilor 1940. 

Cercetările au scos la iveală, istoria unei artere comerciale şi meşteşugăreşti 

tradţionale, având caracter de unicat ambiental, arteră azi dispărută în partea ei cea 
mai reprezentativă. 

Cercetări istorice mai vechi au scos la iveală urme de locuire în această zonă 
încă din neolitic 4. În evul mediu, zona era acoperită de livezi şi vii, constituiodu
se printre ele un drum ce mergea către Dâmboviţa. Densitatea locuirii nu era 
mare, la începutul secolului al XIX-iea, mahalaua biserica Sf. Treime avea 67 de 
case cu 231 de suflete 5. Peste 50 de ani, calea Dudeştilor traversa încă multe 
grădini, livezi şi vii în zonă, menţionându-se proprietăţile Yaki, Maria, 
Andronescu, Manda 6• 

Clădirile ce formau două fronturi stradale întâlnite de noi în 1987, au fost 
realizate în perioada 1880-1940, numai două dintre cele 58 de imobile cercetate au 
fost realizate după anul 1945. 

Planul cadastral al armatei, de la sfârşitul secolului al XIX-iea prezintă în 
porţiunea cercetată o densitate de construcţii 7 care au determinat introducerea în 
1897-1898 a unui mijloc de transport public 8, noua linie de tramvai mergând până la 
biserica Sf. Troiţă. 

4 FI. Georgescu şi colab., Istoria oraşului Bucureşti voi. I, MIAMB, p. 24-25. 
5 L. Moga, Un plan inedit de la 1847 al unui sector al oraşului Bucureşti, BCMI XXX, fasc. 94. 
6 Planul Bucureştiului ridicat, tras, chi publicat din porunca prea înaltului domn stăpânitor Barbu 

Dimitrie Stirbey. de maior Rudolf Arthur Borroczyn 1852, MIAMB, inv. 41539/9827. 
7 Planul cadastral al armatei 1895-1898, pi. XV, col. A, A', B', pi. XXVI, col. B', MIAMB inv. 

108138/48340, 108138/48340/158, 108138/48340/86, 10838/48340/166. 
8 Planul oraşului Bucureşti, întocmit după cele mai bune izvoare, edit, inst. de arte grafice Carol 

Gobl 1898, MIAMB inv. 116405/54008. 
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Cercetarea zonei a înce put cu cea mai reprezentativă construcţie punct de 
atracţie şi reper spiritual, am numit biserica Sf. Troiţă - Crucea de Piatră. Acest 
obiectiv, urma să fie integrat în noul ansamblu arhitectonic, dar premeditat sau nu, el 
a fost demolat la 9 octombrie 1987 9 fiind la acea dată, împreună cu biserica Bradu 
Staicu, ultimele construcţii aflate în picioare. 

Fig. I. 
Biserica Sf. Troiţa - Crucea de Piatră, Calea Dude~ti nr. 81. 

Biserica Sf. Treime, Calea Dudeşti 81-83, a fost zidită de Păun plugarul? cu fraţii 
săi Hristea, Petcu, Miu, Ene, iar în altă variană cu soţia sa Stanca, înainte de 1804 data 
pisaniei. În catagrafia din 1810, care precizează existenţa ei în 1803 i se spune biserica 
nouă 10. O catagrafie de la 1808 feb. 5, arată că breasla şalvaragiilor era ctitora acestei 

9 Acad. Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 53. 
10 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, ed. acad, p. 194. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



176 BUCUREŞTI - MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE - XII 

biserici. Cu numele de Sf. Troiţă este menţionată şi de D. Fotino, planul din 1847 
(Pleşoianu şi A Dimitrescu) cât şi planul Borroczyn 1852, localizează biserica Sf. 
Troiţă „unde este bariera Dudeştilor şi începe uliţa dintre vii ce merge la Vergu" 11 . 

Fig. 2. 
Cruce în curtea bisericii Sf. Troiţă, 22 IV 1842. 

Biserica avea un plan tradiţional cu pridvor închis, cu pronaosul de formă 
pătrată, naosul cu două abside laterale în arce deschise. Pridvorul era precedat de 
două coloane degajate cu capitele florale evazate pe care se sprijineau antablamentul 
şi frontonul, acestea având registre bogate de profile drepte. Golurile pridvorului, cât 

11 L. Moga op. cit. 
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şi celelalte goluri ale construcţiei erau în arc în plincintru. Construcţia peste naos şi 
pronaos era supraînălţată cu acoperiş în două ape cu cornişa într-un registru bogat, de 
profilatură dreaptă, cu două rânduri de elemente decorative mici, profilatură ce 
urmărea şi linia frontonului. Pe pronaos şi naos se sprijinea două turle octogonal e 
acoperite cu calote având goluri în plincintru pe fiecare latură. 

Pictura în ulei, data din 1936, realizată integral de pictorul Vasile Georgescu. 
Biserica a fost restauraă la sfârşitul secolului recut, sub conducerea arhitectului 
P. Petricu; catapeteasma din zid a fost înlocuită cu una din lemn, s-a construit o tindă, 
s-au mărit ferestrele şi s-a construit cafasul. Inscripţia realizată pe frontispiciul la 
începutul secolului XIX menţiona: ,,ln numele Sf Treime. Această biserică s-a zidit în 
anul 1804 cu cheltuiala lui Păun (plugaru) şi a soţiei sale Stanca. S-au restaurat în anul 
1887 cu capitalul bisericii, agonisit de epitropie cu ajutorul binevoitorilor creştini şi al 
enoriaşilor. În zilele MMLL regele Carol I şi regina Elisabeta, IPSS Mitropolitu/ 
primat al României Iosif Gheorghian. Fiind primar al capitalei, Ioan Câmpineanu şi 
episcopii bisericii C. Zamfirescu, Z. Negreanu şi Ghe. Mihăilescu. Stăruitor Al. 
Popescu. Arhitect diriginte P. Petricu" 12. 

Lucrări de restaurare importante s-au făcut în anii 1969-1974 şi după 1977. În 
curtea bisericii a funcţionat până în 1890, un cimitir. Aici se păstra în 1987, o cruce din 
anul 1842 ridicată de „dumnealui Atanasie Căldăraru, soţia lui Maria, Voicu, Pârvu" 13. 

Biserica Sf. Troiţă dispărută în 1987 a fost descrisă de Barbu Ştefănescu
Delavrancea, în nuvela Hagi Tudose, apreciind-o ca o „mândreţe de biserică cum arar 
se pomenesc numai în bisericile cu vechime" 14. Delavrancea subliniază mândria 
troiţenilor, îndeosebi ai celor mai bătrâni, care laudă Sf. troiţă. Acest ataşament faţă 
de biserică, s-a manifestat din plin în toamna anului 1987, când preoţii şi enoriaşii au 
organizat o veghe în jurul acesteia sperând că pot anula o decizie aberantă. Acum, 
biserica Sf. Troiţă, dispărută brutal în1987, a rămas în amintirea enoriaşilor, în 
materialele documentare realizate de MIAMB. Mai mult decât atât, prezenţa ei în 
opera marelui scriitor Barbu Ştefănescu Delavrancea, îi conferă un loc simbolic în 
patrimoniul cultural naţional. 

Cele două fronturi stradale ale Căii Dudeşti, cercetate de noi erau alcătuite din 
construcţii parter şi pater plus un nivel, în stil eclectic cu unele soluţii arhitecturale ce 
reprezentau gustul comanditarului. Ele realizau o zonă ambientală greu de redat în 
cuvinte, purtând pecetea funcţionalităţilor sale; artera având în perioada interbelică o 
viaţă înfloritoare comercială, meşteşugărească, reprezentativă pentru clasa de mijloc. 

Pentru a sugera atmosfera Căii Dudeşti în perioada interbelică, mă voi folosi de 
consemnările aflate în manuscris ale doamnei dr. Cornelia Mitroi.Constantinescu 
care a locuit peste o jumătate de secol pe aceasă arteră. „Prăvăliile se ţineau lanţ. 
Negustorii erau de toate neamurile şi îşi trimiteau clienţii unii altora. Ordinea nu mi
a amintesc exact, dar era la intrarea în Dudeşti Nr. 20 farmacia lui Solomon, bodega 
lui Vasile Tudose, spătoria lui Leibovici, textile la Mişu Hirsch, galanterie „la 
Parizianu", mercerie la Faibiş şi la lacobsohn, câteva debite de tutun şi ziare, frizeria 
lui Cohn, apoi a lui Sacagiu„. la noi în colţ vopselăria lui Haim Aurel, mezelăria lui 
Merovici, măcelăriile lui Simeon şi Dobrică, cafea „La armeanu", brutărie la Sofronie, 
fabrica de sobe a lui V. Angelescu, o cafenea, o pescărie, cârciuma lui Ghe. Rădulescu, 

12 M. Dumitrescu, Istoricul a 40 de biserici din România, Buc. 1899-1915, v IV, p. 94-95. 
13 N. Iorga, Inscripţii din bisericile din România, Buc. Inst. de arte grafice şi ed. Minerva, 1907, p. 810. 
14 B. Ştefănescu Delavrancea, Hagi Tudose, ed. Eminescu, Buc. 1986, p. 165. 
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brânzeturi „la Braşovul", farmacia lui Paraschivescu, alta a lui Georgian, tocilăria lui 
Georgescu, tapiţerie la Pop, blănărie la Costantin Zăhărescu ... mai sus de poşta Vitan, 
era moş Marin care vindea ouă proaspete, mai erau colaboratori sau furnizori ca: 
Bruker mobilă de bronz, Kraus electrician, David zugrav, L. Catapodi fabricant de 
rom şi lichioruri, la toţi aceştia se adaugă vânzătorii care veneau din Cioplea cu iaurt, 
lapte, smântână, brânză, pui, raţe: Tica, Florea, Ştefan, Ioana, Niţă etc" 15• 

Fig. 3. Imobile din calea Dudeşti 47, proprietatea familiei Mitroi. 

15 D. Cornelia Mitroi-Constantinescu, Amintiri - prea puţin despre tata, 8 iulie 1987 manuscris. 
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Pe Calea Dudeşti erau şi câteva cabinete medicale particulare: dr. Barad, 
dr. Sternberg, dr. Rappaport. În cartier au locuit scriitorul I. Peltz, rabinul Stein şi 
prof. dr. Maximilian Poper. 

Între cele 58 de case construite după 1880 şi până în 1938, cercetate pe Calea 
Dudeşti, am întâlnit datări certe numai în 3 cazuri: clădirea de la nr. 39 realizată în 
188 ... cea de la nr. 80 construită în 1895 şi cea de la nr. 41 datată în 1901. Au fost 
apreciate pentru aspectul arhitectural ce întregea ambientul clădirile de la numerele 
26, 28, 30, 52-54, 74-76, 78B, 53 şi altele. · 

Cercetând Cartea Funciară a municipiului Bucureşti, planurile amintite, 
coroborate cu informaţiile de pe teren, am putut reconstitui evoluţia proprietăţii, a 
funcţionalităţii acestora de la 1852 la 1987 cu incertitudini pentru anii 1948-1987. 
Ne-au interesat dimensiunile proprietăţilor, numele proprietarilor, funcţionalităţile 
clădirilor. Dimensiunile proprietăţilor se situau între 300 m2 şi 1100 m2. Acestea 
aveau două-trei corpuri de clădire, parter sau parter plus etaj. Clădirile funcţionau 
ca spaţii comerciale, meşteşugăreşti şi ca locuinţe. În segmentul cercetat, mai 
mult de jumătate 53% erau proprietăţi deţinute de români, 37% proprietăţi 

deţinute de evrei de naţionalitate română şi 7% proprietăţi greceşti şi ita
lieneşti. 

Fiecare proprietate era un unicat, care întregea arhitectural, ambiental, artera. 
Astfel, în Dudeşti 26 proprietarul col. Dumitrescu închiriază imobilul fraţilor 

Rădulescu, la parter aici funcţionând magazine şi restaurant cu grădină 16• În Dudeşti 
46, Ghe. Petrescu deţinea teren şi casă cu trei camere, prăvălii şi 15 camere: total 800 
metri pătraţi 17. În Dudeşti 49, proprietar Niculescu Niculae, apoi Vasile Nicolaide 
din Sibiu, zarzavagiu 18• În Dudeşti 53, proprietară era Albu Constantin Ecaterina 
născută Costescu 19. La nr, 61--63 uzufructuară a proprietăşii formată din două corpuri 
de clădire, donate Academiei Rmâne era Elvira Colonel Vlădescu fosta Petrescu 
Ciorbea20. 

La nr. 39, una dintre cele mai vechi clădiri din zonă, alcătuită din 12 camere cu 
suprafaţa de 231 metri pătraţi era proprietatea Olimpiei Ion Naumescu domiciliată în 
Piteşti 21 . Proprietatea din Dudeşti 84: 1056 m2 având în stânga prăvălie, sală şi două 
camere, iar în dreapta prăvălie şi două camere, aparţinea lui C-tin. Pârvulescu şi Petre 
Nistor Mazilescu. Aici a funcţionat birtul „Mazu", grădina de vară „Aurora" unde se 
proiectau şi filme. Documentele fac precizarea că în 1938, aici se organizau hore 22. La 
nr. 32, proprietar din 1936 era Aron I. Sapira, evreu de cetăţenia română având pe 
terenul de 336 m2 două corpuri de casă: parter şi parter plus un nivel, cu cinci şi 

respectiv nouă camere 23. 

16 Cartea Funciară a Municipiului Bucureşti (CFMB), dosar 29625/40. 
17 Ibidem d, 30600740. 
IH Ibidem d, 30748/40. 
19 Ibidem d, 30750/40. 
20 Ibidem d, 30754/40. 
21 Ibidem d, 29495/40. 
22 Ibidem d, 31661/40. 
23 Ibidem d. 29619/40. 
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Clădirea parter plus un nivel şi terenul de 595 m 2, din Dudeşti 28, erau 
proprietate I. Weismann şi moştenitorii. Clădirea funcţiona cu patru magazine având 
şi 16 camere 24• Proprietatea din Dudeşti 97, colţ cu strada Vultur, aparţinea lui 
lacobson Aron Iacob, evreu de cetăţenie română, aceasta se compunea din teren, 
casă, curte, patru prăvălii sală de spectacole aici a funcţionat cinematograful Vitan iar 
la etaj 6 camere 2s. În Dudeşti 57, proprietatea Alcalay Abraham şi Max, avea la 
parter 6 camere iar la etaj nouă. Aici a funcţionat farmacia Paraschivescu şi 
cinematograful Alcalay 26• 

Făcând un salt peste timp, în 1987, structura proprietăţii în zonă era diferită. Din 
cele 58 de clădiri cercetate pe Calea Dudeşti, 45 erau în proprietatea statului 
reprezentând 77,6%, 5 erau în proprietate mixtă reprezentând 8,6%, 6 proprietate 
particulară reprezentând 10,3%, 2 proprietăţi parohiale 3,4%. 

Am întâlnit în zonă, construcţii îmbătrânite şi degradate. Multora li se 
schimbase funcţionalitatea. Nu se făcuseră nici un fel de investiţii în vederea 
îmbunătăţirii fondului construit. Aşa că, în momentul cercetării, am întâlnit clădiri ce 
necesitau reparaţii importante care aveau instalaţia de apă şi canalizare degradate, 
iar încălzirea se făcea exclusiv cu lemne. În zonă, posturile telefonice, se găseau în 
număr redus. Nici spaţiile folosite de stat: magazine, sedii CAR, cinematografe, nu 
erau mai bine întreţinute. Cunoscându-se faptul că zona va fi restructurată, unii 
locuitori au părăsit-o, aceasta fiind penetrată de ţărani ce doreau să se stabilească în 
Bucureşti şi ţigani care migrau din alte cartiere. Ambele categorii locuiau în zonă 
fără forme legale. Chiriaşii legali aflaţi într-un procent mediu, aveau profesii 
modeste şi declarau că doresc demolarea în vederea repartizării unui apartament de 
bloc ce le-ar fi asigurat condiţii de viaţă superioare celei pe care o trăiau. Echipa de 
cercetare a înregistrat situaţii tipice, pentru zona în discuţie. Astfel în calea Dudeşti 
42 în două corpuri mici de clădire locuiau 35 de persoane: muncitori ICRAL originar 
din judeţul Prahova, muncitor ADP, muncitor necalificat, pensionari. La nr. 46, 
într-o suprafaţă de 132 m2 locuiau 15 persoane alcătuind 9 familii. La nr. 72-74 
locuiau 78 de persoane dintre care 10 fără forme legale. Într-un apartament de 
4 camere din această clădire locuiau 11 persoane, dintre care una singură a declarat 
că lucrează ca muncitor la prestări servicii. Am întâlnit în zonă multe convieţuiri, în 
concubinaj, mulţi copii nelegitimi şi destule persoane ce efectuaseră sau efectuau, 
pedepse privative de libertate. 

Categoriile de mai sus reprezentau majoritatea locuitorilor zonei, nivelul scăzut 
de instrucţie şi educaţie, precaritatea mijloacelor de viaţă făceau ca aceşti oameni să 
nu simtă nici un fel de ataşament sau interes faţă de zona în care locuiau. 

În stare de degradare, se aflau şi clădirile ce mai erau deţinute în proprietate 
particulară, Dudeşti 49, 51, 65, 67, 68, 95. Perspectiva demolării era privită cu 
îngrijorare şi nostalgie pentru anii de înflorire a arterei. 

În toată zona, ambientul locativ era precar. Ambientul social al zonei era format 
din muncitori cu calificări inferioare, necalificaţi, persoane fără nici o ocupaţie, 
pensionari. Ambientul cultural al Căii Dudeşti era submediocru. În locuinţe am 
întâlnit numai obiecte de gust îndoielnic, cumpărate în bâlciuri, de aşa zis folclor 
suburban. Numai în două imobile existau cărţi. 

24 Ibidem d, 29025/40. 
2.~ Ibidem d, 31553/40. 
26 Ibidem d, 30752/40. 
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Cu toate dificultăţile inerente, ale activităţii de cercetare într-o zonă ce se 
demola sub privirile noastre, am obţinut suficiente elemente care ne-au dat 
posibilitatea reconstituirii zonei şi a străzii, a unor proprietăţi şi a elementelor ce 
le-au definit. Dorim să stăruim asupra unui exemplu tipic pentru profilul Căii 
Dudeşti, proprietatea aflată la nr. 47 şi pe care datorită cercetărilor de arhivă, de 
teren, a memoriilor locuitorilor, putem s-o reconstituim în toate componentele sale pe 
parcursul unei jumătăţi de secol. 

Cale Dudeşti 47, a reflectat atât dezvoltarea cât şi declinul unei zone, altădată 
înfloritoare, totodată a reflectat viaţa locuitorilor ei. În arşiţa verii anului 1987, am 
întâlnit în curtea cu nr. 47, sub nucii umbroţi, pe distinsa doamnă dr. Cornelia Mitroi 
Constantinescu, care ne-a impresionat prin ataşamentul faţă de casa şi zona unde a 
locuit o jumătate de secol, pentru care cartierul şi oamenii vremurilor trecute se 
confundau cu anii copilăriei, tinereţii, maturităţii, cu împlinirile şi neîmplinirile vieţii 
domniei sale. Am admirat-o pentru candoarea şi eleganţa ce o păstra în faţa acelor 
momente dramatice şi revoltătoare la care luam şi noi parte. Ne exprimăm 
recunoştinţa pentru informaţiile, documentele, fotografiile pe care ni le-a pus cu 
generozitate la dispoziţie şi pe care noi încercăm acum să le prezentăm sucint. Casa 
ce se demola, nu mai era de 37 de ani proprietatea familiei Mitroi, fiind naţionalizată 
în 1948-1950. Proprietarul imobilului din Dudeşti 47, Constantin Mitroi 27 născut la 

· 14 III 1893 în comuna Branişte, judeţul Mehedinţi, era fiul cel mai mic ai unor ţărani 
săraci. Rămas orfan, este obligat să-şi întrerupă studiile imediat după absolvirea 
celor patru clase primare. Părăseşte satul câştigându-şi existenţa la Turnu Severin şi 
apoi la Bucureşti. A participat la primul război mondial, fiind decorat cu „Bărbăţie 
şi credinţă" şi alte disticţii, drept urmare a fost împroprietărit cu 10 pogoane în 
comuna natală. După ce vinde pământul fratelui, vine la Bucureşti şi investeşte 
capitalul împreună cu doi asociaţi, deschizând birtul „La trei olteni" pe Calea 
Dudeşti 65. în anul 1924 se căsătoreşte cu Maria Scurei (n. 2 VIII 1893) fiica unui 
antrepenor din Dorohoi, cu care va avea 4 copii 28• După câteva încercări, 
achiziţionează proprietatea din Calea Dudeşti 47, colţ cu strada Traian şi fundătura 
Pipăilă. Pe cont propriu se înscrie la Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti în anul 
1933 cu firma ,,Întâlnirea meseriaşilor" firmă care va prospera, având în 1947 un 
capital de 28 586 818 lei30. 

Proprietatea deţinută de Constantin şi Maria Mitroi, consta din 490 m2 teren, 
două corpuri de clădire şi dependenţe 31 , la acestea adăugându-se 125 m2 cumpăraţi 
în 1941 32• În primul corp de clădire a funcţionat un restaurant alcătuit din trei săli, 
bucătărie, pivniţă iar vara, grădină. La stradă a funcţionat o frizerie. Întreprinzător şi 
perseverent, C. Mitroi, se face remarcat în zonă pentru calitatea prestaţiilor, respect 

27 În 1934, îşi schimbă numele din Floarei în Mitroi, Monitorul Oficial/14 III 1934. 
28 Maria şi Constantin Mitroi au avut patru copii: Cornelia N. 1925, Mircea 1927-1978, Maria M. 

1928, Constantin Emil 1930-1994. 
29 Proprietarii anteriori Gr. Georgescu din 1919, Eracle Rogea. 
3° Camera de Comert şi Industrie Bucureşti certifică înregistrarea firmei ,,Întâlnirea meseriaşilor" 

315/1933. 
31 Certificat de schimb a Olimpiei Eracle Rogea şi minorii cu Maria şi Constantin Mitroi 5 VIII 1932. 
32 Act de vânzare-cumpărare între primăria municipiului Bucureşti şi Constantin şi Maria Mitroi -

24 III 1941. 
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pentru clienţi, calitatea mâncărurilor, a preparatelor de bufet şi grătar, precum şi a 
băuturilor de tot felul , prin liniştea şi curăţenia care domneau peste tot. Localul era 
îngrijit aranjat, cu lambriuri de stejar, cuiere de alamă, oglinzi şi lămpi, tejghea de 
stejar cu placă de aluminiu nichelat şi bară de alamă, mese şi scaune de stejar, cu feţe 
de masă impecabile. Personalul era format din 4 chelneri (2 români şi 2 evrei), 2 picoli 
(unul român şi celălalt evreu), un grataragiu, o bucătăreasă, o bufetieră şi doi băieţi 
de prăvălie 33. Un difuzor montat deasupra raftului cu băuturi reda programul de 
radio. Doar în serile calde, în grădina amenajată în curte sub bolţile de viţă , cânta 
romanţe şi serenade la modă un violonist evreu. 

R. P. R. 
IP.llllm~at n ;rf31t1n 1nmnE 

SEEVitr.:t cmru11 ~I 1 c&f.iH J;I ~' c~:mem 
IXI Uvriinlt..:i 1'r. ! , <:~.111 I 

t~f" !'<de prin: I:_~ /··· , 
_,!:. <:;~J:<;" '°~t.·~I 

------·-·····~-····-··· . . 

Fig. 4. 
Înştiinţare a MAI, nr. 491/1948 privind rechiziţionarea prăvăliei din Calea Dudeşti 47. 

Clientela restaurantului, după cum îşi aminteşte doamna Cornelia Mitroi (fiica 
proprietarilor), era formată din lumea cartierului: vecini, negustori cu familiile, 
furnizori. Aşa erau dr. Doicescu medicul igienist al sectorului 2 Negru, familia 
inspectorului financiar Anton Popescu, a avocatului Irod, a profesoarei de română şi 
istorie Livia Păsculescu , a preoţilor parohi de la Sf. Troiţă. Localul era frecventat şi 
de dr. Toff Alfred, dr. Dortheimer Alfons, dr. Rosensilvain, dr. Barad, dr. Rappaport , 
dr. Gelerhter, prof. dr. Maximilian Popper. Clienţii restaurantului erau şi foştii 
tovarăşi de la clubul muncitoresc ai lui C. Mitroi, Iancu Iliescu, Mitică Florescu şi alţii 
pe care i-a ajutat cu bani. C. Mitroi simpatiza, încă din tinereţe cu mişcarea socialistă 
fiind membru al PSD 34. 

33 Dr. C. Mitroi Constantinescu, op. cit. 
34 Ibidem. 
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Caracterul ferm şi personalitatea proprietarului, au creat prestigiul acelui colţ 
modest din zona Dudeşti. restaurantul avea statut de local familial, liniştit, curat. 
El atrăgea prin varietatea preparatelor pe care le oferea clienţilor. Dimineaţă se 
pregătesau gustări reci sau calde. La bufet se găseau ouă, brânză, măsline, caşcaval, 
salate, icre, peşte prăjit, chifteluţe. La prânz se pregăteau trei-patru meniuri de 
mâncăruri calde, iar seara grătar variat: mititei, patricieni, cotlet de porc, muşchi 
de vacă, ficat, splină, creier, morun, nisetru, scrumbii. Iarna se instala în mijlocul 
sălii, un godin mare pc care se puneau la fiert în ulcele ţuică îndulcită, foarte 
apreciată în zilele reci. Deşi se afla la periferie, Dudeştii erau o stradă curăţată de 
zăpadă, civilizată, luminată noaptea şi păzită de paznicii civili pe care-i plătea 
primăria. 

Viaţa cartierului a fost zdruncinată de două evenimente: cutremurul din 1940, 
dar mai ales de rebeliunea legionară din 1941. Cu acest prilej au fost incendiate şi 
sparte vitrinele magazinelor proprietarilor evrei. C. Mitroi a adăpostit pe timpul 
rebeliunii în salonul din spatele restaurantului peste 30 de evrei 35 . 

Localul a funcţionat înfloritor din 1932 până la naţionalizarea din iunie 1948. 
Prin înştiinţarea 491 din 8 oct. 1948, Constantin şi Maria Mitroi erau anunţaţi, că, 
conform articolului 12 din legea 439 din 1945,s-a recenzat prăvălia de la parter 
compusă din trei camere, bucătărie şi pivniţă. Spaţiul a fost repartizat centralei 
industriei zahărului, care a deschis cofetăria „Înfrăţirea" ce a funcţionat până în 1984. 
Înştiinţarea enunţată, cuprindea şi prevederile represive în caz de opunere la măsura 
enunţată mai sus. Ea consta în internarea într-un lagăr de muncă forţată timp de doi
trei arti. Deşi refuză să-şi depună semnătură, spaţiul comercial a lui C. Mitroi este 
rechiziţonat. ,,Îmi amintesc, scrie dr. Cornelia Mitroi, dezastrul şi jaful care s-a făcut 
cu tot inventarul şi marfa din pivniţă. Numai cine nu a vrut nu a cărat damigene cu 
vin,ţuică, sticle cu lichioruri, de la „chiaburul de Mitroi" 36. 

Au început ani grei pentru familia Mitroi, copiii nu-şi terminaseră studiile, banii 
erau puţini şi se obţineau în urma vânzării unor lucruri în talcioc. 

La 20IV1950, Perneş Isac, ca delegat al comitetului provizoriu al capitalei, îi aduce 
la cunoştinţă şomerului Mitroi Constantin că imobilul în care locuia familia, alcătuit din 
patru camere, două antreuri, magazie de scânduri şi baie au fost naţionalizate 37• Situaţia 
familiei se înrăutăţeşte şi prin faptul că neavând studii C. Mitroi, este angajat cu greu ca 
lănţar la „Cadastru", încasator la „Coşerit", paznic de parcuri. 

C. Mitroi fost ţăran, participant la realizarea României mari, decorat şi 
recompenat nu a înţeles în cazul său „mecanismul naţionalizării" arătând în unul din 
numeroasele demersuri că ceea ce a agonisit „este avuţia unui pârlit de oltean plecat 
la 12 ani de la ţară, care prin muncă şi economii, făcute cu un singur scop în viaţă, a 
reuşit să-şi înjghebeze un comerţ şi o gospodărie pentru familia lui" 38. 

Singura bucurie în aceşti ani nefericiţi, este reuşita la studii a lor copiilor săi 
Cornelia şi Mircea devenind medici, Maria farmacistă, iar Costantin Emil voleibalist 
în echipa naţională şi tehnician la MIU. 

35 Ibidem. 
J<> Înştiin\are MAI 491/8.X.1948. 
37 Comitetul Provizoriu al Capitalei, proces-verbal din 20.IV.1950. 
38 Dr. C. Mitroi Constantinescu, op. cit. 
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Fig. 5. 
Proces-verbal de naţionalizare a locuinţei fam. Mitroi, Calea Dudeşti 47. 

Încrezător, încă în instituţiile vremii, C. Mitroi adresează contestaţii forurilor 
superioare de stat. La 9 noembrie 1953 i se răspunde la una din contestaţii că 
„lucrarea este în curs de rezolvare şi la definitivarea ei va fi anunţat" 39. 

39 Adresă a Consiliului de miniştri din 9 II 1953, nr. 21770. 
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Răspunsurile organelor de stat sunt din ce în ce mai stereotipe. În 1956, i se 
comunică, că contestaţia i-a fost cercetată cu atenţie şi a fost înaintată forurilor în drept 
de unde va primi soluţionarea cererii sale 40. După 12 ani, credinţa sa că este victima 
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Fig. 6. 
Răspuns al oficialităţilor la memoriul fam. Mitroi, 19.Xl.1953. 
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Fig. 7. 
Răspunsul oficialităţilor la contestaţia M. şi C. Mitroi, 19.XIl.1956. 

40 Adresă a Sf. pop. al mun. Buc., nr. 26285, 19 XII 1956. 
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Fig. 8. 

Răspuns al oficialităţilor la scrisoarea 
lui Constantin Mitroi, 11.YIIl.1969 

unor abuzuri îl determină să revină cu 
o altă petiţie. Răspunsul de la 11 
august 1969 este la fel de cinic: 
„cererea nu-i poate fi satisfăcută, 
bunul fiind proprietate de stat" 41 . 

Clădirile ca şi oamenii se 
degradează continu. Familia Mitroi, 
locuieşte în propria casă , plătind chirie. 
Maria Mitroi încetează din viaţă în 
1967, iar c. Mitroi după 10 ani rară să 
înţeleagă până la sfârşitul vieţii , care 
era adevăratul mecanism al idealurilor 
pe care le slujise încă din tinereţe. 

În momentul cercetării pe 
teren, în 1987, în casă locuia familia 
ficei sale Cornelia, deşi casa nu le mai 
aparţinea demult aceasta s-a obişnuit 
greu cu gândul să părăsească locurile 
care evocau copilăria şi tinereţea. 

Întreaga zonă Dudeşti descrisă 
cât şi vecinătăţile amintite au 
dispărut ca urmare a ridicării Căii 
Victoriei Socialismului III. Între 
casele demolate s-a aflat şi cea de pe 

calea Dudeşti 47 făcând după cum aprecia fiica proprietarilor „să dispară fără urmă 
tot ce au încropit cu trudă, perseverenţă şi entuziasm, doi oameni modeşti ca persoane 
d·ar excepţionali ca valoare morală, gospodari străluciţi şi folositori atât propriei 
familii cât şi celor ce veneau în contact cu ei 42. 

Asemenea acte brutale, au făcut să dispară de pe harta Bucureştiului 

numeroase zone arhitectural urbane de neînlocuit pentru caracterul lor ambiental , să 
dispară repere morale ce n-au putut fi deocamdată reconstituite, să frângă destine, să 
intervină brutal în istoria şi memoria capitalei. 

Dispariţia zonei Dudeşti a şters cu brutalitate o pagină de istorie bucureşteană, 
fiind un atentat la memoria naţională. 

SUMMARY 

The Dramatic Destiny of a Street - tlie Dudeşti Way 

by Eleonora Cofas 

The paper remakes, by use of documents, photographs, oral and written teslimonies, the 
history of an important commercial and trade road once flourishing, now lost. A comparison is 
macle between the inter-war period and the year 1987, when a mos/ significant segment of the 
street was demolished. Historic, architectural, demographical features are presented; the article 
alsa achieves a micro-monography of a representative family in the area. 

41 Adresă a Comitetului de stat pentru economie şi admin. local 4103/11 VIIJ 1969. 
42 Dr. C. Mitroi Constantinescu, op. cit. 
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"BmLIOGRAFIA ORASULUI BUCURESTI" 
' ' 

Trecut-prezent-viitor 

Adriana GAGEA 

Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu", prin serviciul „Bibliografic" 
înfiinţat în anul 1968, s-a preocupat de constituirea unui sistem de bibliografie locală. 
Depistarea, conservarea şi valorificarea publicaţiilor referitoare la dezvoltarea sub 
multiple aspecte a oraşului nostru a fost principala sarcină a bibliografilor. În funcţie 
de profilul colecţiei, de disponibilităţile de personal şi de cerinţele beneficiarilor s-au 
conturat următoarele componente ale bibliografiei locale: 

A. Bibliografia retrospectivă a oraşului Bucureşti 
B. Bibliografia curentă a oraşului Bucureşti 

A. Bibliografia retrospectivă cuprinde: 

1. Cărţi bucureştene (lucrări cu conţinut bucureştean). 
2. Presă bucureşteană (Periodice şi seriale apărute la Bucureşti până în 1944, 

aflate în colecţiile BMMS). 
3. Fişierul Bucureşti - retrospectiv - cuprinde informaţii analitice- despre 

Bucureşti din cărţi, fragmente, capitole, fotografii, reproduceri de artă, hărţi, 
ordonate alfabetic pe subiecte. 

Informaţiile faptice, extrase din cărţi au atras diverse categorii de beneficiari, au 
constituit punctul de plecare al unor cercetători, autori de lucrări. Acest fişier a fost 
valorificat parţial. S-au sistematizat informaţiile referitoare la istoricul străzilor şi 
bisericilor. 

Prin colaborare cu Muzeul de Istorie a oraşului, Patriarhia Română, nou 
înfiinţatul serviciu care se ocupă de conservarea memoriei culturale a cetăţii ar putea 
să găsească posibilitatea publicării acestor materiale. 

B. Bibliografia locală curentă. 
Din anul 1968 s-a trecut la elaborarea şi publicarea anuarului bibliografic 

intitulat „Bibliografia oraşului Bucureşti", lucrare ce înregistrează selectiv informaţii 
din cărţi, broşuri, pliante, ziare, reviste şi, mai ales, articole din cărţi şi periodice, 
materiale de grup, iconografice. Anuarul consemnează lucrările tipărite indiferent de 
Ioc, al căror conţinut se referă la oraşul nostru şi comunele din Sectorul Agricol Ilfov 
până în anul 1989. Sunt prezentate: date statistice, elemente de noutate, recorduri, 
inaugurări, congrese, conferinţe, simpozioane, festivaluri culturale, competiţii 

sportive. premiere teatrale, cinematografice, expoziţii artistice, tehnice, vizite ale 
unor personalităţi. În funcţie de preferinţe, beneficiarul poate selecta cu uşurinţă, cu 
ajutorul indexurilor de persoane şi instituţii pe care le cuprinde lucrarea, informaţiile 
de care are nevoie. Publicată în volum, lucrarea şi-a dovedit utilitatea prin faptul că: 
oferă informaţie de actualitate; cuprinde informaţiile cele mai pertinente din toate 
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domeniile; răspunde oricărui nivel de pregătire şi oricărui interes profesional; sub 
formă de volum tipărit, poate fi uşor cercetat fiind accesibil şi în afara bibliotecii. 

Între anii 1968-1989 Bibliografia oraşului Bucureşti era organizată în 19 
capitole tematice. Din 1990 s-a trecut la folosirea clasificării zecimale universale din 
dorinţa de a organiza o lucrare, având Ia bază principiul comun de structurare, pentru 
a se putea înmagazina şi regăsi rapid informaţia şi eventual să putem să colaborăm cu 
colegii din ţară în vederea partajării ziarelor şi revistelor şi schimbului de informaţii. 
Amintesc că din anul 1990, Biblioteca Naţională a renunţat la realizarea Bibliografiei 
Naţionale - seria Articole din publicaţii periodice şi seriale. 

În 1994, la Constanţa s-a desfăşurat o sesiune de referate şi comunicări 
consacrată bibliografiei locale. S-a conturat atunci ideea că bibliotecile judeţene, prin 
lucrările de bibliografie locală pot contribui la alcătuirea bibliografiei naţionale. 
Concentrarea anuarelor bibliografice, într-un sistem centralizat, cu acces generalizat 
ar degreva Biblioteca Naţională de un volum uriaş de muncă, pe care îl presupune 
descrierea analitică a periodicelor de pe întreg cuprinsul ţării, ar fi evitate 
paralelismele în alcătuirea unor asemenea lucrări şi în acelaşi timp s-ar reuşi o mai 
rapidă prelucrare şi punere în circulaţie a informaţiilor. 

La sesiunea de la Constanţa s-a hotărât constituirea unei comisii, alcătuită din 
bibliografi cu experienţă, care să întocmească metodologia elaborării bibliografiei 
locale, să stabilească regulile, care aplicate la nivel experimental să permită 
generalizarea la scară naţională, alcătuindu-se un sistem unitar de bibliografie locală. 

Comisia din care a făcut parte Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu", 
Bibliotecile judeţene Constanţa, Hunedoara, Baia Mare, Braşov, s-a întrunit până în 
februarie 1997 la Biblioteca Naţională pentru a întocmi metodologia alcătuirii 
bibliografiei locale şi anume anuarul bibliografic. 

Din februarie 1997, Biblioteca Naţională s-a retras din această comisie, 
motivând această decizie prin lipsa personalului specializat în acest gen de lucrări. 
Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu" a fost desemnată de ceilalţi colegi să 
organizeze în continuare întâlnirile grupului de lucru pentru realizarea metodologiei. 
Acum ne aflăm în situaţia că încercăm să alcătuim descrieri pe baza Regulilor pentru 
aplicarea ISBD - la descrierea părţilor componente. Am alcătuit modelele (tipurile 
de descrieri folosite din cuprinsul anuarului, dar simţim nevoia ca acestea să fie 
verificate de catalogatori cu experienţă pentru a putea fi introduse în metodologia ce 
urmează să fie redactată. 

Revenim Ia Bibliografia oraşului Bucureşti: după anul 1990 s-au depus eforturi 
deosebite în vederea prelucrării publicaţiilor periodice, având în vedere numărul 
mare de publicaţii apărute (cca 150 de titluri de reviste şi ziare); de asemenea, s-a pus 
problema proiectării unui program românesc pentru introducerea în calculator a 
informaţiilor. Problemele acestea au făcut ca în perioada 1990--1996 să avem 
bibliografia oraşului Bucureşti sub formă de fişier şi am distribuit beneficiarilor noştri 
parţial informaţia prin fascicule din lucrare. 

Astfel, am difuzat săptămânal „Agenda culturală bucureşteană" - cuprinzând 
articole ce puteau interesa instituţiile culturale ale Capitalei. Pentru cititorii noştri am 
întocmit „Mapa cu informaţii utile" - ce conţine capii xerox ale articolelor din 
periodice din domeniile ce pot interesa o gamă largă de beneficiari. Manifestările 
cultural-ştiinţifice, ce s-au desfăşurat la Bucureşti, au fost grupate în fascicule ce au 
fost trimise instituţiilor organizatoare: TIBCO, Târgul Internaţional de Carte, 
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Gaudeamus, Carnavalul d'ale Bucureştiului. La solicitarea teatrelor: Naţional, de 
Comedie, Mic, Mundi, Nottara, Odeon întocmim săptămânal dosare de presă ce 
oglindesc activitatea acestor instituţii. 

În cursul anului 1996, colegii de la Biroul Informatic al instituţiei noastre, au 
realizat pe baza formatului de înregistrare ROMARC, un format de înregistrare a 
bibliografiei locale. S-au ocupat de instruirea noastră şi în prezent introducem fişele 
din 1996. S-au înregistrat până în prezent cca 2 860 de referinţe din cele 8 OOO câte 
apreciem că va cuprinde Bibliografia pe anul 1996. Zilnic se selectează aproximativ 50 
de referinţe bibliografice pentru „Bibliografia oraşului Bucureşti". 

Volumul de muncă este mare, dacă se are în vedere faptul că fiecare bibliograf 
prelucrează zilnic 6-8 ziare şi reviste şi alcătuieşte fişe nu numai pentru bibliografia 
curentă, ci şi pentru fişierele: recenzii, cărţi beletristice româneşti; biobibliografic 
„M. Sadoveanu"; editurile din România; publicaţii periodice bucureştene. 

În această etapă, când biblioteca îşi regândeşte întreaga activitate în sensul 
diversificării serviciilor de lectură publică, activitatea de informare bibliografică este 
orientată spre realizarea unor instrumente utile, adresate tuturor categoriilor de 
beneficiari, prin folosirea eficientă a întregului patrimoniu cultural de care dispune 
biblioteca. 

„Bibliografia oraşului Bucureşti" - realizată cu ajutorul calculatorului - asigură 
accesul la informaţiile dorite, în mod egal, tuturor categoriilor de beneficiari. Credem 
că mai avem multe de făcut, pentru cunoaşterea acestei lucrări şi instruirea 
beneficiarilor pentru folosirea ei. Trebuie găsite modalităţile de valorificare a 
informaţiei de către toţi agenţii economici din toate domeniile de activitate. Va trebui 
să întărim colaborarea cu specialiştii din alte instituţii culturale (muzee, arhive, mass
media, şcoli), cărora să le prezentăm informaţiile conţinute de bibliografia noastră. 
De un real folos va fi colaborarea cu noul serviciu „Relaţii publice", care prin 
activitatea pe care o desfăşoară, de propagandă a serviciilor oferite de bibliotecă, pot 
face legătura cu potenţialii beneficiari ai bibliografiei. 

„Bibliografia oraşului Bucureşti" oferă posibilitatea realizării unui inventar al 
tuturor valorilor materiale şi spirituale de care dispune oraşul şi conştientizează 
asupra preţuirii acestora. Ea face posibilă cercetarea în amănunt a vieţii politice, 
economice, ştiinţifice, culturale a comunităţii noastre. 

SUMMARY 

A Bibliography on the City of Bucharest 

by Adriana Gagea 

The Municipal Library "Mihail Sadoveanu" has, since 1968, undertaken the task of 
ellaborating a bibliography of the city of Bucharest. The paper deals with the difficulties of 
activity and the perspectives of informatization of the processes. 
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PALATUL BIBESCU DE LA BĂNEASA 

- Raport arheologie -

Aristide ŞTEFĂNESCU 

Pe malul drept al Colentinei, în apropierea Şoselei Bucureşti-Ploieşti şi a Gării 
Băneasa, punct străjuit de aproape două secole de biserica Sf. Nicolae - Băneasa, încă 
din perioada interbelică a fost instalat un club sportiv legat de practicarea sporturilor 
nautice şi mai apoi de practicarea sporturilor cu modele reduse la scară, pentru 
aeronave, nave şi auto. Astăzi, clubul poartă denumirea de Clubul Sporturilor Tehnico
Aplicative. El este adăpostit în interiorul ştrandului organizat la vest de biserica 
Văcăreştilor, după asanarea şi sistematizarea lacurilor Colentinei, din anii 1934-1936. 

Clubul sportiv instalat aici de către Primăria Bucureştilor dispune de o suprafaţă 
de teren de circa 0.5 ha, pe care şi-a amenajat, în decursul anilor, două piste pentru 
practicarea sporturilor menţionate. 

Terenul A a făcut parte, atât timp cât s-a menţinut reşedinţa, din marea Curte a 
Văcăreştilor. In aceeaşi incintă şi-a început în 1847, construirea unui palat, Gheorghe 
Bibescu Voievod, moştenitor al acestui ansamblu prin căsătoria sa cu Mariţica Văcărescu. 

Tradiţia a păstrat destul de vie amintirea palatului Bibescu, ridicat pe aceste 
locuri, dar puţini mai pot preciza unde se aflau zidurile părăsitului edificiu. Un lucru 
destul de ciudat este faptul că, deşi biserica este ctitorie a Văcăreştilor, undeva găsindu
se şi reşedinţa boierească a acestora, amintirea casei boiereşti este semnalată doar de 
cei avizaţi sau care au mai scris câte ceva despre acest subiect. În orice caz, lectura 
informaţiei scrise nu reuşeşte să creeze cititorului o imagine a dispunerii planimetrice a 
diverselor construcţii, corespunzând diverselor etape, destul de confuz tratate. 

Primul ctitor consemnat pe aceste locuri este Ştefan Văcărescu şi soţia sa 
Ecaterina, părinţii poetului Enăchiţă Văcărescu 1• Aceştia au început în 1755 
construcţia unei biserici, alături de Curtea boierească. Proiectul a rămas nefinalizat 
„din Rricina multor răzmeriţe ce au răzvrătit în multe rânduri ţara aceasta" 2. 

În timpul războiului din 1768-1774, casele Văcăreştilor de la Băneasa au fost 
devastate. Cu toate acestea s-au păstrat frumoasele statui care decoraseră casa înainte 
de război, pe care le-a văzut şi despre care a scris şi F. Jos. Sulzer 3• 

În 1784, poetul Enăchiţă Văcărescu, ajuns vistier al Ţării Româneşti, a iniţiat 
refacerea casei. Ea trebuie să fi fost impunătoare, Sulzer considerând-o demnă de a fi 
văzută 4• Clădirea fusese realizată prin contract de către Johan Ratner cu 12 meşteri 
nemţi 5• Împrejur se află o frumoasă grădină. Marea grădină a reşedinţei boiereşti era 
admirată în 1812 de către contele Auguste de Lagarde, care a reţinut şi sumele imense 
ce se cheltuiau pentru întreţinerea ei 6. 

1 Grigore Ionescu, Bucureşti, Ghid istoric şi artistic, Buc., 1938, p. 331-332. Vezi şi Nicoale 
Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Ed. Acad., 1961, p. 172. 

2 Grigore Ionescu, op. cit„ loc. cit. 
3 Graziana Oniciu, Localităţi din judeţul Ilfov, Buc„ 1935, p. 13. 
4 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 78. 
5 Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, III, p. 79. 
6 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 78. 
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Aceluiaşi întreprinzător stăpân al moşiei i s-a datorat şi încheierea, în 1792, a 
lucrărilor de construcţie de la biserica Sfântul Nicolae, după cum s-a consemnat în 
pisanie 7. La aceeaşi dată s-au încheiat, probabil şi lucrările pentru casele, des 
menţionate pentru strălucitele recepţii şi petreceri 8. Fără alte serioase intervenţii 
casele şi biserica au funcţionat până la mijlocul secolului al XIX-lea. 

Prin căsătoria cu frumoasa Mariţica Văcărescu, casele şi moşia de la Băneasa i
au revenit lui Gheorghe Bibescu voievod. Ele trebuie să fi fost învechite, la acea dată, 
tânărul voievod văzându-se nevoit să execute unele reparaţii, în 1845, atât caselor cât 
şi bisericii, căreia i s-au întărit zidurile experioare cu fier 9. 

Chiar reparate, casele nu l-au satisfăcut pe Gheorghe Bibescu, care în primăvara 
anului 1847 a început construcţia unei noi reşedinţe 10, după planurile arhitectului 
Schlatter. Palatul urma să fie „una din cele mai frumoase podoabe ale Capitalei". 
Noua construcţie se găsea alături 11 de biserică şi în apropierea casei Văcăreştilor de 
la Băneasa 12. 

Fără să dispunem de nişte repere clare, putem reţine că noul palat era mai 
aproape de biserică decât vechile clădiri ale Văcăreştilor. Remarcăm şi faptul că noul 
edificiu nu dezafecta vechile case, deci nu aveau acelaşi loc de fondare. 

Construcţia nouă, în stil neoclasic, a fost ridicată până sub cornişă şi a rămas fără 
acoperiş. Evenimentele - Revoluţia din 1848 - silindu-l pe Gheorghe Bibescu să 
abdice şi să părăsească ţara, palatul a rămas neterminat 13, ruinându-se treptat, până 
când, acum 40-50 de ani a dispărut cu totul din peisaj. 

O legendă romantică a fost consemnată de doctorul Nicolae Vătămanu în 
lucrarea sa intitulată „Istorie bucureşteană" din 1973 .. Se menţionează intenţia lui 
Bibescu de a construi, în curtea de onoare a acestei reşedinţe, a unei fântâni 
monumentale. În mijlocul ei trebuia să călărească, în picioare, pe cei doi cai, care 
aruncau apă pe nări, Zeul apelor, Neptun. Statuia zeului fusese comandată 
sculptorului Filippo Oliva. Apoi, statuia nevalorificată a rămas în curtea sculptorului, 
pe undeva prin zona străzii Francmasonă (azi strada Ştefan Furtună). 

Scriind în 1907, despre biserica Băneasa, preotul Marin Dumitrescu 14 se vedea 
obligat să menţioneze şi faptul că „pe lângă ea se află un măreţ palat în ruină, care 
acum e în dărâmare". 

Ceva mai multe informaţii şi întemeiate repere asupra dispunerii palatului în 
curtea bioerească sunt relevate în studiul întocmit în 1914 de Virgiliu Drăghiceanu 15, 

însoţit de un bogat set de fotografii. 
S-ar părea că dimensiunile palatului Bibescu au impresionat toţi memorialiştii şi 

istoricii din ultima vreme, care au stăruit asupra acestor locuri, vechile case ale 
Văcăreştilor de la Băneasa nemaifiind consemnate. Ultima notare de interes istoric, 
dată publicităţii, privind Casa Văcăreştilor de la Băneasa, este cunoscuta lucrare a lui 

7 Idem, p. 172. 
8 Grigore Ionescu, op. cit„ p. 332. 
9 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 172. 

10 Nicolae Vătămanu, Istorie bucureşteană, Buc„ 1973, p. 191-192. Autorul consideră că edificarea 
noii reşedinţe a „ viitoarei dinastii româneşti" a început în 1843. 

11 Ibidem. 
12 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 78. 
13 Idem, p. 60. 
14 Marin Dumitre~u. preotul, Istoricul a 40 de biserici din România, III, Buc„ 1907, p. 56-57. 
15 V. Drăghiceanu, Palatul lui Bibescu de Ia Băneasa, în B.C.M.I., VII, P. 174-179. 
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Nicolae Stoicescu, privind monumentele feudale din Bucureşti, apărută în 1961. Din 
text reţinem: „Din vechea casă a Văcăreştilor, se mai păstrează astăzi, doar pivniţele, 
care sunt declarate monument de arhătectură" 16• Din păcate afirmaţia existenţei lor 
nu este însoţită de nici un reper topografic. 

O fişă întocmită în 1964, pentru evidenţa monumentelor, aflată în arhiva 
D.M.A.S.I. menţionează pivniţele în contextul unei construcţii situate mai departe, 
spre vest-sud-vest de biserică. 

În clădirea, pornind de la un nucleu patrulater, afectată unui ştrand cu circuiL 
special, pentru generali, aflată la 250-300 m distanţă de biserică, pe aceeaşi terasă, în 
amonte, am putut distinge cele şase calote semisferice ale pivniţei, desenate în 1964. 
Spaţiul este astăzi organizat drept cramă. Clădirea, milităreşte gospodărită, nu ne-a 
permis observarea materialului de construcţie, dar asemenea bolţi, cu pandantivi, 
amintesc doar de construcţiile boiereşti ale epocii brâncoveneşti şi cele de după 
această epocă, până spre sfârşitul secolului al XVIII-iea. 

Pornind de la aceste surse referitoare la potenţialul arheologic al terenului, s-a 
procedat mai întâi la o periegheză în spaţiul afectat 17, dar aceasta s-a dovedit 
neconcludentă, pentru soluţionarea întrebărilor privind identificarea şi localizarea 
posibilelor vestigii impunându-se efectuarea unui sondaj. 

Sondajul, al cărui principal obiectiv l-au constituit stabilirea existenţei şi 
datarea, sau inexistenţa unor vestigii în zona în care clubul sportiv intenţiona 

completarea pistei pentru aeromodele. Sondajul a şi căpătat astfel proporţii 
determinate de obiectivele propuse şi nu de cercetarea exhaustivă a palatului 
Bibescu. Au fost proiectate trei secţiuni cu lăţimea de 1 m. 

S. I a fost proiectată pe direcţia est-vest, având profilul nordic pe axul bisericii 
Sf. Nicolae - Băneasa. Capătul vestic al secţiunii se găseşte la 70,30 m vest, în raport 
cu zidul de vest al pridvorului bisericii. Capătul estic al secţiunii proiectate şi săpate 
se găseşte la 16,33 m vest de acelaşi reper. 

S. a II-a, măsurând 27,5 m, este orientată perpendicular pe S. I, aflându-se la o 
distanţă de 34,10 m vest de pridvorul bisericii. 

S. a III-a, măsurând 25 m lungime, este orientată perpendicular pe S. I şi 

paralelă cu S. a II-a la o distanţă de 20 m vest de aceasta şi deci la 54,10 m vest de 
pridvor. 

Încă de la începutul lucrărilor am constatat că pista pentru aeromodele era, în 
acel moment, executată în proporţie de circa 5/6 şi că se dorea completată fără 
practicarea unor lucrări de fundaţii în săpătură, ci prin aşternerea, la actualul nivel de 
călcare a unui strat de 7-10 cm de pietriş, deasupra căruia urma să se aşeze partea 
betonată, realizată din panouri demontabile. 

În cursul săpăturilor desfăşurate în intervalul septembrie-noiembrie 1991, în 
cele trei secţiuni, a putut fi urmărită următoarea situaţie: de la mică adâncime, 
pornind de la câţiva centimetri şi până la -0,20 m adâncime, au fost surprinse zidării 
cu grosimi de 1-1,10 m ale unei construcţii de cărămidă. Cărămizile folosite au 
dimensiunile de: 24(25,26) cm x 4(5) cm x 13(13,5) cm. La construcţie s-a folosit un 
mortar conţinând mult nisip, motiv pentru care are o culoare închisă. 

ir. Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 78. 
17 Periegheza a fost efectuată în iulie 1991 împreună cu Vasile Boroneanţ. 
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Cea mai mare parte a acestor ziduri prezintă una din feţe acoperită cu o 
tencuială făcută cu mortar nisipos, cu puţin var, destul de slab, închis la culoare. 
Tencuială de acest fel a mai fost observată şi pe alte monumente, în cadrul secolului 
al XIX-iea. 

Materialul de construcţie, aspectul unitar al zidurilor şi transpunerea în plan a 
situaţiilor surprinse, constituie repere ale atribuirii acestora, unei singure construcţii, 
de proporţii majore, identificându-se cu palatul construit de Gheorghe Bibescu 
voievod, la mijlocul secolului al XIX-iea. 

O observaţie s-a impus încă din momentul dezvelirii primelor ziduri şi s-a 
menţinut până în final: construcţia căreia îi aparţineau zidurile (palatul Bibescu), nu 
se înscria perfect pe axul bisericii, având o orientare proprie, zidurile sale fiind axate 
pe direcţiile sud-est şi respectiv nord-vest. 

Spre capătul de vest al secţiunii notate S. I, dincolo de zidul remarcat ca fiind 
extrema de pe această parte, o groapă de foarte mari dimensiuni, mergând până la 
colţul plăcii de beton, conţine material contemporan, multe piese din fier, fiind 
practicată, probabil, în perioada interbelică, atunci când, folosind vechile ziduri şi 
amenajări provizorii, s-a încercat să se construiască aici un atelier pentru diverse 
motoare. Intervenţii de mai mici dimensiuni, făcute cu ani în urmă şi umplute cu 
beton, au putut fi observate în mai multe părţi ale săpăturii şi cu deosebire în zona 
extremei răsăritene a palatului. 

De altfel, terenul a fost, de-a lungul vremurilor contemporane, club sportiv 
pentru sporturile nautice, de prin 1929, apoi tabără pentru organizaţiile de cercetaşi, 
ştrand şi în câteva rânduri, s-a încercat chiar instalarea unor ateliere industriale. 

Pe axa est-vest, succesiunea zidurilor se înscrie pe o lungime de circa 25 m. 
Primul zid 18, constituind extrema vestică se află la o distanţă de 59 m vest de pridvorul 
bisericii, ultimul zid observat în S. I spre es găsindu-se la 35,5 m vest de acelaşi reper. 

Spre sud, în S. a II-a nu a apărut vreo zidărie. În S. a III-a un zid, pe această 
parte a putut fi observat chiar în vecinătatea pistei realizate cu mulţi ani în urmă, şi 
nu se pot face aprecieri asupra proporţiilor acoperite ale construcţiei. 

Spre nord săpătura noastră a fost limitată de gardul metalic şi zidul de incintă 
al reşedinţei ambasadorului Iordaniei la Bucureşti. În tot acest spaţiu au putut fi 
observate ziduri ale aceleeşi construcţii masive, fără să putem preciza limita lor spre 
nord, aceasta aflându-se, oricum, cu mult în afara proiectatei completări a pistei 
pentru aeromodele. 

Analizate cu busola, păienjenişul zidurilor descoperite şi urmele zidurilor ce se 
disting în teren, indică apartenenţa la o singură construcţie, diferenţele fiind extrem 
de mici, nesemnificative, această observaţie susţinând-o pe cea privind materialul de 
construcţie. 

O situaţie, reflectând sau o neglijenţă în execuţie, sau marcând un nivel de 
călcare din momentul construcţiei a fost remarcată într-un singur caz (S.I.Z. 5). 
Paralelismul zidului în discuţie cu celelalte este evident. Decroşeul observat la 
~,35 m faţă de nivelul actual, îşi are drept corespondent, în spaţiul dintre biserică 
şi palat, nivelul cloţurilor de cărămidă şi pigmenţilor de mortar, ce marchează 
momentul ultimei edificări majore, din secolul al XIX-iea. Analiza materialului de 
construcţie nu permite depistarea vreunei diferenţe, în raport cu cel folosit în 
celelalte ziduri. 

18 Ordinea este în funcţie de dezvelirea lor în timpul săpăturii, începută din partea de vest. 
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În spaţiul săpat, cuprins între biserică şi zidul de est al palatului, în pământul 
cenuşiu , anterior edificării din secolul al XIX-lea, materialul arheologic este sărac. Sunt 
uşoare indicii ale unui moment anterior în care în curte a funcţionat o altă construcţie 
din cărămidă şi mortar. Nivelul este marcat de slabi pigmenţi de mortar albicios şi mici 
bucăţi de cărămidă. Acestea ar putea marca momentul construirii bisericii, de la 
sfârşitul veacului al XVIII-lea. Lipsa unor depuneri menajere, a ceramicii sau a altor 
materiale este un indiciu că reşedinţa nobiliară se află undeva, mai departe. 

L 
Palatul Bibescu -1991 
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Zidăriile dezvelite prin sondajul practicat se Erezintă în felul următor: 
S.l.Z.l. Este un zid cu grosimea de 1,10 m. In secţiune a fost surprins tocmai 

colţul unei încăperi din pivniţă. Zidăria surprinsă se racordează cu cea dezvelită în 
S.111. (S.111.Z.1) spre sud şi cu S.111.Z.2 spre nord, dar şi cu ceea ce se observă la 
suprafaţă în partea de vest a curţii, spre poartă. 

S.l.Z.2 se află la întâlnirea S.I. cu S.III. Este un zid tencuit. De fapt aici avem de
a face cu o ramificaţie de ziduri ale palatului. În contextul pivniţei dintre S.l.Z.1 şi 
S.l.Z.2, la S.l.Z.2 se remarcă chiar intrarea într-una din încăperile pivniţei. Este un 
acces simplu. cu tencuială peste tot. Foarte probabil nu avea o uşă, în tencuială 
neobservându-se urma tocului de lemn. 

S.l.Z.3. Zidul aparţine unei ramificaţii a pivniţei, racordându-se cu prelungirile 
zidurilor observate în S.111. (Z.1) şi în S.I. (Z.4). Este paralel cu zidul în care s-a 
observat accesul (S.l.Z.2). 

S.l.Z.4. Este un zid perpendicular pe direcţia S.l.Z.3. Este tencuit spre est, dar a 
rămas netencuit spre vest. 

S.l.Z.5. Este un zid paralel cu S.l.Z.4., de care este şi foarte apropiat. Poate 
marca existenţa unui culoar. Nu prezintă tencuială. 

S.l.Z.6 Este paralelă cu S.l.Z.5 şi S.l.Z.4. Zidul a fost deranjat spre vest de o 
groapă betonată, angajând şi material de construcţie. Constituie extrema răsăriteană, 
marcând faţada palatului spre biserică. 

S.l..Z.l. Se racordează cu S.l.Z.6. Este component al faţadei spre biserică a 
palatului. Se racordează în prelungire şi cu o zidărie observată în afara sondajului efectuat. 

S.11.Z.2. Este o ramificaţie de ziduri, paralele cu S.11.Z.l, racordându-se şi cu 
zidăria observată în teren, la suprafaţă, în continuarea S.11.Z.l. 

S.11.Z.3. Este un zid demontat cu mulţi ani în urmă, când s-a săpat un şanţ 
pentru cablul electric. Se relatează că pe o lungime de circa 3~0 m şanţul cablului 
electric a întâlnit şi a desfiinţat elemente ale unei zidării. Din această zonă a fost cules 
şi un fragment de ancadrament din piatră. De remarcat este şi faptul că în zonă pot fi 
observate şi ziduri mai noi cu beton. 

S.111.Z.l. Este un zid aflat lângă pista betonată. Se racordează cu S.l.Z.3, în 
prelungire, dar şi cu S.l.Z.l. 

S.111.Z.2. Este zidul care închide spre nord pivniţa tencuită, marcată şi prin 
S.1.Z.2, cu care este paralel. Dar S.111.Z.2 are aspectul unei ramificaţii, ce ar putea fi 
racordată cu situaţia surprinsă în teren lângă poarta gardului de fier. 

Din analiza păienjenişului de ziduri putem desprinde, în această fază, câteva concluzii: 
- Vestigiile surprinse în cuprinsul săpăturii aparţin fazei de construcţie din 

secolul al XIX-iea, iniţiată de Gheorghe Bibescu, alcătuind o parte din 
compartimentările imensei construcţii, cu mulţime de încăperi. 

- Ele sunt compuse din fragmente de ziduri demontate de diverşi locuitori ai 
zonei, până la nivelul de călcare al momentului în care s-a făcut demontarea 
materialelor de construcţie din ziduri şi din această cauză apar la cote uşor diferite, faţă 
de nivelul actual de călcare, şi el rezultat al unor răzuiri. Faptul este cunoscut, deoarece 
palatul n-a fost demolat, la un ordin, şi dintr-o dată, până la ultima fază de existenţă. 

- Zidurile închid încăperi din subsolurile acestui mare palat dispărut. S-ar 
părea chiar, că pivniţele nu ocupau întreaga suprafaţă a construcţiei, fiind observate, 
cu deosebire sub încăperile dinspre exterior. Foarte probabil aveau aspectul 
pivniţelor numai puţin înălţate deasupra solului. 

- Pivniţele construite în maniera secolului al XIX-iea, aveau pereţii tencuiţi, 
plafonul, aflat la o înălţime ce nu se poate preciza, era, probabil,~susţinut de puternice 
grinzi din lemn, ce vor fi făcut obiectul demontării predilecte. In zidăriile observate 
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n-a putut fi precizat nicăieri lăcaşul vreunei grinzi, care ar fi putut fi o indicaţie asupra 
înălţimii pivniţelor. Nu putem preciza nici dimensiunile acestor grinzi. 

- Considerăm că nu a putut fi vorba de pivniţe boltite, neexistând vreun punct 
în care să se distingă naşterea vreunei bolţi, aşa cum trebuie să fi avut casele cele vechi. 

- Rezultatele sondajului efectuat sunt confirmate întru totul de fotografia de 
ansamblu însoţind textul elaborat în 1914 de Virgiliu Drăghiceanu. În fotografie se 
distinge cu claritate, aşa cum a rezultat şi din săpătură, faptul că între biserica Sf. 
Nicolae - Băneasa şi palat, pe axul acestuia nu se afla o altă construcţie. 

Din fotografie reţinem şi diferenţa axelor celor două construcţii remarcată şi prin 
săpătură. 

- În ceea ce priveşte suprastructura, fotografiile existente în arhive atestă 
existenţa a două nivele. Evident, neterminat şi nelocuit, palatul nu a purtat niciodată 
întreaga gamă a podoabelor şi elementelor de construcţie. Aşa cum o dovedesc şi 
fotografiile, numai unele din ferestre dispuneau de ancadramente din piatră, destul de 
simplist prelucrate 19. Un fragment dintr-o piesă, ce pare să fi fost un asemenea 
ancadrament, a fost descoperit cu mai mulţi ani în urmă, când a fost săpat şanţul 
pentru îngroparea cablului electric, de-a lungul zidului reşedinţei ambasadorului 
Iordaniei. După maniera de lucru şi această piesă este databilă Ia mijlocul secolului al 
XIX-iea 20 , concurând Ia identificarea acestei construcţii cu palatul Bibescu. 

- Aşa cum reiese şi din analiza fotografiilor publicate până acum şi din 
observaţiile noastre, nu toate zidurile au fost tencuite. Probabil, acest gen de finisaj, 
care nu a ajuns să fie practicat peste întreaga clădire, a fost început de la interior către 
exterior. Dar aşa cum se distinge şi pe fotografii, chiar şi la interior au rămas 
netencuite mulţime de ziduri, fapt observat şi în săpătură. 

Departe de a constitui o cercetare exhaustivă a construcţiei Palatului Bibescu, 
din secolul al XIX-lea, sondajul practicat, şi-a atins obiectivele propuse. Pe de o parte 
ne-a permis identificarea acestui valoros edificiu bucureştean, ale cărui vestigii, 
dispărute din peisaj, se mai păstrau doar în tradiţie. 

Dezvelirea lor, chiar parţială, ne-a îngăduit înscrierea acestora într-un plan actual de 
situaţie, pentru ca în cazul unor viitoare propuneri de valorificare, ele să poată să fie 
reperate şi dezvelite mai uşor, pornind de la un document topografic cert, chiar în 
eventualitatea că o parte din suprafaţă ar putea fi acoperită, temporar, cu panouri 
demontabile, aşa cum s-a solicitat de către clubul sportiv, în administrarea căruia este astăzi 
curtea. 

SUMMARY 

The Bibescu Pa/ace at Băneasa. An Archeological Report 

by Aristide Ştefănescu 

Gheorghe Bibescu, ruler of Walachia and heir, by marriage, of the domain and the XVIIl
th century-old building of the Văcăreşti family, ordered a new pa/ace to be raised, in the year 
1847. He sollicited the architect Johann Schletter for the project. Works began in the spring of 
1847, but were intermpted, as the ruler abdicated and exiled himself, as a consequence of the 
revolution started on the 11-th of June 1848. 

The walls of the unfinished pa/ace were soon mined and the materials - 11Sed for olher 
constructions. The archeological diggings brought to light the vastnes of the works and their techniq11e. 

19 Nicolat: Stoict:scu, op. cil., p. 60. 
211 Piesa a fost depusă la Biserica Sf.. Nicolae - Băneasa. 
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CISMIGIU 
' în prima jumătate a seeolului al XIX-iea 

Lavinia ROŞU 

În prima jumătate a secolului al XIX-iea, o realizare importantă a oraşului 
Bucureşti este crearea celei de-a doua grădini publice: Cişmigiu!. 

Prepcupările pentru locul unde a fost creată această grădină sunt vechi, astfel că 
în planul Bucureştiului din 1791 întocmit de ofiţerul austriac Ferdinand Ernst era 
indicat un mare teren mlăştinos 1. Locul avea un caracter public încă din vremea lui 
Alexandru Ipsilanti 2, care porunceşte să se facă 2 cişmele în Bucureşti, una realizându
se pe locul unde astăzi este grădina, în spatele ei construindu-şi locuinţa Dumitru Suilgi 
Başa - şeful acelor lucrări numit şi „marele Cişmigiu", de unde şi denumirea grădinii. 

Cişmigiu! era cunoscut la începutul secolului trecut sub numele de grădina şi 
balta lui Dura neguţătorul, negustor bucureştean din veacul al XVII-iea ce va dărui 
aceste terenuri între 25 februarie 1671 şi mai 1691 mănăstirii Sărindar 3. 

Descrierea acestei bălţi este prezentată de Nicolae Filimon într-o cronică 
horticolă: „Pe locul unde astăzi se află grădina Cişmigiu, înainte de 1843 era o 
băltoacă nemărginită ale cărei ape încălzite neîncetat de razele soarelui şi putrezite 
din lipsa mijloacelor de scurgere şi prefacere, nu serveau la nimica alt decât a face să 
crească o imensă vegetaţie de ierburi acvatice printre care păşteau acele milioane de 
broaşte şi alte reptile veninoase, care unind omorâtoarea lor respirare cu aburii cei 
pestilenţioşi ai bălţii infectau aerul şi pricinuiau locuitorilor capitalei multe epidemii 
periculoase. 

Osebit de acest rău material localitatea Cişmigiului, conţinea în sine un rău 
moral. În mijlocul bălţii pe o insulă înconjurată de toate părţile cu trestie şi sălcii 
plângătoare era o cafenea unde se găseau adunate mai toate viciile ce degradează pe 
om încât taverna tâlharilor din „Misterele Parisului" rămânea un ce neînsemnat pe 
lângă dânsa. Aici se adunau mahalagii, pungaşii, jucătorii de cărţi şi chiar tâlharii de 
drumuri şi jefuiau pe locuitorii capitalei, ziua prin jocuri de noroc de tot felul, iar 
noaptea prin spargeri de case, fără a se teme cât de puţin de asprimea legilor, căci de 
câte ori voia poliţia să-i prindă, ei se refugiau în nestrămutatul stuf al bălţii şi râdeau 
de încercările ei" 4• 

Este o descriere care scoate foarte bine în evidenţă răul pe care îl producea acest 
loc. DeA asemenea într-o altă descriere ni se spun cam aceleaşi lucruri: 

„In mijlocul oraşului se afla o baltă mocirloasă, cu izvoare subterane care nu se 
secau niciodată. Trestie şi papură creştea în ea .... O astfel de baltă era un focar de 
infecţie" 5• 

1 Rică Marcus, Parcuri şi grădini în România, Editura Tehnică, Bucureşti, 1958, pag. 55. 
2 George Potra, Din Bucureştii de altădată, Bucureşti 1942, pag. 9. 
3 Florian Georgescu, Realizări edilitare în Bucureştii anilor 1831- 1841 în „Materiale de istorie şi 

muzeografie" voi. IV, 1%6. pag. 99. 
4 Apud Nicolae Vătămanu, Istorie bucureşteană, Editura Enciclopedică română, Bucureşti, 1973, 

pag. 106-107. 
5 George Potra, Op. cit„ pag. 9. 
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Încă din 1830, generalul conte Kiseleff va da dispoziţii baronului Boroscczyn să 
sece balta şi să transforme terenul într-o grădină publică. 

Lucrările interesau şi pentru prevenirea inundaţiilor provocate de Dâmboviţa 
ce comunicau printr-un şanţ cu balta 6• 

Începând din anul 1837, documentele de arhivă semnalează începerea unor 
lucrări de secare şi într-un raport al arhitectului Faiser din 25 februarie 1840 se arăta 
că apa Cişmigiului era la un nivel inferior Dâmboviţei şi de câte ori erau ploi, apa 
Dâmboviţei se scurgea în baltă şi propune pentru remediere regularizarea cursului 
Dâmboviţei şi adâncirea şanţului 7• 

Lucrările pentru secarea bălţii Cişmigiului se vor lungi şi planul acestei bălţi va fi 
realizat în mai 1844 de K. N., Râmniceanu. De asemenea pentru amenajarea lacului a 
trebuit să se facă şi o condică cu toţi proprietarii ce se învecinau cu lacul pe lângă plan 8• 

Gheorghe Bibescu va fi cel care îl va chema pe Karl Friedrich Wilhelm Meyer -
creatorul parcului Kiselef - pentru realizare şi a acestei grădini. 

Tot în anul 1844 fusese constituită o comisie pentru asanarea bălţii care a 
dovedit că balta cu locurile ce o înconjoară e loc domnesc, afară de locul numit 
Fântâna Boului ce aparţinea bisericii Sărindar. 

Iată documentele privitoare la acestă comisie: 
Către Departamentul Trebilor din Năuntru, 

„Din raportul cu Nr. 107, ce ne-au îndreptat comisia orânduită de către noi în 
anul trecut spre îndeplinirea chibzuitei măsuri pentru stârpirea bălţii Cişmigiu, văzând 
Domnia Noastră că această comisie cercetând documentele atât ale proprietarilor 
împrejuraşi ai acei bâlţi, cât şi ale Sf. mănăstiri Sărindar, către carea cei dintâi s'au 
cunoscut că plăteau embaticiu pentru stăpânirea locurilor ce are acolo, a dovedit că, 
din vechime toată acea baltă cu locurile ce o împrejoară, au fost locuri domneşti, şi că 
apoi numai locul numit Fântâna Boului s'au dat de câtre cei mai dinainte fraţi domni 
milă atât la mănăstirea Sărindarul, cât şi la alţii, cu întindere însă numai până în baltă; 
carea a rămas tot domnească dovedindu-se aceasta şi din chiar documentele unora din 
împrejurătorii proprietari, că stăpânirea loc cu embaticiu merge până în marginea 
bălţii luând către aceasta în băgare de seamă şi părerea ce îşi adaugă zisa comisie, de a 
se pune acum, aceia că în lucrarea măsurătoarea în faţa locului a tuturor acelor locuri 
din prejurul bălţii spre a se dovedi dacă întinderea lor este după glăsuirea 
documentelor de stăpânire, sau mai mare din cotropire din locul bălţii. 

Poruncim cele următoarele: 
Sfatul obştesc va lua numaidecât în stăpânire tot locul acela pe cât se află 

cuprins de acea baltă ca un loc ce dintâi inceput a fost şi a rămas domnesc, precum şi 
toate celelalte locuri câte se vor afla acolo slobode şi fără proprietari, iar cât despre 
locurile ce se arată că sunt cuprinse de proprietarii împrejurul acei bălţi Cişmigiu, 
Comisia va avea grijă a căuta documentele acelor proprietari, şi câţi dintr'nşii se vor 
fi întins mai mult decât ceia ce cuprind acele documente, se vor mărgini intru 
întindere ce se va cunoaşte bună şi dreaptă a lor pe temeiul pravilei asupra câlcării, 
iar cei ce nu vor avea nicidecum documente doveditoare de a lor dreaptă stăpănire. 
se vor supune la cele hotărâte de pravila asupra prescripţiei. Comisia nu va perde din 

6 Florian Georgescu, Op. cir., pag. 99. 
7 Rică Marcus, Op. cit. pag. 59. 
R Ioan C. Băcilă. Planul bălţii Cişmigiului în „Bucureştii Vechi", I-IV (1930--1934) pag. 47-49. 
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vedere a cerceta, şi dacă vreun proprietar al căruia documente iar mărgini stăpânirea 
numai până în marginea bălţii, nu va fi făcut mari în urmă lucrării ca să se poată 
întinde şi pe locul cel cuprins de acea baltă. 

Dumnealui Marele Vomic din Năuntru va da această a noastră poruncă atât în 
cunoştinţa Sfatului Orăşenesc, cât şi a Comisiei, căruia va arăta totodată a noastră 
mulţumire pentru desluşitoarele arătări ce ne-au făcut întru aceasta, precum şi 
nerăbdarea cu care aşteptam săvârşirea lucrărilor sale despre cercetarea cu care acum 
se însărcinează. Într'această vreme Dlui Marele Vomic va însărcina pe domnul 
Marsillion a se chibzui despre stârpirea acelei bălţi şi a ne supune a sa părere spre a 
da poruncă de urrnare9" 

iscălitura lui Gheorghe Bibescu 
Secretarul Statului M. Băleanu 
No. 71, anul 1845, februarie 15 
După ce a fost ridicat planul şi au fost indicaţi cei 62 de proprietari ce se 

învecinau cu balta, comisia va da un nou raport. 

„Noi, Gheorghie Dimitrie Bibescu BB 
Cu mila lui Dumnezeu Domn Stăpânitor a toată Ţara Românească 

Către, 

Departamentul Trebilor din Năuntru, 

Văzând în băgare de seamă îndeletnicirea comisiei în aceasta, planul ce 
într'adins s-au alcătuit şi pe care s-au întemeiat linia adevăratei demarcaţii a bălţii ce 
prin cercetările urmate s-au descoperit şi Condica alcătuită asemenea de comisie în 
care s-au însemnat întinderea proprietăţilor din prejurul bălţii subt iscăliturile acelor 
proprietari, 

Po~uncim cele următoarele: 
1. În locul bălţii pe Iinile însemnate în planul ce într'adins s-au alcătuit de 

comisie, şi care se vede descoperit pe temeiurile următoare, adică: a cercetării făcute 
de comisie în faţa locului, a vechilor hrisoave date de către cei mai dinainte fraţi 
Domni, a documenturilor înfăţişate de către proprietari ficare în parte şi a pravilei 
pământului, se întăreşte şi de către noi întocmai ca să rămâe acel Ioc slobod pe seama 
oraşului, ca unul ce dintâi început au fost şi au rămas domnesc; şi planul împreună cu 
condica şi Della lucrării comisiei în aceasta se vor depune la Arhiva Sfatului 
Orăşenesc ca să slujească pentru totodeauna de documente în alegerea şi întinderea 
locului bălţii, iar acel sfat să dea bileturi tipărite Ia toţi aceşti proprietari dimprejurul 
bălţii, în care se va cuprinde desluşit întinderea locurilor lor şi mai cu seamă despre 
baltă, spre a Ie sluji asemenea de documente autentice. 

2. Sfatul Orăşenesc va lua numaidecât în a sa stăpânire tot locul ales al bălţii 
după liniile demarcaţiei însemnate pe plan, şi va avea totdeauna îngrijire ca să se afle 
slobod despre orice călcare sau cotropire din partea împrejuraşilor vecini. 

3. Dumnealor Mădularilor Comisiei se va arăta a noastră mulţumire pentru 
zelul cu care am stăruit în această lucrare a descoperirii locului bălţii. Iar 
Departamentul din Năuntru va grăbi a ne spune fără întârziere planul pentru 
stârpirea acestei bălţi şi transformarea ei în grădină publică. 

9 „Buletin. Gazeta Oficială" 1845, nr. 23 pag. 90-91. 
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Dumnealui Marele Vornic va aduce la îndeplinire această a noastră poruncă 10." 

iscălitura lui Gheoghe Bibescu 
Marele Vornic Barbu Ştirbei 
No. 256 Anul 1845 iulie 16. 

S-a hotărât astfel trecerea bălţii şi a teritoriilor învecinate în proprietatea Sfatului· 
Orăşenesc şi transformarea ei într-o grădină publică, iar cel care va reuşi acest lucru 
este vienezul Meyer, care va face un lucru minunat. El era deja în Bucureşti. 

În documentele de arhivă există numeroase dosare pentru „stârpirea bălţii 
Cişmigiului" şi pentru crearea unei grădini publice. Aceste documente sunt 
asemănătoare cu cele pentru crearea parcului Kiseleff adică rapoarte ale lui Meyer şi 
Harer pentru a li se da salahori, bani şi unelete, contracte, liste şi tabele cu oameni, 
de copaci necesari, socoteli, ştate ... 

Lucrările se lungesc şi ca urmare în 25 ianuarie 1850 se cere expres prin ofis 
domnesc terminarea grădinii. 

Prezentăm în continuare pentru a se putea face o comparaţie, bugetele celor 
două grădini. 

Bugetul grădini şi aleiului Kiseleff pe anul 1848 

Primire 

1. Rămaşi a se primi din cei orânduiţi a se 
împlini de la birnicii oraşului Bucureşti pe 
datoria a 6 zile ale anului 1847 

2. De la Sfatul Orăşenesc din suma de lei 
40.000 pe an până la 1 noiembrie 1848 

3. De la Sfatul Orăşănesc în socoteala lefii 
D. Meyer câte 30# pe lună 

4. De la Sfânta Mitropolie Dealu câte 10# pe 
lună 

Urmează devizile 
Răspundere 

1. Treizeci lucrători socotiţi cu luna în ţinerea 
anuală a grădinii socotit câte lei 65 fiecare 
pe lună şi pentru nouă luni pe an 

2. Treizeci sacagii pentru udatul copacilor 
grădinii şi ai aleiului socotit câte lei 80 
fiecare pe lună şi pentru şase luni pe an 

3. 11500 stînjeni pătraţi de săpătură în laturile 
aleiului pentru sădiri de copaci câte parale 
şaptezeci stânjeni 

4. Patru sute stânjeni în lungime şanţu 
împrejurul grădinii şi în lăturile aleiului 
socotit cu lei nouă stânjeni 

1'1 Jbidem, pag. 277-278. 

lei parale 

24.990 

18.500 

7.560 

3.780 20 
54.930 20 parale 

128.577 = 183.507 
lei parale 

17.550 

14.400 

20.125 

3.600 
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Răspundere 

5. Seminţe de raigros şi flori, copaci şi alte 
plante 

6. Reparaţia de unelte 
7. În clădirea unei case pentru locuinţa gră

dinarului şi a altor oameni ai grădini 
8. În clădirea unei magazii pentru adăpostirea 

canapelelor şi a altor obiecte ale grădinii 
9. Pentru două puţuri cu tulumbe 

10. În lefi la amploaiaţi după lista litera A 
11. Feluri de mărunte şi neprevăzute cheltuieli 

12. Devizul cheltuielilor anului 1847 după socoteala 
încheiată 

lei 

8.000 
2.000 

20.000 

10.000 
8.000 

51.101 
6.000 

160.776 

22.731 
183.507 

parale 

20 

Peste tot una sută optzeci şi trei mii lei cincisute şapte, parale douăzeci" 11 • 

Marele Vomic A. Vilara 

Litera A 
Ştatul Ieftior amploaiaţilor grldloel şi aleiuluJ Kiseleff pe anul 1848 

Plata pe lună 

lei/par 

1. D. Meyer directorul grădinilor 
publice 1575 

2. Deli pentru plata de trăsură 315 
Deli pentru plata canţelării 63 

2. Un ajutor 300 
3. Un conductor 240 
4. Grădinarii grădinii Kiseleff 393 
5. Un ajutor 80 
6. Trei ungureni pe lângă grădina 

cu lei 65 fiecare 195 
7. Un privighetor 80 
8. Un şef pentru paznici 100 
9. Opt paznici câte lei 60 fiecare 480 

10. Doi privighetori peste sacagii 
împăţiţi în două cete 160 

l l. Privighetori vremelnici 
12. Un comisar 300 

Pe câtă vreme Totalul banilor 
de slujbă 

luni/zile lei/par 

12 18.900 
12 3.780 
12 756 
12 3.600 
12 2.880 
12 4.725 
12 960 

12 2.340 
12 960 
12 1200 
12 5.760 

9 1.440 
2.000 

6 1.800 
51.101 

11 Arhiva Statului, Direcţia Generală, fond REAZ, dosar 27/1848, fila 23. 
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Peste tot cincizeci şi una de mii una sută unul" 12. 

Iată şi pentru grădina Cişmigiu 13. 

Sumele primite şi rimase pe anul 1850 

Primire 

1. Din SS drumurile cu chip de împrumutare 
pe seama Sfatului orăşenesc în temeiul 
înaltei aprobaţii a Mării Sale Prea Înaltului 
Nostru Domn dată la raportul Departa
mentului cu No. 1776 anul 1850 

Răspundere 

1. În cumpărătoare de unelte cum anume se 
arată în tabla litera A 

2. În cumpărătoare de copaci de grădină şi 
exotici însă pentru 594 copaci cumpăraţi din 
grădini de aici = 1939; idem aduşi din 
Braşov = 3012,20 

3. În lefi la amploaiaţi lucrătorii grădinii după 
lista litera B 

4. În măruntele cheltuieli şi anume doi stân
jeni lemne pentru încâlzitul locuinţelor - 150 
un car pare pentru acoperitul copacilor - 21 

lei 

19.342 
19.342 

lei 

5.435 

4/951 

8.785 

_lZl 
19.342 

205 

parale 

20 
20 

parale 

20 

20 

În litera A 14 sunt prezentate uneltele necesare câte era trebuincioase şi preţul 
pentru fiecare, iar la litera B15 sunt prezentate lefile amploiaţilor. 

Ce se poate observa? 
În primul rând minuţiozitatea cu care erau realizate astfel de socoteli. 
La o reverificare a calculelor arată că există şi greşeli (de exemplu pentru. 

grădina Kiseleff suma primită nu este de 183.507 ci de 183.407. 
De asemenea există diferenţă pentru sumele acordate celor două grădini: 

183.407 lei şi 19.342 (pentru Cişmigiu). 
Analizând lista „amploaiaţilor" ei sunt şi într-o parte şi în cealaltă sau aceiaşi 

(privi~hetori, comisari, conducători ... ) Pentru Cişmigiu avem 11 persoane. 
In ceea ce priveşte listele de copaci - se poate observa că speciile avute sunt 

asemănătoare şi unele chiar identice cu cele de la Kiseleff. Prezint o chitanţă 16 cu o 
serie de copaci scoşi şi trimişi la Cişmigiu. 

12 Ibidem, fila 24. 
13 Arh. St., Dir. Gen. fond REAZ, dosar 44/1851, fila 21. 
14 Ibidem, fila 22. 
15 Ibidem, fila 23. 
16 Arh. St.. Dir. Gen. fond REAZ, dosar 45/1851 fila 61. 
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Kfitanţă de copacii cei mai jos însemnaţi 
pentru grădina Cişmigiu scoşi din grădina Kocioku 

1851 Martie 30 

No. Numirea copacilor Grosimea în diametru 

3-4 1112_2112 

800 frasini 300 500 
300 ulmi 300 -
600 salbă moale - -

3-4 1112_2112 

600 ulmi - -

2300 Totalu 600 500 

Adică două mii trei sute 

Directorul grădinilor publice (semnătura)" 

1/1-1 
-

-

-
1/2_1/2 

600 
120 

În arhivă există o serie de documente care prezintă reclamaţiile unor proprietari 
care fuseseră expropriaţi în scopul asanării bălţii Cişmigiu +17• Alte documente 
cuprind răspunsul autorităţilor oraşului privitor la reclamaţiile primite 18. 

Tot prin studiul documentelor de arhivă şi a planului oraşului Bucureşti, ridicat 
de maiorul Borocczyn ne putem da seama de preocuparea lui Karl Meyer pentru 
realizarea unor succesiuni de tablouri, peisagistice crearea unor alei cât mai plăcute, 
cu drumuri de umbră care să poată fi practicabile şi iarna şi vara. 

Pentru grădina Cişmigiu sunt proiectate trei alei paralele, de dimensiuni diferite 
şi mai multe intrări principale. În privinţa vegetaţiei creatorii au prevăzut atăt specii 
locale, aduse din pădurile judeţului Ilfov, Dămboviţa, Prahova, dar şi arbuşti şi flori 
aduse din străinătate. Menţionez că în grădina Kiseleff există o florărie din ale cărei 
specii bănuiesc că au fost aduse şi în grădina Cişmigiu. 

Iată exemple de specii de arbori aduşi în grădina Cişmigiu: arin - (almus 
glutinosa), arţar - (aeer negundo), carpen - (carpinus betula), cer - (quercus), corn -
(cornus), jugastru - (acer compestre), măceş - (rasa canina), mălin - (prunus padus), 
măr sălbatic - (pinus malus), lemn căinesc - (ligustrum vulgare), plopi albi - (populua 
alba), plopi negri - (populus nigra), stejar - (quercus robur), tei - (tilia). 

Documentele menţionează peste 30 OOO de arbori 19.Documentele cercetate 
menţionează şi câteva specii de arbori rari precum: drog, clocotici, călin, lemn căinesc 
în ambele grădini bucureştene. 

Creatorul grădinei Cişmigiu, Meyer, a fost preocupat de înfrumuseţarea 
parcurilor comandând în acest scop la Viena o statuie colosală „Diana cu cerbul", iar 
la Londra obiecte de ornament precum: poduri, bănci, grilaje, cerând chiar o deplasare 
de două luni în scopul aducerii acestor obiecte 21 . Există şi liste cu oameni 22. 

17 Ibidem, fila 36. 
18 Jbidem, fila 37, fila 90. 
19 Rică Marcus, Op. Cit., pag. 60. 
20 Arh. St., Dir. Gen fond REAZ, dosar 45/1851, fila 108. 
21 Ibidem, fila 131. 
22 Arh. Stat, Dir. Gen., fond REAZ, dosar 44/1851, filele 41-48, dosar 45/1851, filele 142-150. 
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Am observat că documentele privitoare la contractele încheiate cu diferiţi 
meşteri sunt mult mai puţine decât cele pentru parcul Kiseleff 23. 

Şi pentru grădina Cişmigiu sunt realizate elemente artificiale: grote, poduri, 
bănci ... dar lucrările mari pentru transformarea Cişmigiului într-un adevărat parc 
încep din 1850 (domnia lui Barbu Ştirbei). 

Autorităţile oraşului fac demersuri către Gheorghe Bibescu pentru a interveni 
în rămânerea lui Meyer în Bucureşti pentru a definitiva lucrările începute, întrucăt 
acesta fusese solicitat a pleca în Boemia pentru alte lucrări. Meyer a acceptat 
rămânerea în Bucureşti cu condiţia plăţii unei sume de 40 galbeni lunar, pe timp de 
trei ani 24. Meyer a reuşit, într-un stil pitoresc, adevărat, dar cu totul deosebit pentru 
ambele grădini să schiţeze perspectivele cele mai agreabile şi variate, dând acestor 
grădini un caracter graţios, surprinzător, armonios 25. 

În fondul Primăriei Municipiului Bucureşti există dosare din care rezultă leafa 
plătită lui Meyer 26. 

Niciolae Vătămanu în a sa „Istorie bucureşteană" redă ceea ce spunea Ion 
Ghica despre Meyer „Vestitul grădinar Meyer şi-a pus toată arta şi ştiinţă ca să 

transformeze mocirla într-o grădină încăntătoare. A strâns apele într-un eleşteu de o 
formă graţioasă, a ridicat cât a putut malurile locului, le-a întărit cu brazde, a plantat 
în dreapta şi în stânga, a profitat de toate turlele şi toate clopotniţe ca din orice punct, 
orice răspântie a grădinii privitorul să aibă dinaintea ochilor o vedere plăcută. Grupe 
de arbori, peluze verzi, parte zmălţuite cu florile cele mai delicate şi mai rare aşezate 
în buchete armonioase, ori încotro de întorci poţi să admiri peisagiuri demne de 
penelul lui Claude Lorrain şi al lui Poussin. Nu se poate vedea o grădină mai bine 
desenată. "27 

Mircea Constantinescu 28 îşi punea întrebarea chiar dacă acest grădinar a avut 
cunoştinţă de alte creaţii sau să fi ştiut de lucrările teoretice ce prezintă simbolistica 
tehnicii.grădinăritului. 

Cert este că el a creat, iar realizările lui sunt nemuritoare: teii frumoşi, 

stejarii, parterele de flori, umbra frunzelor şi a vegetaţiei, toate amintesc de crea
torul lor. 

A murit înainte de vreme (3/15 aug. 1852). Nu a fost scutit nici de neplăceri: a 
fost atacat că i se uscaseră plantele exotice aduse greu şi scump. Au existat şi intrigile 
unui pictor. Semine. 

Datorită tuturor acestora Karl Meyer se hotărâse să plece Ia Constantinopol, 
dar nu a mai apucat. A fost înmormântat în fostul cimitir Evanghelic de la şosea iar 
pe piatra de momânt era scris: „ Cel ce doarme aici este cineva care pe pământ va fi 
pururea lăudat de opera pa care a înfăptuit-o; grădinarul a fost chemat prea timpuriu, 
înainte de apus, în grădina morţii, în Eden"29. 

23 Arh. St. Dir. Gen. fond REAZ, dosar 451/1851, fila 96. 
24 Arh. St. Gen. fond REAZ, dosar 451/1851, fila 96. 
24 i\rh. St. Gen. fond REAZ, dosar 20/1846, fila 216-217. 
25 N. D. Popescu, Istoricul infiin(ării şoselei şi grădinei Kiseleff din Bucureşti în „Revista pentru 

istorie, arheologie şi filologie" XV, 1914, pag. 212. 
26 Arh. St. Direcţia Municipiului Bucureşti. Fond PMB (primăria Buc., dosar 67/1848, filele 2, 7, 11. 

dosar 4/1849. filele I, 2. 3. 
27 Apu<l. Nicolae Vătămanu, op. cit., pag. 107-108. 
28 Mircea Constantinescu, Cum îndemult Bucureştii petreceau, Bucureşti, 1977. pag. 53-54. 
29 Nicolae Vătămanu, op. cit., pag. 111. 
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S-ar putea spune despre Meyer că este o legendă. Iertată-mi fie îndrăzneala a 
spune că nu este aşa. Meyer este o realitate. O legendă presupune un amestec de real 
şi fantastic, de fabulos şi ireal într-un cuvânt. Ori pentru noi, privindu-i opera ar trebui 
să-l simţim aproape, el trebuie să se afle printre noi cu ceea ce a realizat. 

Atât parcul Cişmigiu cât şi Kiseleff-ul vor suferi modificări după dispariţia lui 
Meyer. Astfel într-un raport al lui Hoffmann30 ( profesor de botanică şi creator al 
Grădinei botanice) se dădeau detalii despre terminarea unei peşteri a cărei 
construcţie începuse, planurile şi devizele unor poduri, ale unui bufet; acelaşi 

Hoffmann aduce specii mai rare: platani, magnolii. Se începuse instalarea a două 
jocuri de apă, era pervăzută o moară cu vapori, iar în 1910 parcul este transformat de 
Rebhun. Tot el va fi cel care va transforma şi parcul Kiseleff31 . 

Din creaţia lui Meyer pentru perioada de atunci rămâne ceva nou şi foarte 
frumos. 

SUMMARY 

The Cişmigiu Gardens During the First Half of the XIXth Century 

by Lavinia Roşu 

The famous „ Cişmigiu" gardens, situated in the centre of Bucharest, were arranged during 
the first half of the X/Xth century, following an initiative of the Count Kisseleff; the works began 
in 1837, under the supervision of the landscape artist Karl Wilhem Friedrich Meyer, also author 
of the Kisseleff gardens. 

The study, based on unpublished documents, presents the steps in the creation of the 
Cişmigiu gardens, concerning the acquisition of plants, trees, workers, teams formation, 
expenses. 

30 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştii/or (din cele mai vechi timpuri până în ziele noastre), 
Editura pentru Literatură, Bucureşti, pag. 393. 

31 Rică Marcus, op. cit., pag. 81. 
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O -EDITIE DE LUX FRANCEZĂ. DIN ANUL 1931 
A ' w IN COLECŢIA BmUOFDA ALEXANDRA STURDZA: 

,,MACBEm'' 
în viziunea lui Albert Deearis 

Ana ANDREESCU 

Opera lui Shakespeare este cunoscută în Franţa în special prin traducerile lui 
V. Hugo, A. Gide, G. Duval apărute la Flamarion, Vogel, Pleiade. Interesul 
ilustratorilor francezi nu a fost pe măsura traducerilor. Dressa ornamentează ediţia 
Vogel din 1921 a lui „Antoniu şi Cleopatra" cu letrine gravate în lemn de Liano 
Franz. Alte ediţii, însă, reiau ilustraţiile artiştilor englezi Simmonds (30 de 
ilustraţii în trichromgravură) Linton james (35 il. col. hors Texte), W. Hatherell (il. 
col. hors-texte ). 

Un interesant aspect ne-a relevat lucrarea lui Gordon Ray „Illustrator and the 
books in England from 1790-1911" editată de Morgan Library în 1976 la Oxford 
University Press, anume, numărul mic de lucrări ilustrate din opera lui Shakespeare 
existente în Marea Britanie. O singură lucrare ilustrată de Arthur Raxkham cu 
litografii color este citată de Gordon Ray. În expoziţia din 1973 organizată de Joseph 
Blumenthal „Art of the printed book" nu figurează nici o lucrare ilustrată din teatrul 
lui Shakespeare. Iar în expoziţia din 1976 organizată de Morgan Library figurează 
numai „A Midsummer Night's Dream" editată de W. Heineman în 1908 - 1909, 
tipărit la Ballantyne, cu decoraţie în lemn. 

În acest peisaj, se detaşează ca excepţională ilustraţia lui Albert Decaris la 
„Macbeth" apărută la editura Fuseau charge de laine, în 1931. 

Această editură, cu o existenţă vremelnică în deceniul trei al secolului al XX-iea 
a scos câteva ediţii din diverşi autori în condiţii grafice, cu materiale de bună calitate 
şi în tiraje reduse, care se adresau, de bună seamă, colecţionarilor. Efortul financiar 
mare a determinat, probabil, dispariţia acestei edituri de excepţie. Puţinătatea 
informaţiei cu privire la editarea cărţilor frumoase în prima jumătate a sec. a. XX-iea 
existente la noi nu ne-a permis să aflăm mai multe date despre acestă editură. 

Grolier în al său „Guide du bibliophile" Paris, 1946, menţionează editura şi 

lucrarea în discuţie care valora în 1944, 16.200 franci vechi. 
Este însă necesar să subliniem faptul că, în general, teatrul a fost puţin ilustrat 

prin lucrări capabile să existe prin ele însele. Dacă s-au făcut orecare ilustraţii acestea 
au fost schiţe de personaje şi costume. Şi din această perspectivă exemplarul din 
Macbeth este o excepţie. Lucrarea este un in folio purtând numărul 35 dintr-un tiraj 
de 285 pe hârtie Montval cu 112 gravuri cu dăltiţa pe aramă, realizate de Albert 
Decaris. 

Albert Decaris, desenator, gravor, sculptor în lemn, freschist (n. 1901) a avut o 
intensă activitate în deceniile 2-3-4 ale sec. al XX-iea. 
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În 1929 a primit premiul Romei, iar în 1945 a expus la Salonul de Toamnă schiţa 
unei stampe color „Le paradis terestre". Ca ilustrator opera sa cuprinde ilustraţii la 
lucrări ale lui Leon Cathlin, Ronsard, La Rochefoucault, Vigny, Chateaubrian, 
Barres, Emerson. „Maitre d'un graphisme severe au service d'une riche imagination". 
Decaris este dintre artiştii care exprimă spiritul epocii „sens cesser de se fonder sur 
Ies plus hautes vertues de la tradition" (Benezit). 

Ilustraţia la Macbeth îl desvăluie ca fiind mult mai mult decât atât, anume un 
interpret sensibil, inteligent, pătrunzător al operei lui Shakespeare. Filosofia ilustraţiei 
sale la Macbeth este pe măsura filososfiei operei ilustrate. Pasiunile transpar în fiecare 
trăsătură a dăltiţei, deformarea volumelor vizând deformarea caracterelor, mişcarea 
personajelor prelungind insinuant mişcarea aberantă a spiritelor. Reprezentările 
paznicilor visează teluricul, grobianul, lipsa spiritualului. Tentaţia fantasticului 
susţinută de o imaginaţie puternică şi slujită de mâna gravorului de talent crează o 
suită de personaje angoisante: vrăjitoare, spectre, spirite. Din sfera zoologicului 
gravorul creează animale - simbol, grefate pe replici cu valoare simbolică din text: 
vulturul, şarpele, bufnite, corbii, exprimând forţa, viciul, prevestirea morţii etc. 

Există o adevărată simbolistică a mişcării creatoare de atmosferă. O înţepenire 
îngheţată a aerului, a vieţii vegetale însoţeşte apariţia vrăjitoarelor, celebrarea 
înscăunării regilor ucigaşi, scena morţii reginei. Angoisantă şi prevestitoare este 
frângerea mişcării în pădurea Birmnam (Fig. 2), precum şi zborul corbilor în jurul 
castelului Dunsinane. Mişcarea capătă accente delirante în dansul celor trei vrăjitoare 
şi în dansul geniului simbolizând spiritul ucigaş al lui Lady Macbeth. 

Zborul este mişcarea sublimă atunci când Malcom şi Donalban fug din regatul 
blestemat sau capătă valenţe statice de mişcare prinsă în capcane îngheţată a 
atmosferei malefice în prezenţa reginei Macbeth (Fig. 3). Caii însoţesc întotdeauna 
zborul dar caii sunt prinşi de o violentă şi aberantă zbatere în momentul uciderii 
regelui Duncan, ca şi cum răul ar fi otrăvit aerul (Fig. 4). 

Personajul principal, Macbeth, l-a inspirat pe artist mai mult decât regina 
vrăjitoare. Complexitatea lui pendularea între tentaţia puterii şi oroarea faţă de 
drumul către ea, transformarea lui din viteaz apărător al regatului în rege ucigaş 
sub influenţa necontenită a soţiei iubite, sunt surprinse cu forţă şi expresivitate de 
interpretul plastic al lui Shakespeare (Fig. 1 ). Macbeth bântuit de fabtomele 
victimelor sale este uman şi apropiat sufletului artistului gravor. Judecata sa finală 
asupra vieţii este plină de deznădejde: ,,ta vie„. un pauvre comedien qui se pavanne 
et se tremousse durant son heure sur la scene et qu'en suite on n'entend plus". 

Lady Macbeth copleşită de oroarea faptelor sale are ochii lunatici, mişcarea 
somnabulică, trăieşte deja în lumea umbrelor. 

De o expresivitatea profundă sunt reprezentările viciilor lui Macbeth deplinse 
de Malcom şi Macduff. 

Scenele gravate sunt. în general în pleinepage. Dar la începuturile actelor 
scenele sunt duble, şi numeroase sunt gravurile de mici dimensiuni plasate în text, 
susţinându-l, accentuând o replică. 

Personalitatea gravorului este subliniată şi în acest fel: după felul cum îşi alege 
replicile inspiratoare dă textului lui Shakespeare propria sa înţelegere. teoria operei 
deschise este verificată şi în acest caz, iar abaterea de la diverse alte teorii, în 
interpretarea operei shakesperiene face din ilustraţia lui Albert Decares Ia Macbeth 
o operă personală, de suflet, care impresionează şi ar putea exista şi în absenta 
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textului. Dar ea există aşa cum a dorit-o editorul, într-un volum tipărit cu caractere 
speciale, pe hârtie specială Montval, legat de celebrul legatar francez Ree Aussourd. 
Exemplare nu ştim să mai existe în ţară, altele în afara acestuia păstrat în splendida 
colecţie bibliofilă a d-nei Alexandra Sturdza căreia îi mulţumim pentru că ne-a permis 
să intrăm în intimitatea acestei lucrări. 

SUMMARY 

A French Edition From the Year 1931 
in the Bibliophile Collection of Alexandru Sturdza -

„Macbeth" 11/ustrated by Albert Dicaris 

by Ana Andreescu 

Shakespeare's works are famous in France especially due to translations by Victor Hugo, 
Andre Gide, G. Duval, published by Flammarion, Vogel, Pleiade. The interest of the French 
illustrators was not as elevated as the translations wold have required. Dressa ornamented the 
Voge/ 1921 edition of "Anthony and Cleopatra", and the lellers were carved in wood by Liano 
From.. lnstead, other editions reprint the English illustrations crea/ed by Simmons (30 
illustrations of trichrome engraving) Linton James (35 ii. col. hors-texte), W. Hatherell (ii col. 
hors-texte). 

An interesting aspect was noted in the work of Gordon Ray "lllustrators and Books in 
England from 1790-1911" (published by the Morgan Library, Oxford University Press, 1976), 
thal is, the small number of illustrated Shakespeare works existing in Great Britain. Gordon Ray 
cites only one work illustrated by Arthur Rackham with coloured lytographies. There was no 
illustrated Shakespeare work at the 1973 exhibition "Art. of the Printed book" organized by 
Joseph Blumenthal, and al the 1976 Morgan Library exhibition, only "A Midsummer Night's 
Dream" was presen/, illustrated in woodcut, published by W. Heinemann in 1908-1909, at 
Ballantyne. 

ln this context, Albert Decaris' illustration for "Macbeth" published al the Fuseau, in 1931, 
appears as exceptional. 
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PALATUL 
"CREDITUL FIJNCIAR RIJRAL" 

Carmen CONSTANTINESCU 
Simona Denisa OLTEANU 

Prima menţiune privind terenul pe care se va construi acest imobi apare în 
„Planul Bucureştilor" executat de maiorul baron Rudolf Artur Borroczyn, în anul 
1852. 

În baza „Cărţii Funciare" 1 din 27 aprilie 1938, cea mai veche menţiune privind 
imobilul este consemnată prin înscrierea pe baza posesiunii şi cu titlul de cumpărare 
de la „Eforia Spitalelor Civile", la 1 noiembrie 1874 şi 3 mai 1875. Această 
înregistrare s-a făcut conform actului de vânzare eliberat de „Eforia Spitalelor 
Civile", la 20 februarie 1876. 

Prin procesul verbal nr. 386, din 15 februarie, 1940, se acordă dreptul de 
proprietate în favoarea primei societăţi civile de „Credit Funciar Rural",cu sediul în 
Bucureşti, b-dul C. Brîncoveanu nr. 27, colţ cu strada Doamnei nr. 22. 

ft ;; 
/t „ 

Planul cadastral al armatei - 1911 

Conform „Cărţii Funciare", la data încheierii procesului verbal 15 februarie 
1940, pe teren se aflau trei corpuri de case şi patru curţi interioare. 

Primul corp construit la stradă era compus din: subsol, parter care cuprinde un 
hol mare şi 11 camere şi un etaj cu o sală mare şi 13 camere. 

Al doilea corp construit în partea dreaptă era compus din: subsol, parter cu şase 
prăvălii - fiecare cu mezanin şi trei etaje cu câte nouă camere. 

1 „Fondul - Cartea funciară", Filiala Arhivelor Statului Municipiului Bucureşti. 
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Al treilea corp, numit „Clădirea Tezaurului", era compus din: trei etaje fiecare 
formând o sală mare. 

Acest complex de clădiri era amplasat pe parcela 77/6 şi avea o întindere de 1 
611 m2· 

Imobilul al cărui documentar l-am realizat este al doilea din cadrul complexului 
de clădiri descrise mai sus. Acesta denumit „Palatul Creditului Funciar Rural" a 
suferit transformări în anii 1925 - 1926, efectuate de arhitectul şef al Ministerului de 
Interne - Paul Smărăndescu.2 

Casa „Creditul Funciar Rural" - 1925 

Clădirea cu prăvălii şi birouri ale societăţii a fost supraetaja tă parţial, exceptând 
faţada din Str. Doamnei nr. 22. 

Începând de la construirea iniţială a imobilului şi până astăzi, denumirea 
bulevardului pe care este amplasat a cunoscut diferite denumiri: în 1918 - „str. 
Colţei", nr. 27 3; în 1938 - „b-dul 1.1.C. Brătianu", nr. 27 4; în 1940 - „b-dul Regele 
Albert I al Belgiei", nr. 27 5; în 1944 - „b-dul C. Brîncoveanu", nr. 27 6; în 1950 - „b
dul 1848", nr. 10 şi în ziua de azi „b-dul I.C. Brătianu", nr. 10. Adresa acestei clădiri 
apare de fiecare dată colţ cu Doamnei, nr. 22. 

2 Smărăndescu Paul, Lucrări de arhitectură 1907-1942, Tipografia „Universul", Bucureşti, 1942. 
3 Anuarul Bucureştilor - 1918, Editura Jacques Roth, Bucureşti 1918. 
4 Anuarul de adrese din cuprinsul Municipiului Bucureşti - 1938, Editura Rudolf Mosse S.A., 

Bucureşti, 1938. 
5 Ghidul minune, Călăuza străzilor din Bucureşti şi din comunele s11burbane - 1940, Editura 

„Ghidului", Bucureşti, 1940. 
6 Cartea de telefoane, Bucureşti, martie 1944. 
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Ca o consecinţă a naţionalizării din anul 1950 imobilul este înscris ca fiind „Creditul 
Funciar Rural" pe b-dul 1848, nr. 10 - colţ cu str. Doamnei, nr. 22, având 5 apartamente. 

De la naţionalizare şi până în prezent în clădire au funcţionat mai multe instituţii 
de stat, printre care şi Comitetul de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii 
(1952-1959) care deţinea o bibliotecă de specialitate. 

Casa Creditului Funciar Rural - după 1952 

Conform fotografiilor, diferenţele privind aspectul arhitectonic dintre perioada 
interbelică şi perioada actuală sunt foarte mici. Imobilul este construit în stilul eclectic 
cu influenţe ale arhitecturii nearomâneşti , în special la ancadramentele ferestrelor şi la 
parape\ii de la balcoane. 

SUMMARY 

The "Rural Land Credit" Pa/ace 

by Carmen Constantinescu 
and Simona Denisa Olteanu 

The building, raised afler lhe year 1875, represented a beautiful example of tipica/ 
"French '' archileclure common in Bucharest by the end of the X/Xth century. ln 1925, one of /he 
fa{:ades was sacrificed, so that the architecl Paul Smărăndescu could build a new wing of the 
establishment for lhe exlended bank. 
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MANUFACTURA DE TUTUN ,,BELVEDERE'' 

Date pentru o monografie 

Aurel DUŢU 

La 1 ianuarie 1814, Dinicu Golescu în urma unor schimburi de proprietăţi a 
intrat în posesia unei moşii de 250 de pogoane, ce se afla „lângă Bucureşti cât se 
vede împrejmuit cu şanţ". Moşia se învecina la vest cu uliţa Târgoviştei, Podul de 
Pământ şi Dâmboviţa 1. Pe aceasta, cunoscută fiind ca moşia de la Belvedere, 
Dinicu Golescu şi-a ridicat o casă mare cu turn de apă, casă în care T. 
Vladimirescu „a pus Ia popreală" boierii care au cerut Înaltei Porţi intervenţie 
armată împotriva sa 2• 

După ce în anul 1848 aici au fost cartiruite trupe otomane, în 1851 Zoe Golescu 
scria fiilor ei Nicolae şi Ştefan despre închirierea caselor de la Belvedere de către 
armatele ruseşti, pentru a fi transformate în spital 3. 

Fiii lui Dinicu Golescu, Nicolae, Ştefan, Alexandru şi Radu, paşoptişti, luptători 
pentru unire, au vândut moşia de la Belvedere nepoatei lor Zoe Grant, fiica Anei 
Racoviţă, soţia secretarului consulatului englez la Bucureşti Effingham Grant, fratele 
Mariei Rosetti, soţia lui C. A. Rosetti 4• 

Zoe Grant, la rândul său, a vândut în loturi această moşie a statului; un lot în 
anul 1877 5, pe care încă din 1864 fucţiona Manufactura de Tutun „Belvedere" şi 
un alt lot în 1891, aflat în imediata vecinătate „dinspre Sud-Est cu Regia 
Tutunului" conform actului anexat aflat la Arhivele Naţionale ale Municipiului 
Bucureşti 6. 

Suprafaţa proprietăţii Manufacturii de tutun s-a mărit şi cu ocazia regularizării 
Dâmboviţei, din anii 1882-1884, hotarul din partea de sud, care se afla chiar pe firul 
Dâmboviţei, deplasându-se mult 7. 

De asemenea, proprietatea Manufacturii de tutun s-a mărit şi în urma celor circa 
50 expropieri efectuate în anii 1888-1891, aşa după cum reiese din actele şi declaraţiile 
de expropieri, autentificate de Tribunalul Ilfov 8. 

Documentele de arhivă şi literatură istorică studiate, ne dovedesc că, în anii 
1888-1890, a început construcţia clădirilor din incinta fabricii de ţigarete Bucureşti, 
ele suferind de-a lungul vremii multe transformări, modificări, adăugiri, pe care le 
vom evidenţia în cuprinsul acestei prezentări. 

1 Mihail Fănescu, Arhiva Societăţii de credit funciar urban din Bucureşti (1874-1948), în „Revista 
Arhivelor", 2/1960, p. 115. 

2 Gheorghe Vasilescu, Din istoricul cartierului Giuleşti, în „Bucureşti. Materiale de istorie şi 
muzeografie", voi. IV/1966, p. 157. 

3 Anastasie Iordache, Caleştii, locul şi rolul lor în istoria României, Buc„ 1979, p. 194. 
4 Arhivele Naţionale ale municip. Bucureşti, fond C.A.M., dos. 111851. 
5 Mihail Fănescu, art. citat. 
6 Arhivele Naţionale ale Municip. Bucureşti, dosar sus citat. 
7 Florian Georgescu, Alex. Cebuc, P. Dache, Probleme edilitare bucureştene, M.1.0.B., 1966, 

p. 144. 
8 Arhivele Naţionale ale Municip. Bucureşti, C.A.M., dos. 1-2/1889; 111890; 1/1891. 
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Din devizul înregistrat în data de 10/22 februarie 1888 semnat de: directorul 
Manufacturii de tutun Galeriu şi antreprenorul Dobre Nicolae, şi din alte documente 
de arhivă, reiese că s-au construit în incinta actualei Fabrici de ţigarete, în perioada 
1888-1890, 4 pavilioane de producţie (A, B, C, D) şi WC-uri 9• 

În perioada 1885-1890, în afara pavilioanelor A, B, C, D s-au mai construit: 
ateliere de reparaţii mecanice, tâmplărie, lito-tipografie, locuinţe în curtea 
manufacturii 10. Schiţa de plan din anul 1932 redă toate aceste construcţii şi cartierul 
Belvedere, construit în perioada 1911-1918 11 • 

Regia Monopolurilor Statului a cumpărat în 2 mai 1912 de la Societatea comunală 
de locuinţe ieftine circa 82 964 mp (din fosta proprietate Grant), pe care s-au construit 
200 locuinţe pentru salariaţii Regiei şi ai Manufacturii de tutun Belvedere 12. 

Dosarul 1/1851, fond C.A.M. de la Arhivele Naţionale ale municipiului 
Bucureşti, pe lângă devizul din anul 1888, de construcţie a celor 4 pavilioane, conţine 
şi schiţe pe calc pentru: depozitul de fermentare, remiza şi cazarma cultivatorilor, sala 
de basmale, corpul de gardă, sera de flori, locuinţa şefului de depozit, casa asistentei 
sociale, fără a fi datate. Presupunem că au fost construite până în perioada primului 
război mondial. 

Toate aceste construcţii se află consemnate pe schiţa de plan a Manufacturii de 
tutun Belvedere şi a cartierului din anul 1932 şi, de asemenea, sunt menţionate în 
scenariul filmului „Imnul Muncii", proiectat în sala de spectacole a fabricii pe 17 
decembrie 1931 13. 

În 16 mai 1914, Consiliul de administraţie a R.M.S.-ului a hotărât ca 
antreprenorul E. Dobrovici să execute conform planurilor şi devizului întocmite de 
acesta „lucrările de refacere şi construcţie de şosele şi pavaje Ia Manufactura de 
tutun". Astfel, începute în iulie şi terminate în noiembrie 1914, au fost executate: o 
şosea în faţa sălii de recepţie a depozitului central, o şosea de acces la locuinţele 
personalului, pavaj de bazalt în faţa garajului, canalizare 14. 

În perioada 1930-1940 s-au făcut consolidări, îmbunătăţiri şi modificări la 
construcţiile existente în incinta Fabricii de ţigarete Bucureşti. Astfel, din dosarele 
aflate Ia Arhivele Naţionale ale municipiului Bucureşti rezultă că: au fost înlocuite 
planşeurile de lemn cu unele de beton armat, la pavilioanele A, B, C 15 s-au construit 
o staţie de pompare şi o uzină de alimentare cu energie electrică pentru fabrică şi 
cartierul de locuinţe Belvedere16. 

În anul 1938 Primăria municipiului Bucureşti a cerut Casei Autonome a 
Monopolurilor Regatului României să execute la subsolul pavilionului C din incinta 
Fabricii de ţigarete, un adăpost contra bombardamentelor aeriene pentru circa 200 
persoane 17, care există şi în prezent. 

Suprafaţa incintei Fabricii de ţigarete a fost înscrisă în procesul-verbal încheiat 
în 4 martie 1944 (dos. 64 07811940) din Cartea funciară, cu drept de proprietate a 

9 Arhivele Naţionale ale Municip. Bucureşti, C.A.M., dos. 1/1851. 
10 Ibidem, dos. 119/1932 (scenariul filmului „Imnul Muncii"). 
11 Ibidem, dos. 21/1932, p. 81. 
12 Ibidem, dos. 1/1851 (Contractul încheiat între Direcţia generală a Regiei Monopolurilor Statului 

şi Soc. comunală pentru construirea de locuinţe ieftine). 
n Ibidem, dos. 119/1932. 
14 Ibidem, dos. 2411931; 29/1933; 77/1933; 7/1935; 28/1936; 4411936; 66/1931!. 
16 Ibidem, dos. 1/1935; 40, 41/1936. 
17 Ibidem. dos. 66/1938. 
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Direcţiei generale a C.A.M.-ului asupra „imobilului situat în Bucureşti". bulevardul 
Regiei nr. 1-3, compus din teren de 100 776 mp 18. 

În timpul bombardamentelor anglo-americane din aprilie-mai 1944, manufac
tura de tutun a suferit grave avarii. 

Din procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie al C.A.M.-ului, 
rezultă că s-au aprobat fonduri pentru evacuarea personalului fabricii „ei nemaiputând fi 
utilizaţi în Capitală în urma distrugerii numitei manufacturi", şi se mai acorda suma de 
15 OOO lei, pentru familiile celor doi ostaşi din garda militară a fabricii „căzuţi la datorie" 19• 

În perioada octombrie 1944-decembrie 1945, s-au cheltuit peste 70 milioane lei 
pentru repararea: depozitelor, locuinţelor aflate în incinta fabricii, a instalaţiilor 
electrice, de apă şi canal, ascensoarelor, a cazanelor, a WC-urilor şi pentru construcţia 
de barăci folosite pentu cazarea lucrătorilor şi ca săli de cantină 20. 

Documentele Consiliului de administraţie pentru acordarea fondurilor de 
reparaţii, prin nominalizarea clădirilor ce urmau a fi repartizate, ne oferă date certe 
referitoare la distrugerile produse de bombardamentele din 4 aprilie, 7 şi 8 mai 1944, 
astfel încât menţiunea „distrugerea manufacturii" nu a fost o exagerare emoţională. 

În sprijinul acestor afirmaţii avem „statistica referitoare la cartierele bombardate 
din cuprinsul municipiului Bucureşti", din aceeaşi perioadă, statistică care enumeră 
printre străzile bombardate şi bulevardul Regiei, Şoseaua Giuleşti, unde se afla 
Manufactura de tutun, precum şi planul cu instituţii şi clădiri din Capitala bombardată. 

Din fondurile acordate de Consiliul de administraţie al C.A.M.-ului, s-au mai 
reparat dispensarul, transformatorul de 160 kw, s-au înlocuit acoperişurile şi zidurile 
la blocurile A, B, C, s-au construit 4 barăci de lemn 21 . 

Lucrările au fost amenajate prin licitaţii câştigate de firme ca: Stavrescu, Gh. 
Rădulescu, C. Râmaru şi P. Sfetcovici, A. Sesan, O. Ionescu, firma Vulcan, Calor 
Metan ş.a. 22• 

Lucrările de reparaţii şi consolidări au fost necesare pentru ca Fabrica de 
ţigarete Bucureşti să devină productivă, întrucât pierderea Fabricii de tutun din 
Chişi11ău a dus la diminuarea producţiei de tutun şi ţigări pe piaţa românească. 

In anul 1948 s-au făcut transformări şi adăugiri la construcţiile existente, astfel: 
pe locul uzinei electrice s-a ridicat un bloc cu un etaj pentru birouri, s-a reparat şi s-a 
transformat creşa, s-au făcut reparaţii la garaj şi s-a etajat. De asemenea, s-a realizat 
un nou transformator, s-au făcut reparaţii radicale de acoperişuri, tâmplărie, ziduri 
interioare, tavane, tencuieli conform referatului Serviciului Cadastru sector IV, din 
august 1948 23. 

Acestea sunt consemnate şi în cele două schiţe de plan ale Fabricii de ţigarete 
din 1948; una, în care apare situaţia existentă în 1948 şi a doua, în care sunt trecute 
unele construcţii ce urmează a fi transformate, iar altele demolate. 

Lucrările au fost efectuate sub conducerea arhitectului Victor Lisai. 
În anul 1955, la intrarea din Bdul Regiei s-a construit o cabină de zid pentru 

portar conform autorizaţiei de construcţie din 7 iunie 1955 şi a planului de situaţie din 
25 iunie 1952. 

18 Ibidem, Cartea funciară, dos. 64 07811940. 
19 Ibidem, dos. 1-2/1944. 
20 Ibidem, dos. 1944-1945. 
21 Idem. 
22 Arhiva Primăriei municip. Bucureşti, Serv. Tehnic, dos. 2/1948. 
23 Idem. 
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Intervenţiile şi noile construcţii la Fabrica de ţigarete Bucureşti au continuat în 
1967, prin construirea unui nou depozit de tutun fermentat de 5 OOO tone după 
proiectul întocmit de ing. Smighelschi S„ Şerban Gh. şi Costache Eugen (în planul de 
amplaAsament din 1955 este menţionat Corp H. Depozit de tutun fermentat P + 3 E). 

In anul 1979 s-a construit pe baza proiectului elaborat de colectivul format din 
ing. Vasiliu Constantin, arh. Fanea Dana Emilia, arh. Firoiu Tamara etc„ un depozit 
de tutun fermentat de 2 500 tone/an care în planul de amplasament din 1955, este 
menţionat: corp L, Depozit P + 5 E. 

Referitor la evoluţia istorico-funciară a proprietăţii Regiei, inclusiv a Fabricii de 
ţigarete Bucureşti, subliniem că diferenţa de circa 25 OOO mp, ce apare între suprafaţa 
înscrisă în Cartea funciară şi cea existentă în prezent, s-a produs astfel: 

1. În urma decretului de aliniere a străzilor din anul 1948, Fabrica de ţigarete a 
pierdut din suprafaţă între 6-10 m în lăţime pe Bdul Regiei, Calea Giuleşti şi Şos. 
Basarab. 

2. Regia autonomă a tutunului şi Fabrica de ţigarete Bucureşti a pierdut din 
suprafaţă prin: cedare, transfer sau procese-verbale de predare, din suprafaţa dată: 
Direcţiei Sanitare a municipiului Bucureşti (imobilul dispensarului Basarab), 
Administraţia Domeniului Public sector 6 (secţia utilaj transport) şi l.F.M.A. 
(protocol şi act adiţional din 1991 şi 1995). 

Din comparaţiile schiţelor de plan din : 1932, 1948, 1952, 1955 şi 1995 şi a 
documentelor studiate am constatat: clădirile din incinta Regiei şi a Fabricii de 
ţigarete construite la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX au suferit modificări, 
transformări, adăugiri, ca urmare a avariilor produse de bombardamentele din 
aprilie-mai 1944, a refacerilor din anii 1948, 1952, 1955. · 

Noile construcţii din anii '60-'70 impuse de noile cerinţe sociale şi ale producţiei 
de ţigarete evidenţiază că în incinta fabricii există o ciudată împletire de ziduri noi şi 
vechi; construcţii fără decoraţiuni, forme şi volume care să exprime valori estetice şi 
arhitecturale deosebite. 

Lipsa de criterii certe faţă de construcţiile industriale pentru înscrierea lor în lista 
monumentelor poate duce ca, în cazul de faţă, la eroarea de a fi declarată monument 
istoric o fabrică în funcţiune (Fabrica de Ţigarete Bucureşti). Menţionăm că în această 
fabrică lucrează peste 1 OOO de muncitori, este obligată să facă faţă cerinţelor pieţii, ale 
concurenţei, care presupune o continuă retehnologizare şi modernizare, lege 
obligatorie a vieţii contemporane, dar anacronică şi aberantă faţă de un moment. 

Fabrica de Ţigarete Bucureşti face parte din acele stabilimente care, alături de 
Monitorul Oficial, Arsenalul Armatei, Vechea Monetărie a Statului de la Şosea, 
Moara Asan, Lemaitre„. şi va fi înscrisă cu aportul ei în cronica istoriei economiei 
româneşti. 

SUMMARY 

The "Belvedere" Tobacco Manufacture- Data/or a Monography 

by Aurel Duţu 

The "Belvedere" Tobacco Manufacture started to function in the year 1864, on the ancient 
domain on the Golescu family. 

The pa per deals with the historical evolution of the factory and its sheltering building untill 
the year 1944. 
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ARTA DECOR~TIVĂ ŞI APLICATĂ "1900" 
IN BUCURESTI 

' 
Elisabeta DRĂGAN 

În cea de a doua jumătate a secolului al XIX-iea Europa a cunoscut o perioadă de 
pace şi prosperitate, de intense preocupări edilitar-urbanistice. În artă această perioadă 
este cunoscută sub numele de „la belle epoque". Aceasta a fost epoca afirmării mai 
multor tendinţe contradictorii: eclectismul, funcţionalismul şi arta „1900". 

Arta oficială a fost eclectismul în chiar a cărui perioadă de glorie s-au pregătit 
soluţiile formale ale artei „1900", artă acceptată de burghezie, căci prin folosirea 
simbolului ea putea părea de avangardă, fapt care explică şi difuzarea sa imediată pe 
plan mondial. 

Aşa cum arăta Paul 
Constantin această artă „a 
înflorit la răscruce de veacuri 
situîndu-se între istoricism, 
maladia secolului al XIX-iea, 
ce a produs un îndelungat 
hiatus stilistic şi revoluţia 
estetică a secolului nostru. Şi cu 
toate că descinde parţial din 
eclectism sau că a stat la baza 
artei moderne, Arta „1900" nu 
este un fenomen de trecere, ci 
o mişcare autonomă, atot
cuprinzătoare, de o putere şi 
amploare rar întâlnite în istorie. 
Ea a avut mai ales meritul de a 
fi încercat să construiască, după 
multe decenii de domnie a 
eclectismului, o nouă sinteză 
modernă a artelor" 1• 

Stilul „ 1900" reprezintă 
o reacţie împotriva arhi
tecturii de la Expoziţia 
Universală din 1889. În chiar 
această expoziţie, pe obiectele 
cu decor naturalist expuse de 

Plafonieră manufactură Galle Emile Galle, precum şi în 
preceptele societăţii „Arts 

and Crafts" fondată de W. Morris la Londra în 1888 cu scopul de a reproduce mobile 
de bun gust la un preţ accesibil, aflăm premizele noului stil al anilor 1900. 

1 Constantin Paul - Arta 1900 în România 
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Arta „1900" este o exaltare a artelor decorative tocmai când ideea de decor era 
abolită de către funcţionalişti. Ea favorizează o renaştere a gustului pentru natura şi 
civilizaţia rurală în plină explozie a tendinţelor de industrializare, reabilitînd artele 
meşteşugăreşti şi tehnici cum ar fi vitraliul, ceramica, tapiseria. Produsele maşinii sunt 
privite cu suspiciune, deşi uneori cum ar fi la Viollet le Duc maşina este înglobată 
sistemului, viziunii sale, considerând-o perfecţiunea funcţiunii anunţând astfel viitoarele 
idealuri ale esteticii industriale. Arta „1900" este o artă în care se remarcă o nouă poziţie 
faţă de materiale căutându-se prin picturalitatea suprafeţei imitarea altor materiale. 

În această perioadă iniţial se remarcă o reîntoarcere la trecut ce suprimă orice 
formă nouă, dar în acelaşi timp se condamnă pastişa, copia fidelă. În acelaşi timp se 
produce trecerea de la obiectul artizanal la multiplicarea în serie. Unitatea stilistică se 
realizează prin atfosfera interioarelor în care abundă plante verzi, tapiserii, obiecte 
decorative, Intericirul devine expresia unei unităţi de viziune stilistică în care domină 
spaţiul luminos cu accent pe plafon şi podea, de unde şi importanţa corpurilor de 
iluminat. Domină asimetria ce aminteşte rococoul alături de simbolistica decorului. 
Se remarcă rupturi şi reînoiri, arta decorativă în dorinţa de a nu pastişa epocile 
precedente mergând pe calea unui efort de a crea un stil nou, stil care în lupta cu 
funcţionalismul duce la resuscitarea interesului faţă de natură şi a vieţii satului, 
studiul florei şi reproducerea naturalistă a acesteia, mai ales a tijelor de flori care 
permit crearea volutelor şi curbelor devenind adevărate structuri ale unor compoziţii 
baroce. Acum se consacră o nouă viziune asupra folosirii decorului care se contopeşte 
cu obiectul, sentimentul de mişcare fiind rezultatul acestor precepte. 

Vaza Daum-Nancy 

Stilul „1900" este un stil unitar, care caută egalitatea tuturor artelor ce au drept 
scop decorativitatea. Interioarele vor fi decorate într-o manieră simplă şi elegantă, în 
care în general s-a optat pentru decorul floral al şcolii din Nancy, dar şi pentru 
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geometrizarea şi stilizarea şcolilor germanice ca cea de la Viena sau Milnchen care 
încarcă mobilierul cu balamale şi contrafişe. Mai amintim dezvoltarea în epocă a şcolii 
de sticlă şi mobilier a lui Hoffman care introduce compoziţia şi decorul rectiliniu. Se 
deosebesc două mari perioade ale stilului, cea florală între 1875-1900, în care se 
încadrează cele mai multe dintre şcolile naţionale, iar după 1900 până la 1914, locul 
stilisticii florale curbilinii, care adesea pierde acordul dintre formă şi ornament, este 
luat de viziunea geometirizantă a şcolilor din Glasgow şi Viena. 

Obiectivele noii arte sunt de a 
se adresa atât marilor comanditari, 
cât şi publicului larg. Se naşte în 
acest context o nouă relaţie , aceea 
dintre artist şi fabricant sau 
negustor, precum şi relaţia dintre 
prototip ca unicat şi obiectul de 
serie, care prin multiplicare pierde 
din calitate. Teoreticianul stilului 
Eugene Grasset, artiştii şi ne
gustorii propovăduiau realizarea 
unor opere de bun gust, a căror cali
tate să fie bună, iar preţul accesibil 
tuturor. Stilul înfloreşte mai ales în 
artele decorative şi aplicate, în 
mobilier, sticlă, bijuterie, feronerie. 

Deosebită este activitatea 
Şcolii din Nancy, reprezentată de 
artişti cum ar fi Emile Galle, 
Majorelle sau fraţii Daum, şi a fost 
stimulată de negustori de talia unui 
Samuel Bing. Necesităţile epocii 
cereau crearea unor mobile noi, cu 
mijloace tehnice noi, căutându-se în 
acelaşi timp modalităţi noi de a 
ascunde munca maşinii şi asam
blajul prea tranşant al pieselor sau 
caracterul prea incisiv al bronzurilor 
prin alungirea formelor. 

În ceea ce priveşte mobilierul 
Picior de lampă Daum-Nancy se observă pe de o parte predilecţia 

pentru decor în detrimentul 
volumelor, apoi influenţa orientală prin folosirea lacurilor şi decoraţiei 
bidimensionale, iar după invazia baletelor ruse în 1909 apariţia culorilor vii, chiar 
violente, pentru ca în cele din urmă să se revină la o artă mai sobră în care elementul 
vegetal a dispărut cedând locul sidefului dispus între mari suprafeţe lemnoase. Se 
foloseşte lemnul preţios de trandafir, măceş , lămâi alături de stejar şi păr. 
Postamentele sunt în general drepte , evazate sau în evantai, iar picioarele în formă de 
tijă florală. Elementele decorative sunt realizate din furnire de esenţe lemnoase în 
culori deschise care redau plante agăţătoare, flori exotice şi de apă. Sub influenta 
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Orientului apare peisajul bidimensional pe fond de lac negru sau roşu. În acelaşi timp 
menţionăm folosirea decorului cu fluturi, broaşte ţestoase, păsări, decor care de foarte 
multe ori prezintă o intensă încărcătură simbolică. Se evidenţiază totodată scaunele cu 
şezute şi spătarul din piele, cu decor imprimat în relief, măsuţele mici pentru servit, 
sufrageriile cu dulapuri masive, supraîncărcate cu decor cu flori sau viţă de vie. 

Şcolile artei „1900" au 
fost alianţe industriale care 
au dezvoltat pe lângă 

producţia de mobilier pe cea 
a obiectelor decorative din 
sticlă, metal şi ceramică. 

În sticlă se evidenţiază 
inventivitatea tehnică a unor 
artişti cum ar fi E. Galle, 
fraţii Daum şi Tiffany-primii 
exponenţi ai şcolii franceze 
de Ia Nancy, cel din urmă 
reprezentând şcoala ame
ricană. Ei realizează o pastă 
de sticlă cu o compoziţie ce o 
face asemănătoare emailului 
sau pastei dure, în contraste 
de luciu şi mat. Vasele şi 
obiectele din sticlă încântă 

prin sentimentul formei şi al 
culorii. Formele sunt alungite 
sau geometrice cu ornament 
care abundă prin redarea 
naturalistă a vegetaţiei sau a 
peisajului. Drumul deschis de 
E. Galle în ceea ce priveşte 
compoziţia şi prelucrarea 
sticlei este continuat şi de alte 
manufacturi dintre care de 
amintit este cea a fraţilor 
Daum, care au reuşit să 

lucreze în maniera sticlei 
inventate de E. Galle, 
calitativ bine faţă de alte 
manufacturi care s-au limitat 
la o producţie de imitaţie şi 

Sticlă cu capac şi ansă metalică 
(sticlă gravată, metal turnat şi cizelat) 

de calitate mediocră. Cu timpul, sub influenţa lui Freud, în arta sticlei apare şi figura 
umană şi aceasta mai ales după 1914 când chipul femeii tinere cu păr unduitor apare 
tot mai des în lucrările unor artişti cum ar fi Lalique. Acesta a fost continuatorul lui 
Galle în ceea ce priveşte inovaţia tehnică realizând o sticlă alb-lăptoas, translucidă. 
Producţia de serie a fost însă foarte mare şi a făcut uneori rabat în ceea ce priveşte 
calitatea. 
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„Stilul" 1900 creează în interiorul fiecărei arte aplicate. În arta metalului 
foloseşte argintul cizelat, lucrat în relief în care forma devine structură. Cunoaşte o 
deosebită înflorire prelucrarea alamei şi a aliajelor ieftine argintate, alpacaua, cu 
decor de flori sau struguri de viţă de vie, formele alungite, graţioase, în care adesea se 
caută legătura intimă dintre toartă şi vas. Demnă de amintit este evoluţia prelucrării 
fierului forjat bătut cu ciocanul, cu decor în volute şi elemente de inspiraţie vegetală. 

Vas Lalique 

Aceleaşi tendinţe deco
rative le întâlnim şi în ceramică. 
Apar modele noi în fabrici cum ar 
fi cea de la Limoge, de la 
Sarrguemines sau Copenhaga. 
Încercări mai puţin reuşite a avut 
în ceramică şi Galle. În general 
este speculat elementul floral în 
compoziţii decorative ce au la 
bază linia curbă. Formele au 
profil ondulat cu decor ca şi în 
sticlă de flori, vrejuri, păsări ca 
păunul şi bufniţa care capătă 
valoare de simbol. Se încearcă 
smălţuiri şi tehnici noi. Seriile 
sunt mari, calitatea fluctuează. 

Arta „1900" este un 
fenomen internaţional care s-a 
manifestat şi prin renaşterea 

artelor din fiecare ţară, ducând la 
crearea şcolilor naţionale. 

În România crearea con
diţiilor favorabile dezvoltării 
economiei capitaliste, precum şi 
propagarea unor ideii novatoare 
în rândul burgheziei şi boierimii 
autohtone, în urma influenţei 

occidentale au dus la creşterea 
numărului oraşelor, la dez
voltarea arhitecturii şi a artelor în 
general. Iniţial a fost o preluare a 

formelor culturii şi civilizaţiei occidentale pentru ca apoi să se închege într-o viziune 
unitară, specific naţională condusă de o ideologie proprie. A fost o epocă de 
transformări fundamentale pe toate planurile care au făcut din România o ţară integrată 
în ansamblul vieţii şi civilizaţiei europene. După 1867 în România se construieşte mult 
mai ales în stil electic şi se pun bazele oraşului modem cu edificii administrative şi 
reşedinţe corespunzătoare posibilităţilor claselor prospere ale societăţii. În activitatea 
edilitară şi în amenajarea interioarelor se observă la noi o perioadă de frământări şi 

contradicţii, cu preferinţă pentru eclectism şi mai apoi pentru elementele de artă „1900". 
Înfluenţa artei „1900" se simte în România în arhitectura din Transilvania şi 

sporadic şi în cea din sud, dar influenţa ei se remarcă cu precădere în ceea ce priveşte 
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ambientul de interior, prin folosirea particularităţilor ornamentale „art nouveau" 
şi „secession" ca nuanţe ale stilului „ 1900", la feronerie şi decoraţia murală, dar în 
special prin achiziţionarea de mobilier şi de obiecte de uz curent şi decorative cu 
ornamente „1900". Această tendinţă se explică mai ales prin preţul accesibil al 
pieselor lucrate în serie, fapt care le-a făcut asimilabile diferitelor categorii 
sociale. 

Împotriva acestei arte de împrumut se ridică numeroase voci care cer 
valorificarea elementelor stilistice româneşti. Istoria artelor aplicate şi a arhitecturii 
din România de la sfârşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru se remarcă 
printr-o luptă susţinută între tendinţele de împrumut şi cele de inspiraţie autohtonă 
ale şcolii nearomâneşti, care începând cu Ion Mincu se va strădui să reînoade firul 
tradiţiei artei noastre româneşti. Se crează în aparenţă o artă modestă dar 
remarcabilă prin nota de autentic românesc. Şcoala nearomânească se încadrează în 
concepţia artei „1900" prin obiectivele ideologice, folosind însă mijloace de 
exprimare proprii, cu rădăcini în arta noastră populară. 

Se remarcă în această perioadă la noi un avânt deosebit în pas cu formele 
occidentale contemporane manifestat prin preocupările pentru artele decorative şi 
aplicate. Acum Nicolae Iorga înfiinţează Şcoala de la Văleni, Universitatea Populară. 
În acelaşi timp încep să producă în maniera artei „1900" fabrici ca cea de sticlă de la 
Azuga care lucrează sub îndrumările artistice ale lui Montesy, dar care din păcate nu 
reuşeşte să se ridice la nivelul unei creaţii originale. În mobilier se simte clar suflul 
înnoitor al creaţiei originale, acesta caracterizându-se prin căutarea elementelor de 
bază din folclor şi în preceptele artei „1900". Aceeaşi tendinţă se manifestă şi în 
textile, ceramică şi vitraliu, ca fenomene artistice originale. 

În ceea ce priveşte Bucureştiul de la sfârşitul secolului trecut şi începutul 
secolului actual se remarcă puternica influenţă a artei franceze, a arhitecturii 
franceze. După 1870 preocupările edilitare şi urbanistice devin prioritare cunoscând 
noi dimensiuni. Se introduce lumina cu gaz, se rezolvă problema aprovizionării 
oraşului cu apă, se deschid marile bulevarde. Necesitatea unor transformări rapide ale 
cadrului material construit pe măsura noilor exigenţe ale societăţii concomitent cu 
dezvoltarea culturii naţionale de tip modern explică în cea mai mare măsură faptul că 
multă vreme cei care furnizau piesele destinate amenajării interioarelor au fost 
reprezentanţii atelierelor din străinătate. Punându-se bazele oraşului modern, 
sistematizat se rezolvă necesităţile impuse de noua suprastructură, în virtutea cărora 
se construiesc instituţii administrative şi reşedinţe corespunzătoare cerinţelor 
boierimii şi burgheziei epocii. În activitatea edilitară şi în amenajarea interioarelor se 
observă în Bucureşti, ca în general la noi, o perioadă de frământări şi contradicţii. 
Este, aşa cum definea M. Caffe, „epoca marilor ciocniri" 2, cu preferinţă pentru 
eclectism şi apoi pentru elemente ale artei „1900". 

În interioarele din Bucureşti se mai păstrează încă un număr ridicat de mobilier, 
piese de sticlă, ceramică, textile în stil „1900". Datorită seriei mari în care au fost 
produse şi tehnicii de lucru care nu este întotdeauna de cea mai bună factură, cea mai 
mare parte dintre piesele „1900" nu sunt de strict interes artistic. Totuşi, cunoaşterea 
fenomenului artei „1900" ne ajută să ne formăm o viziune clară în ceea ce priveşte 
influenţa sa în cadrul vieţii şi civilizaţiei româneşti a epocii. 

2 Caffe Mihail - Arhitectul Ion Mincu 
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Arta „1900" este importantă ca fenomen, nu neapărat pentru toate produsele 
sale, căci importante sunt prototipurile şi piesele de calitate excepţională, al căror 
secret de fabricaţie este adesea pierdut, cum ar fi spre exemplu cel al sticlei create de 
E. Galle. 

Magazinele bucureştene ale epocii vor propulsa în cantităţi apreciabile o 
producţie de import în care obiectul autentic de artă devenea solidar în raport cu 
proliferarea în serie a unui prototip dat, prototip a cărei individualitate rămâne 
suverană. Nu dorim ca să contestăm locul şi rolul artei „1900" în dezvoltarea 
civilizaţiei europene, dar în aria bucureşteană nu trebuie să-i absolutizăm valenţele, 
important şi interesant fenomenul artei „1900" devenind în raport cu dezvoltarea 
şcolii naţionale în arhitectură şi artele decorative. În ceea ce priveşte crearea unor 
ansambluri coerente de artă „1900" în aria de cultură a Bucureştiului se remarcă 
interioarele şcolii nearomâneşti de arhitectură, arte decorative şi aplicate. Şi acesta 
este - credem - aspectul major al sintaxei „1900" din ţara noastră. Elementele 
disparate ale Art-Nouveau-ului, Secession-ului sau Jungenstill-ului nu s-au constituit 
la nivelul Capitalei noastre niciodată într-un ansamblu unitar, deşi exemplul 
interioarelor „1900" de la Peleş, Pelişor şi Cotroceni era cunoscut în epocă şi 
apreciat. Un sistem al arhitecturii şi decoraţiei interioare eclectice din secolul al 
XIX-iea, care se bucura de un mai trainic prestigiu, a fost cel pe care scau grefat 
experienţe disparate ale Art-Nouveau-ului, coexistând cu diminuări sau revirimente 
de intensitate până după primul război mondial. Pe de altă parte, în momentul 
pătrunderii sale masive în Bucureşti, obiectul „1900" devenise deja un accesoriu 
aparţinând producţiei de serie mare şi foarte mare, excepţiile fiind rare în România 
(ca de exemplu colecţia de sticlă Art-Nouveau a Castelului Peleş, constituită în 
ultimul sfert al secolului trecut unde pot fi întâlnite exemplare valoroase ale 
stilului). Astfel, după cincisprezece ani de căutări şi cercetări - pentru a ne limita 
numai la un exemplu - nu am întâlnit în colecţiile bucureştene nici o piesă care să 
poată fi atribuită creaţiei directe a lui Emile Galle, toată sticlăria cu acest însemn 
aparţinând producţiei de serie a manufacturii sale sau chiar seriei industriale masive 
lansată după prototipurile create de acesta. 

Desigur, unitar sau fragmentar, fenomenul „1900" din România, în general, se 
înscrie în aria artei europene, constituind cel mai adesea, mai ales în sudul şi estul ţării 
un imens fond artefactural Art-Nouveau, încă recent în timp faţă de epoca noastră şi 
decoraţiunile interioare, în ambianţa de interior cu tot ceea ce aparţine de aceasta. În 
planul istoriei artei, fenomenul artei „1900" a fost obiectul unei considerări în aria sa 
românească de manifestare prin lucrarea lui Paul Constantin, rândurile de faţă 
încercând să reevalueze detaliul evidenţiat în interioarele bucureştene, orice adâncire 
a cunoaşterii fenomenului putând fi posibilă într-un viitor mai apropiat sau mai 
îndepărtat, mai ales că se remarcă că preceptele artei „1900" se fac astăzi simţite în 
opera unor artişti români tineri, care redescoperă structurile şi decorul stilului. 
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SUMMARY 

Decorative and applied art „1900" in Bucharest 

by Elisabeta Drăgan 

After a wide introduction defining the „Art Nouveau" style, the authoress observes that, 
after the Peleş Castle was built in Sinaia, Art Nouveau elements began to be used in the 
decoration of some houses in Bucharest, where an eclectic style was becoming general. Minor art 
products of the same style were imported from abroad. 
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DOAR UN MENIU? 
(Glome gastronomice) 

Mariana JAKLOVSZKY 

Ce este un meniu? O listă pe care sunt scrise felurile de mâncare şi băuturile 
servite într-un restaurant, împreună cu preturile respective, prezentată pe un suport 
material, după fantezia proprietarului: pe hârtie, mătase, lemn şi ce-ar mai putea fi, 
totul într-un decor ornamental ori chiar mai mult, într-un decor historiat, adică într-o 
poveste de imagini. 

Când capătă această listă de bucate sensuri mai adânci? Atunci când informaţia 
iese din timpul prezent. Din acest moment, ea reprezintă o parte de gastronomie pe 
care o ignoră societăţile neatente ori insuficient evoluate, care doar mănâncă. Din 
acea listă simplă care te învaţă să te hrăneşti frumos începi să observi date din istoria 
mentalităţilor, chiar şi ceva agreabil: cum se veseleau înaintaşii. Odobescu cu al său 
„Prandilu academicu'' a inaugurat prima glumă gastronomic-literară, sub forma sa de 
listă de bucate. De aici încolo începem să observăm şi alte condeie într-o astfel de 
literatură: autorii neatestaţi, care „le dau anonime", dar conturează mentalitatea 
românească de chef. 
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Din posteritate apare un autor de asemenea producţii, care n-a crezut 
niciodată că viitorimea se va amuza de literatura sa ocazională. Politicianul şi 
omul de lume Dimitrie Butculescu este unul dintre cei 12 fii ai paharnicului 
Constantin M. Butculescu (1846-1916). Devine arheolog, dar este şi creatorul 
societăţilor cooperatiste, pe lângă activitatea sa de deputat conservator. În 1877, 
făcea parte din legiunea gărzii naţionale din culoarea de verde a Capitalei şi i se 
cunoaşte un caiet cu note din timpul războiului de independenţă. De la 21 de ani 
era invitat la balurile curţii lui Carol I, cum ştim dintr-o invitaţie din 1869. Multe 
alte invitaţii oficiale vor urma şi iată-l întocmind meniuri fanteziste cu referiri la 
politicul zilei, pentru amuzamentul convivilor. Au fost adunate cu grijă de o fiică 
cu un veritabil cult al familiei şi de la care s-a aflat că tatăl său întocmea glume 
gastronomice. De Ia acele mici remember de pe spatele meniurilor: „de papa", „a 
fost papa" şi revelatorul „compus de papa", refacem traseul multor dineuri, în 
care se amestecă activităţi cu profil diplomatic ori economic, încheiate victorios 
pe o mâncare bună. 

Scurt periplu gastronomic al lui „papa Butculescu", care începe cu expozanţii 
cooperatori, în octombrie 1883 şi 1894. Aceste banchete sunt celebrarea activităţilor 
cooperatiste ale domnului Butculescu, care era proprietarul şi redactorul şef al 
ziarului „Cooperatorul român", ziar industrial, comercial şi literar, care a funcţionat 
cu întreruperi între 14 martie 1883 şi aprilie 1896. 

În decembrie 1890, merge la un banchet oferit lui Ioan Grădişteanu şi Valerian 
Urseanu, după vreun moment politic (meniu pe care l-a şi compus). Banchetul este 
oferit unor buni luptători conservatori ca V. Urseanu, dar mai ales lui Ioan 
Grădişteanu, care va fi ministru al Lucrărilor Publice în trei guverne, între 1900 şi 
martie 1907 şi cu care se întâlnea şi în preocupările cooperatiste, căci Grădişteanu era 
unul din semnatarii programului expus în primul număr al ziarului „Cooperatorul 
român". 

În 1892 se duce la „Banchetul românismului" din 14 iunie, iar pe meniu, într-un 
colţ apare un comentariu manuscris: „Banchetul studenţilor oferit D-lui Lucaci. Am 
luat parte contribuind cu 500 lei". Acest banchet cu titlu triumfător, la care a fost 
invitat patriotul memorandist Lucaci, sublinia activitatea Ligii culturale, care în 
primul rând milita pentru unire, încât revistei „Liga românească" (1896-1900) i se va 
interzice intrarea în Ardeal. 

În 1895 are Ioc ospăţul Ligii Culturale. La Liga culturală se întâlneau B. 
Delavrancea, V. A. Urechia, I. Bianu, Vintilă Rosetti, M. Balş, G. Cantacuzino etc. şi 
reuşeau să menţină echilibrul între liberali şi conservatori. Liga organiza conferinţe şi 
diferite manifestări culturale, avea secţiuni pe judeţe şi în fiecare an se organiza un 
congres, primit cu mult interes. 

În 1897 este prezent, la Clubul ofiţerilor în rezervă, la banchetul coloniei 
britanice cu ocazia jubileului de diamant al Reginei Victoria, iar Ia o dată neprecizată, 
Ia un dineu dat în onoarea studenţilor bulgari, sârbi şi greci şi a celor din Iaşi. Tot în 
1897, la 12 martie, participă la un banchet în onoarea lui A. de Gubernatis, venit în 
vizită la „Liga pentru Unitatea Culturală a Românilor". Contele Angelo de 
Gubernatis era un cetăţean al lumii, scriitor, publicist şi orientalist. În al său 
„Dizionario bibliografico degli scrittori contemporanei" (1878 şi apoi reeditat în 
1888-1891) va introduce şi scriitori români, iar despre Iulia Haşdeu va scrie o carte. 
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În 1898, Butculescu nu va lipsi la cea de-a 9-a aniversare a Asociaţiei 
absolvenţilor şcolilor comerciale, ca şi în anul următor, la a 10-a. 

Aşezate cronologic, ar fi măcar unul pe an, între 1890 şi 1897, dar probabil erau 
mai multe şi pentru că se observă o foarte mare diversificare a mediilor, credem că 
omul era dorit în societate. 

Un meniu „model" Butculescu, cel care ştim sigur că „a fost compus de papa": 
„Amenuntul festinului de la 20 decemvre 1890 oferit d-lor deputaţi Ioan C. 

Grădişteanu şi Valerian Urseanu". Cei doi oameni politici sunt deputaţi 
conservatori. Trebuie deci să înţelegem că întrunirea e conservatoare. Ce vor 
mânca? „Papa" Butculescu, de dragul glumei, ne lasă uneori nelămuriţi, defect al 
multor meniuri formulate metaforic, încât uneori vor funcţiona şi cu traducerea 
alături. 

Deci acest „amenunt" (citeşte meniu) este format din: 

„ Supă Sarmisegetuza 
Şalăi de Tisa şi de Dnistru cu cordială daco-română 
Muşchi de Bour Bucovinean scăldat în sălciă istriană 

cu succulenţi din Dumbrava roşie 
Mazăre-Julian din câmpiile Unirii Principatelor 
Triumful Plevnei întocmit după gustul românesc 

Sa/adă Pan Românistă cu aromă Carpato-Balcanică 
Mândria Maghiară năbuşită dorobănţeşte 

Caşcavaluri franco-române 
Fructe amestecate din Liow, Torda, Bitolia, Alba Julia etc. 

Tabietul Lui Sinan-Paşa tradus pe româneşte 
Politică Extrem Occidentală 

Vinuri din Ţara de Sus şi de Jos 
Mai uşor de descifrat. „Tabietul lui Sinan-Paşa pare să purceadă direct din 

comparaţia populară: „fumează ca un turc". 
Fructele, însoţite de referiri la anumite oraşe, sunt fie celebre din acele zone, fie 

în linie naţionalistă, înşiruirea unor localităţi cu populaţie românească din afara 
graniţelor României (suntem în 1890). 

Domnul Butculescu, dacă el este creatorul termenului gastronomic „amenunt" 
(pentru meniu) şi dacă acesta o fi circulat un timp în epocă, neregăsit în texte ori în 
dicţionare. îl foloseşte cu referire directă la originea lui. comună cu francezul „menu" 
din lat. minuta, care s-a şi păstrat cu acest sens în italiană. Scris în ortografia vremii: 
amenunt; grupul „menu" este vizibil la mijlocul cuvântului şi dicţionarele îl dau 
provenind de la minuta, dar cu alt sens, cel cunoscut de toată lumea în limba română. 
In acest moment al deşteptării naţionale spre occident, apar 2 căi de îmbogăţire 
lingvistică: neologismul menu, care a învins, şi crearea unui cuvânt nou de la aceeaşi 
origine: amenunt. Două „amănunte" mai onorează D-l Butculescu: „Amenuntul 
banchetului oferit de Expozanţii cooperatori D-lui C. Butculescu în 26 oct. 1894" Şi 
„Amcnuntul prânzului de la banchetul cooperatorilor din ziua de 26 oct. 1883". Între 
aceste două „amenunte" sunt 11 ani! 

Deja. tipografiile tipăresc meniuri, special comandate, încât fanteziile culinaro
linvisticc au şi un decor european. 
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~-, I AMENUNTUL 
,..( BANCHETULUI 

oferit de Exposan!IT CooperatorT 
D-lui DillITB.IE C. IUTCULESCU 

~6 Octombrie ·189-i 

M 

Ţui~ de Yălenl, Mastică Chivulescu (Brăila! 
ŞliboYl!l clMPEAHU et SMEU {Prigor Banatl 

MEZELU~I 

Icre pro&pete de Tulcea, Marinată Ateniană 

Economopolu, Sardele fran~uzeştl, Şunclde Praoa, 
limbi afumatii de Bucureştf cu aspic. 

SER V I CI U L pu 

Cooperativa panrom~nistA. 

CegJ rece Dună~ana lngraaita cu racr de Heajlov. Salcia regala. 
X:n. trare lluschiu daco-roman gatit cu cartofi transllvanenl. 
Legume llazâre diplomat4 Staicovicl, pregât1te cu turti!e sucul8Ilte. 
Fript.uri Triumful PlevneT, Pul tomnat1ol la frigare, Stol de becasaine 

bucovinene aşezate pe strate de maial emancipat. 
BALADĂ .MACEDONICĂ 
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Cafea. 
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s E R V Ic I u L I ILEA 

Napolitana. 
Turta deliciosa Carmen SylYa, oferita de D-nu Basiliu. 
Dorul Cooperatorilor oferită de D-nu N. Jonescu. 
Struguri de Dragaşani, Pere de soiii Joanid, Capşa GraboYeski. 
cu Cognac : CarloYa, Christescu, Lehrer, Naville, 
Stamatopotu (Grecia). 

::C....icoru.r:I'. Chivulescu, Coconescu, Emanuelide, Oroveanu. 
şam.pan.ie Crema de Odobescl (MOiior et Comp. Braila). . 

Spum~ de Basarabia Principele Ferdinand (Societatea 

'Vin.u.r~ 

Vinicola Odessa). 
Cotnari 1887 FratH Amira, Balta rece Jassi. 
Ţigăneşti 1882, Tache Anastasiu, TecuciO. 
Dr~găşani 1879, Lehrer. 
Dr~găşani 1872, Herescu. 
Vin lnfunliih de Drăg~şanl, Jordache Jonescu. 
Nicoreşti 1686, fra!il Anastasiu Macedoneni, Galaţi. 
1884 StolanovlcT, Braile. 
Dr~g~şanT 1894, Enache Dimitrescu. 
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La „Ospăţul Ligei Culturale de la 22 Maiu 1895", suportul. a fost special 
comandat la „lithografia lui Carol Gabi.", din str. Doamnei nr. 16. Textul este înscris 
într-o decoraţie simbolică: pe latură o coloană îmbrăţişată de frunze de laur şi un 
timbru sec auriu, pe care scrie: „Liga culturală Română 24 ianuarie 1891 ", prins pe o 
panglică tricoloră. Frontispiciul este format din lupoaica cu fii săi mitici: Romulus şi 
Remus, sub care se află lozinca „Virtus romana redviva". 

Textul rezumă gândirea comună contemporană sărbătorească: 

„ Ţuică carpatină, mastică balcanică 
Toţi o zamă 

Salam înnotând în vin de Cotnari 
Cegă prinsă la podul lui Dariu-lstaspe 

M~chii din coapsa Zimbrului lui Dragoş Vodă 
Pui! Puişori în jurul drapelului 

Castraveţi prietenoşi de la Sofia şi 
Frunză verde de cic6re 

Românaşu-n veci nu m6re! 
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Brânză internaţională 
Braşoave ( dessert) 

Vârful cu dor Îngheţat 
Taifas oriental 

Vin de Drăgăşani 
fără disticţie de colare politică 

Ca la Liga 
Ambrosie săsească" 

Cotnari, Nicoreşti şi vin de Drăgăşani se beau alături de vinuri din podgorii 
cunoscute după numele proprietarilor: Garoflid, Ştirbei, Brătianu, Bengescu. 

Textul este cel mai des în limba franceză, ca în multe părţi ale lumii, limbă a 
gastronomiei. Ca oriunde apar localizări, obţinute prin formula „a la roumaine": 
„dinde a la roumaine", „agneau saute aux epinârds a la roumaine, „croque en bouche 
a la Grivitza" (!),dar şi un barbarism: „kiftelly de dinde a la Moldovianu". 

Meniurile parcurse trădează câteva localuri de petrecere ale Bucureştilor: Hotel 
Boulevard de pe B-dul Elisabeta 13, unde în 1906, anul jubileului regal, la 9 mai, se 
trece lângă meniu şi programul orchestrei: „Deşteaptă-te române", apoi: „Garofiţa" 
şi „Buciumul Carpaţilor" de Dinicu, „Rigoletto" de Verdi, Suppe: „Frumoasa 
Galathe" - uvertura, Offenbach: „Orfeu în infern" - uvertură, Caudella: „Simţiri 
patriotice" şi „Dorul de ţară", dar surprinzător şi „Dixieland" - intermezzo american 
- Channery - Haimes. 

Banchetul are loc cu ocazia celui de al 8-lea Congres al Camerelor de Comerţ şi 
meniul este tipărit la „Socec", editură de prestigiu, care ornează alegoric şi colorat 
lista de bucate, cu un zeu Mercur, în zbor de-asupra globului şi care întinde o coroană 
de lauri spre podul de la Cernavodă, ce se zăreşte estompat. Glorifica astfel jubileul, 
dar şi virtuţile comerciale ale celor întruniţi la congres. 

„Capşa" şi „Continental" de pe Calea Victoriei îşi publică meniurile la „Găbl", 
str. Doamnei 16. 

„Birtul Iordache N. Ionescu" şi „Hotel Union Maison Franz Stiefler" publică la 
„Imprimerie de !'Academie" str. Colţea 48 şi la „Imprimerie de l'Independance 
Roumaine", dar şi la o uitată, dar meritorie „Litografie J. Naghel", care tipărea 
pentru Colonia Britanică din Bucureşti, meniul din 29 iunie 1897, cu ocazia jubileului 
de diamant a reginei Victoria (1837-1897) şi unde: „A fost papa". 

Neaoşe reţete de mâncare ne reamintesc şi cum trebuiau prezentate: „Tort de 
alune gustate cu vin de corniţă", la birtul lui Iordache Ionescu, la un „Prânz intim 
oferit de Camera de Comerciu şi Industrie din Capitală onoraţilor membrii ai 
Camerelor Surori din Ţară în seara de 8 mai 1906". În anul jubiliar se bea „aperitiv 
jubiliar", dar se mănâncă şi „icre tescuite cu unt", cum nu o mai facem noi, cu vin 
îmbătrânit Albă de Drăgăşani, cum nu o mai spunem. dar spre mirarea noastră, care 
probabil n-ar fi fost şi a lui Caragiale, cel prea atent la vorbirea contemporanilor săi: 
prânzul are Ioc seara. Încă se mai spune saladă, dar se mănâncă sau se bea „Deliciul 
presei" la „Cină cu preţul fix (6 Iei)" la Capşa, în februarie 1891, unde s-a mâncat 
„miel fript după gustul reportorilor (!?)şi s-a băut Drăgăşani cabinet şi Nicoreşti roşu. 

Ici colo, unele liste denunţă un an bun de vinuri: „Cotnari 1870", la Capşa, în 12 
mai 1885, „Negreşti 1898", în 1906, Ia Hotel du Boulevard şi se diferenţiază: 
„Drăgăşani blanc", „Nicoreşti rouge", la banchetul d-lui Gubernatis în 28 fevrier/12 
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JOCK EY·CLUB 

Banquet des Oourses du 12 Mai 1 

Potage Bisque 
Pctites Timba.Ies Milanaiscs 

Sterlets l\ la l\fariniere 

I!'ilets madere aux trulfos 
Foies {ft'll.S on Bellevuo 
Asperges en branches 
Marquises au Kirsch 

Poulets de grains r6tis truffes 

Salade verte 

Fromages 

Gâ.teaux Boissier aux Pistaches 

Glaces Surprises Capsa 
Fra.ises nouvelles 

Cantaloups 

Bonbons 

VINlf 

St. 
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mars 1897 (se trecuse la calendarul occidental), care e atacat cu specialităţi naţionale 
în limba franceză, unele cel puţin neaşteptate: „Cotelettes d'agneau a la Carmen 
Sylva" lângă „punch a la roumaine", „tzuică a la paysanne" şi foarte româneşte, 
„Spumoasa Ligă română" cu „filet a la Bassarab". 

Apare aici ceva uitat: „consomme a la princesse Sutzo", icre basarabene, adică de 
acolo, ori făcute ca acolo, o salată română neprecizată. S-a mâncat bine şi mult, la preţ fix. 

Vinul Drăgăşani alb este preferat lângă Ţigăneşti roşu, la jubileul de diamant al 
coloniei engleze din Bucureşti, la 22 iunie 1897. Meniul de la „Clubul ofiţerilor de 
rezervă" este frumos tipărit la „I. V. Socec" într-un stil, care aminteşte legăturile de 
carte editoriale ale acestei edituri: un colţ tăiat de benzi late ornamentale, iar pe două 
laturi arme şi drapele colorate, care încadrează textul. Ofiţerilor, luptători în războiul 
de independenţă, li se oferă ca desert: „Giace bombes de Plevna". 

Astfel de feluri „aluzive" erau parte integrantă din atenţiile restaurantelor, căci 
şi restaurantul Boulevard insera „Balade litteraire", când hrănea ziarişti. 

Două meniuri, zise „amănunte", în limbajul sfârşitului de secol XIX, par liste 
necomentate ale deliciilor timpului, ori mai modest şi mai contemporan nouă. 
publicitatea produselor gastronomice româneşti, iar după sonoritatea unor nume 
proprii, onomastică de sud-est. 

„Amănuntul prânzului de la banchetul cooperatorilor 
din ziua de 26 octombrie 1883": 

Serviciul 1 
Ţuică Marghiloman şi mastică Cooperativă Papadopulo 

cu republicani Teodorescu 
Vin ars de Cotnar Capşa-supă Cooperativa cu raci de Neajlov 

Serviciul al 2-lea 
Şalău Dunărean cu sos emancipat 

Muşchi din Văcăreşti rumenit în libertate şi scăldat în unt de ciuperci Merand 
Mazăre Staicovici, cu turtiţe suculente Baptistin Mors 

Doi Fricoşi sau Căprioara din Ciahlău în mijlocul unei hore de iepuri sburdalnici 
Salada urbanistă scăldată în oţet Jenibace 

Vin alb Iordache Ionescu; vin negru Maican Dumitrescu 
Serviciul al 3-lea 

Spuma vârfului cu dor 
Idealul Cooperatorilor 

Poame nec plus ultra loamd Marghiloman şi Urechia 
Şampanie Konya, vin de coacăze, V. Risdorfer 

Caşcaval august de Broşteni 
Crema Săvulescu de Comarnic 

Cafea concentrată 
Liqeur Eftimiu ". 

Aspectul grafic este modest, dar rigoarea alcătuirii meniului impresionează. 
Un alt meniu, bogat în informaţii, intitulat tot după formula cunoscută 

„Amenuntul banchetului oferit de Expozanţii Cooperatori D-lui Dimitrie C. 
Butculescu 26 Octombrie 1894". Într-o prezentare grafică toate „belle epoque", 
semnată „Jiquidi 94", meniul conţine lângă titlu şi stema cooperatorilor, purtată de 
doi amoraşi, stema de vădită inspiraţie masonică. Acest meniu completează lista de 
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produse autohtone. Printre ele şi o denumire veche de sos picant: „salcia regală", 
primul cuvânt provenind din neogrecul saltsa. „Bucatele creştineşti" ale Bârzoiului lui 
Vasile Alecsandri, după mai bine de 50 de ani, sunt binişor împrospătate. Meniul în 
onoarea d-lui Butculescu este european de sud-est: Ţuica de Văleni, Mastica 
Chivulescu (Brăila), Şliboviţa Câmpeanu et Smeu (Prigor Banat). Mezeluri. Icre 
proaspete de Tulcea, Marinată Ateniană Economopolu, Sardele Franţuzeşti, Şuncă 
de Praga, Limba Afumată de Bucureşti cu aspic. 

Serviciul I-ul: 
Supă: Cooperativa panromânistă 
Peşte: Cegă rece Dunăreană îngrădită cu raci de Neajlov, Salcia regală 
Intrare: Mu.şciu daco-roman gătit cu cartofi transilvăneni 
Legume: Mazăre diplomată Staicovici, pregătite cu turtiţe suculente 
Fripturi: Triumful Plevnei. Pui tomnatici la frigare, stol de becassine bucovinene 

aşezate pe strate de mălai emancipat. Salată macedonică. 
Serviciul al II-iea: 
Îngheţată: Napolitană 
Prăjituri: Turta delicioasă Carmen Silva, oferită de D-nu N. Ionescu 
Fructe: Struguri de Drăgăşani, Pere de soiu Ioanid, Capşa Graboveski 
Cafea cu Cognac: Cârlova, Christescu, Lehrer, Navil/e, Stamatopolu (Grecia) 
Licoruri: Chivu/eseu, Coconescu, Emanuelide, Oroveanu 
Şampanie: Cremă de Odobeşti (Muller et Comp. Brăila), 

Spuma de Basarabia Principele Ferdinand (Societatea vinicolă Odessa) 
Vinuri: Cotnari 1887 Fraţii Amira, Bolta rece Jassi 

Ţigăneşti 1882, Tache Anastasiu, Tecuciu 
Drăgăşani 1889, Lehrer 
Drăgăşani 1872, Herescu 
Vin înfundat de Drăgăşani, Iordache Ionescu 
Nicoreşti 1886, fraţii Anastasiu Macedoneni, 
Galaţi 1884 Stoianovici, Brăila. 
Drăgăşani 1894, Enache Dimitrescu". 

Se poate face analiza produselor, a ortografiei, a neologismelor, a moşiilor 
producătoare de delicatese, a ce se considera demn de expus la o masă festivă a 
cooperatorilor. Lista aceasta pune în valoare viaţa dispărută, un sistem de valori, 
relaţiile dintre oameni, o clasă socială, doleanţe istorice, obsesii naţionale, o istorie 
din titluri. 

SUMMARY 

Just a Menu? 
(Gastronomi cal jokes) 

by Mariana Jaklowszky 

The authoress recorcis a set of menues preserved in the Dimitrie Butculescu collection. 
(Dimitrie Butculescu was a conservative politician). The meals or drinks were named after events or 
persons to whom the banquet was dedicated. Some of the names were invented by Butculescu himself. 

Apparently insignificant, the menue tirles testify upon behaviours and mentaliries of the 
XIX century society in Bucharest. 
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MORMÂNTUL EROULUI NECUNOSCUT 

Maria Anca STOENESCU 

După prima conflagraţie mondială, România s-a înscris printre cele dintâi state, 
care - urmând exemplul Franţei -, au decis să înalţe monumente dedicate memoriei 
celor care au făcut suprema jertfă pe câmpul de luptă. 

Astfel, la 17 mai 1923, la cinci ani de la Marea Unire a tuturor românilor s-a 
dezvelit „Mormântul Eroului Necunoscut" în Parcul Carol 1. 

În „Programul Ceremoniei înmormântării ostaşului necunoscut" 2, se putea citi: 
„Pentru preamărirea vitejiei neamului nostru, dovedită încă o dată cu ocaziunea 
marelui război de întregirea neamului s-a hotărât în al IX-iea an de glorioasă domnie 
a maiestăţilor lor Regele Ferdinand I şi Regina Maria şi în al VII-iea an de la 
începutul războiului pentru întregirea neamului, dezgroparea rămăşiţelor pământeşti 
ale «Ostaşului Necunoscut» şi înmormântarea lor de veci în Capitala ţării, la 
Bucureşti, în ziua de 17 mai 1923 - Ziua Înălţării Domnului - într-un mausoleu din 
Parcul Carol I în faţa Muzeului Militar 3". 

Problema îngrijirii mormintelor se statuase prin Tratatul de la Versailles, 
stabilindu-se responsabilitatea fiecărei ţări de a respecta lăcaşul de veci al celor căzuţi 
la datorie. 

„Vrednic de remarcat - se spunea în „ Memoriul adresat guvernului român de 
Societatea Mormintelor Eroilor", al cărei preşedinte era Mitropolitul Primat, dr. 
Miron Cristea - este că România prin sprijinul puternic dat de Ministerul de Război 
- este singurul stat care a înţeles să acorde cele mai mari înlesniri, asimilând pe eroii 
străini cu cei naţionali" 4. 

De altfel, în urma intensei activităţi desfăşurate, societatea a primit mulţumiri 
din p~rtea Franţei, Angliei, Italiei, Belgiei ş.a. 

In anul 1919, o comisie constituită de Ministerul de Război a elaborat un proiect 
de instrucţiuni prin care s-au fixat „Normele pentru organizarea cimitirelor" 5, iar prin 
Decretul-Lege nr. 4106 din acelaşi an, sub înaltul patronaj al reginei Maria s-a înfiinţat 
„Societatea Mormintelor Eroilor" 6. 

1 În 1905, la sugestia lui Take Ionescu, s-a hotărât transformarea terenului - cunoscut sub numele 
de .,Câmpia Filaretului" şi după Revoluţia de la 1848, „Câmpia Libertăţii" şi care aparţinea municipalităţii 
- într-un parc naţional în care să se inaugureze în anul următor Expoziţia jubiliară dedicată împlinirii a 
patru decenii de domnie a Regelui Carol I, a 25 de ani de când România s-a proclamat Regat şi a 1800 de 
ani de la cucerirea Daciei de către Traian. Lucrările au fost încredin1ate arhitectului peisagist francez Louis 
Redont. 

2 Programul Ceremoniei înmormântării „Ostaşului Necunoscut", 14-17 mai 1923, Tipografia 
Marelui Stat Major, Bucureşti, 1923. 

3 Iniţial această clădire a fost Palatul Artelor al Ministerului de Domenii, conceput în stil nea
românesc şi construit în 1906 (după planurile arhitecţilor Ştefar. Burcuş şi Victor Ştephănescu) tot pentru 
Expoziţia Jubiliară, aici fiind expusă întreaga colec\ie de obiecte militare. În 1919 Ministerul de Domenii a 
cedat edificiul Ministerului de Război devenind sediul Muzeului Militar. La 15 iunie 1938, clădirea este 
puternic devastată din cauza unui incendiu provocat de un scurt-circuit la instalaţia electrică, iar avariile 
survenite în urma seismului din 1940 au dus la demolarea sa. 

'Arhivele Statului, Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Dosar nr. 12/1923. 
5 Monitorul Oficial, nr. 99/1919. 
"Monitorul Oficial. nr. 12311919. 
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Piatra tombală ce acoperă lăcaşul de veci al Eroului Necunoscut 
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Dezvelirea „Mormântului Eroului Necunoscut" - altar de recunoştinţă al 
vitejilor neamului -, s-a înfăptuit prin îngrijirea acestei societăţi. În cel dintâi număr 
al revistei „Cultul eroilor noştri", suverana tuturor românilor nota: „trebuie să 
înălţăm monumente în amintirea lor şi să zidim biserici în care se vor citi rugile pentru 
odihna sufletului lor. Mulţi au murit fără să ştie care va fi sfârşitul, dacă am biruit sau 
am fost învinşi. Corpurile lor tinere zac în pământ şi niciodată nu le vom mai putea 
spune, că vitejiei lor datorăm biruinţa şi că ţara noastră este liberă şi mare!. .. De aceea 
trebuie să povestim faptele lor, să săpăm numele lor sfinte în piatră veşnică" 7• 

După dezgroparea - cu toate onorurile militare şi datinile creştineşti -, şi 
ridicarea rămăşiţelor pământeşti a câte unuia dintre ostaşii anonimi căzuţi pe 
câmpurile însângerate· de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, Tg.-Ocna, Jiu, Prahova, 
Bucureşti, Dobrogea, Ardeal şi Basarabia, osemintele au fost aşezate în 10 sicrie de 
stejar căptuşite cu tablă de zinc şi depuse în biserica „Adormirea Maicii Domnului" 
de la Mărăşeşti în ziua de 13 mai. 

Pentru alegerea sicriului a fost desemnat la 14 mai de către ministrul de război, 
generalul George Mărdărescu, elevul Amilcar C. Săndulescu de la Liceul Militar 
„Dimitrie A. Sturdza" din Craiova, premiant şi orfan de război. El a îngenunchiat în 
faţa celui de-al patrulea sicriu şi cu vocea tremurândă a rostit cuvintele intrate în 
legendă „Acesta este tatăl meu!". 

Astfel, eroul necunoscut, întruparea tuturor sufletelor într-o singură idee, 
simbolul jertfelor închinate pământului străbun, reînviază cultul morţilor. 

O zi mai târziu, trenul special, împodobit cu stema ţării şi drapelul naţional, cu 
ghirlande de stejar şi brad, a părăsit Mărăşeştii îndreptându-se spre Bucureşti. Pe 
întregul itinerar, peroanele gărilor erau înţesate de lume, se oficiau servicii religioase, 
se ţineau cuvântări patriotice, asistenţa fiind impresionată până la lacrimi. 

Între staţii - consemna ziarul «Universul» - lumea ce era la munca câmpului 
· aştepta trecerea trenului şi era înduioşător să vezi cum ţăranii se descopereau, femeile 
îngenunchiau, ca un suprem şi ultim salut adus aceluia care s-a jertfit pentru ţară. Fie 
ca acest erou să servească ca un imbold al datoriei, tinerilor de azi" 8. 

Încă de la Chitila-triaj, mulţimea ieşise în întâmpinarea trenului funerar, care la 
orele 18,00 ajuns în Gara de Nord, al cărei peron împodobit ca pentru cinstirea 
marelui dispărut, devenise neîncăpător. Erau prezente numeroase oficialităţi civile şi 
militare: Ion I. C. Brătianu, Iuliu Maniu, general Arthur Văitoianu, I. G. Duca, dr. C. 
I. Angelescu, general George Mărdărescu, general Traian Moşoiu, general Al. 
Averescu, Ion Inculeţ, general C. Coandă, Al. Vaida-Voievod şi·mulţi alţii. Regele 
Ferdinand, îmbrăcat în uniforma de general a Regimentului de escortă regală şi cu 
buzduganul în mână, a trecut în revistă compania de onoare. 

În faţa salonului regal special amenajat, locomotiva a oprit astfel, încât 
platforma pe care se afla sicriul din lemn aurit şi învelit în tricolor de mătase să fie 
chiar în faţa suveranului. Patru ofiţeri „Cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazul" l-au 
depus pe un catafalc drapat cu steagul şi însemnele României. 

După oficierea serviciului religios şi onoruri ostăşeşti, sicriul a fost aşezat pe un 
afet de tun, tras de opt cai. Carul mortuar a fost urmat de Principele Carol, elevul 
Amilcar Săndulescu, membrii Caselor civile şi militare ale Regelui şi moştenitorului 
tronului, miniştrii, demnitari ai statului, reprezentanţi ai clerului, un numeros public. 

7 „Cultul eroilor noştri", anul I, februarie 1920. 
8 „Universul". an XLI. nr. 126117 mai 1923. 
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Începând cu orele 17 ,00, cortegiul a parcurs următorul traseu: Calea Griviţei, 
Calea Victoriei, Bdul Elisabeta, Schitul Măgureanu, Bdul Principele Mircea, Str. 
Arhivelor, Biserica Mihai Vodă. 

Străzile şi casele erau pavazate prin grija municipalităţii, a primarului Capitalei, 
dr. Ion Costinescu. Peste tot se vedeau drapele, însemnele regale, mărcile judeţelor, 
splendide covoare naţionale şi îmbelşugate ghirlande de flori. Clopotele bisericilor au 
răsunat pe tot parcursul drumului. 

Miile de bucureşteni, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare erau masaţi pe trotoare. 
O mare de capete se zăreau în pieţele Palatului Regal, Teatrului Naţional şi 

Cercului Militar, unde, la trecerea afetului mortuar, studenţii după ce l-au acoperit cu 
flori au declarat: „generaţia care creşte aduce astfel un emoţionant omagiu celor mai 
valoroşi din generaţia care-i lasă o Românie Mare, un neam întregit". Au fost prezenţi 
şi elevii de la liceele „Gh. Lazăr", „Mihai Viteazul", „Matei Basarab", „Dimitrie 
Cantemir". Omagiul aviaţiei, o escadrilă formată din 4 avioane, a survolat cortegiul 
marelui dispărut până la biserica „Mihai Vodă". Decorul din pridvorul Sfântului lăcaş 
a fost realizat de un pluton din Regimentul de Căi Ferate, după schiţele pictorului 
Arthur Verona. Pe lângă stindarde şi cununi cu însemnele ţării, dinastiei regale şi 
judeţelor s-au montat vase în stil antic din care emana printre ghirlandele de flori, 
parfumul purificator de smirnă şi tămâie. 

Asistat de înaltul cler, patriarhul Miron Cristea a oficiat serviciul divin, în tot 
acest timp, trupele dând onorul, iar muzica intonând „Imnul sacru". 

În ziua de 16 mai, pelerinajul publicului a fost în flux continuu: tineri şi vârstnici, 
femei şi bărbaţi, ofiţeri, văduve şi invalizi de război. 

De ziua Înălţării Domnului - 17 mai, începând cu orele 7 dimineaţa, 
bucureştenii s-au adunat pentru a saluta în venerabilă tăcere, trecerea carului mortuar 
al cărui traseu a străbătut străzile: Mihai Vodă, Calea Victoriei, Str. Carol, Splaiul 
Domniţa Bălaşa, Bdul Maria, Str. 11 Iunie. 

În pavazarea Parcului Carol, o atenţie deosebită s-a acordat terasei „Cuza 
Vodă" aflată în faţa clădirii Muzeului Militar, unde se afla „Mormântul Eroului 
Necunoscut". A fost înălţată o estradă pentru membrii familiei regale, pentru 
demnitari civili şi militari, pentru înalte feţe bisericeşti, pentru personalităţi străine. 

La orele 11,30 au sosit maiestăţile lor Regele Ferdinand şi Regina Maria, 
întâmpinaţi de primul ministru Ion I. C. Brătianu. 

Măreţul car funerar era urmat de membrii guvernului, ai corpului diplomatic, 
ofiţeri şi veterani din cele trei războaie (1877, 1913, 1916). 

Sicriul ridicat de cei patru Cavaleri ai Ordinului Mihai Viteazul a fost depus lângă 
mormântul proaspăt săpat. Mitropolitul - Primat, Miron Cristea şi Mitropolitul Pimen al 
Moldovei au oficiat un maiestos serviciu divin. Sirena Arsenalului Armatei şi clopotele 
bisericilor vesteau la orele 12,00, coborârea în lăcaşul de veci a Eroului Necunoscut. Timp 
de două minute orice activitate publică a fost întreruptă. Toate vehiculele s-au oprit, miile 
de trecători s-au descoperit smeriţi şi au rămas cu gândul la Marele Necunoscut. 

În Capitală şi în întreaga ţară s-au petrecut scene impresionante. Cei care se 
aflau în trenurile oprite au coborât în câmp şi închinându-se au sărutat glia străbună, 
cinstind pe cel ce şi-a topit numele în nemurirea gloriei României întregite. 

„Toate sufletele româneşti - a spus Regele Ferdinand -, toate inimile bat în 
clipele acestea solemne, pentru iubiţii lor eroi, care pe cât de mulţi la număr, tot pe 
~tât de necunoscuţi, au pierit jertfindu-şi ce au avut mai scump, viaţa, pe altarul patriei. 
Inaintea lăcaşului de veşnică odihnă al Ostaşului Necunoscut, care simbolizează pe toţi 
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eroii anonimi morţi pentru întregirea neamului, ţara întreagă se înclină în momentul 
acesta. Tu, Ostaş Necunoscut, eşti al neamului întreg şi tu îi reprezinţi aici şi pe cei mari 
şi pe cei mici căzuţi în crâncenele lupte pentru înfăptuirea unităţii naţionale. 
Generaţiile viitoare vor binecuvânta în tine, mărirea şi înălţarea neamului nostru" 9. 

Iar Ion I. C. Brătianu, relevând meritele nepreţuite ale sutelor de mii de eroi a 
declarat: „Mormântul tău, izvor de viaţă ca şi crucea Mântuitorului, dă viaţă în sfârşit 
acelora pentru ca!e te-ai jertfit şi cărora vitejia ta le-a dobândit dreptatea pentru 
veacuri de urgie. In jurul tău se întinde în largele-i hotare, adevăratul monument al 
gloriei tale, România Mare" 10. 

Suveranul ţării a depus pe sicriul sfânt înalta decoraţie „Virtutea Militară". Au 
mai fost depuse decoraţii şi coroane de flori din partea Franţei, Poloniei, Italiei, 
Iugoslaviei, Angliei, Americii, Cehoslovaciei, Greciei, Albaniei. 

Steagurile ţării şi oştirii acoperite de glorie, însoţite de comandanţii marilor 
corpuri de armată au dat un ultim salut Eroului Necunoscut. În timpul coborârii 
sicriului în lăcaşul de veci, s-au tras 101 salve de tun. 

Pe placa tombală au fost dăltuite următoarele cuvinte: 
" AAICI DOARME_ fERICIT ÎNTRU DOMNUL OSTAŞUL NECUN9SCUT 

SA V ARŞIT DIN VIAŢA IN JERTFA PENTRU UNIT A TEA NEAMULUI ROMANESC. 
PE OASELE LUI ODIHNEŞTE PĂMÂNTUL ROMÂNIEI ÎNTREGITE. 1916-1919". 

Ansamblului funerar executat după planurile sculptorului Emil Willy Becker în 
1927 i s-a aprins prin grija Asociaţiei „Cultul Patriei" o frumoasă candelă cu foc 
nestins, iar la 28 octombrie 1934, s-a ridicat şi sfinţit o impresionantă cruce. 

De-a lungul vremii, „Mormântul Eroului Necunoscut" a constituit un loc de 
pelerinaj, un adevărat altar pentru frumuseţea morală a sacrificiului, sublimul 
învăţământ pe care ni l-au dat cei ce şi-au jertfit viaţa pentru unirea întregii conştiinţe 
româneşti în vechile hotare istorice ale neamului. 

O decizie brutală a dictaturii comuniste a hotărât ca Monumentul să fie strămutat 
şi amplasat la Mausoleul de la Mărăşeşti. Somnul de veci al Eroului Necunoscut a fost 
tulburat în noaptea de 22-23 decembrie 1958, când, în mare secret, rămăşiţele sale 
pământeşti au fost deshumate şi mormântul demontat, pornind spre noua destinaţie. 

Un nobil act justiţiar s-a petrecut la 26octombrie1991, când tragicul periplu al „Mor
mântului Eroului Necunoscut" a luat sfârşit, regăsindu-şi liniştea sacră în parcul <;arai. 

SUMMARY 

The Tomb of the Unknown Hero 

by Maria Anca Stoenescu 

After the World War /, Romania was among the first states which decided - following the 
French example - the raising of a monument dedicated to the ones who made their supreme 
sacrifice on the battlefield. On the Ascension Day - the 17-th of May 1923 - at five years after the 
Great Union of alt Romanians in a single national state, the Monument of the Unknown Hero 
was inaugurated in King Charles' Park. 

Through the ages, the monument has become a true pilgrimage place for the ones paying 
homage to those who shed'their blood for the country. 

By a brutal decision, the tomb was moved, în 1958, at the Mărăşeşti Mausoleum.lt was 
returned in King Charles' Park by an act of justice, on October 26, 1991. 

9 „Universul", an XLI, nr. 133/24 mai 1923. 
IO „Cultul eroilor noştri", an IV, aprilie-mai 1923. 
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MONUMENTUL INFANTERIEI. 
Istoricul unei statui nerealizate 

Virgiliu Z. TEODORESCU 

Act ancestral, cinstirea Eroilor apărători de glie străbună a fost o preocupare 
permanentă manifestată prin comportamente ce au variat în concordanţă cu 
elementele caracteristice veacurilor şi mileniilor. Grămezi de pietre, movile, gorgane, 
tumuli, mausolee, arcuri de triumf, stâlpi funerari, coloane, obeliscuri, temple, 
biserici, cruci, troiţe, capele, altare, schituri se' constituiau elemente premergătoare 
realizării monumentelor moderne integrate în forul public. Dacă pentru apusul 
Europei, prin perceptele religioase, sculptura care redă chipul uman nu a fost oprită, 
ci chiar cultivată, răsăritul Europei a cunoscut şi practicat interdicţia de a se realiza 
chip cioplit. Excepţiile au întârit regula. 

Începutul secolului al XVIII-iea, prin reacţia omului de cultură Antim Ivireanu, 
înzestrat şi cu calitatea de cioplitor, a contribuit la înlăturarea acestui canon, treptat 
sculptura figurativă câştigând teren de afirmare pe plaiurile româneşti. Într-un 
asemenea climat s-au declanşat acţiunile menite a cinsti faptele celor de la 1848, 1877, 
iar primul război mondial, prin sumumul de sacrificii umane, a impus 1 cele mai 
variate forme de exprimare. De Ia două modeste beţe legate cu curpăn sau prinse cu 
un cui, pentru a fi cruce de căpătâi la locul de îngropăciune a celui care a căzut la 
datorie, Ia primele simboluri din spatele frontului, ridicate chiar în zilele războiului, 
s-a ajuns, la anii '20, la o adevărată competiţie prin care cei căzuţi erau pomeniţi 
pentru ca viitorimea să ştie prin ce sacrificii au fost înfăptuite idealurile naţionale. 

Iniţiativele unor persoane, ale unor comitete, societăţi, unităţi militare, mari 
unităţi de armă s-au angajat Ia această operă a cinstirii Eroilor. Monumente au fost 
înălţate în majoritatea localităţilor. Amploarea, calitatea artistică şi materialele puse 
în operă, ce diferenţiază de la caz la caz, în funcţie de posibilităţile materiale ale 
comanditarilor, persoana căreia i-a fost încredinţată lucrarea, spiritul de gospodar al 
celor care s-au constituit în comitet de iniţiativă. 

Au existat şi iniţiative care au preconizat acte de cinstire a Eroilor ce au acţionat 
într-o anumită zonă a ţării sau au fost purtătorii însemnelor unei anumite arme din 
componenţa armatei României. Ne referim la mausoleele care au fost ridicate şi în 
care au fost reunite osemintele presă~ate pe o largă arie ce s-a constituit terenul 
bătăliilor anilor de lupte. Exemplificăm cu cele de la Mateiaş, Mărăşti sau cu cele 
presărate pe coridorul Oituzului ş.a. În al doilea caz, iniţiativa a aparţinut celor care 
au reprezentat diversele genuri de arme. Astfel, au fost integrate în forul public 
monumentele cinstirii cavaleriştilor, a sanitarilor, a geniştilor, a aviatorilor. 

1 Iniţiative particulare, colective au condus la realizarea de asociaţii, societăţi. Parlamentul 
României a legiferat în acest sens o serie de măsuri în sprijinul acestora. 

Amintim de „Mormintele Eroilor", „Cultul Eroilor", care au materializat ideile în acte ce s-au dorit 
un remember pentru viitor. Din păcate, multe realizări au avut de sufedt ca urmare a vicisitudinilor 
politice, războiului al doilea mondial, neglijenţei sau chiar intenţiilor de a înlătura simbolurile care făceau 
referinţă la trecutul acestui popor. 

Petre Dan, Asociaţi~ Cluburi, Ligi, Societăţi - Dicţionar Cronologic, Bucureşti, 1983, p. 310. 
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Iniţiativele s-au concretizat, ocupându-şi locul cuvenit în forul public din Iaşi sau 
Bucureşti, constituindu-se, prin mesajul lor, un act de referinţă, un simbol. 

Ca un corolar au fost întreprinse şi acţiuni ce au adus prinosul de recunoştinţă 
unor categorii profesionale. Ne referim la monumentul Eroilor Ceferişti, ai Corpului 
Didactic, al Sanitarilor ş.a. 

Facem menţiunea că, în majoritatea cazurilor, monumentele ridicate în localităţile 
ţării, pentru a evoca faptele de vitejie, au în compunerea lor a statuie, redând 2 predilect 
un ostaş infanterist, iar reliefurile fac referinţă la atacuri la baionetă etc. 

Într-un asemenea context s-a declanşat 3, încă de la începutul celui de-al treilea 
deceniu al acestui secol, acţiunea pentru realizarea unui semnificativ simbol care să se 
constituie actul naţional de cinstire la adresa Infanteristului român. Începutul de an 
1923 găsea 4 pe iniţiatorii din 1921 integraţi în acţiunea de strângere a fondurilor 
necesare unei asemenea opere. Organizarea unor manifestări culturale, spectacole 
teatrale, chermeze, baluri, chete, tombole ş.a. a facilitat strângerea de fonduri care, 
coroborate cu cele obţinute de la diverse instituţii de stat şi particulare, s-au constituit 
substanţiale sume necesare declanşării lucrărilor de realizare a monumentului. A fost 
o faptă care a reclamat munca multora, mai bine de un deceniu. Muncă tenace, de ani, 
depăşind inclusiv dificultăţile impuse de criza economică, deprecierea leului, variaţia 
dobânzilor acordate de băncile la care s-au depus spre fructificare sumele adunate. 
Este deceniul în care o serie de artişti creatori de monumente ale Eroilor, pentru 
diverse localităţi, vizau şi realizarea unor simboluri majore. Exemplificăm 5 prin 
modelarea de către Dumitru Măţăuanu a lucrării „Apoteoza soldatului român", 
expusă la salonul Societăţii Ateneul Român, în anul 1928. 

În deceniul al treilea s-a finalizat acţiunea cu lansarea concursului pentru 
desemnarea aceluia care urma să realizeze Monumentul Infanteriei. La 4 noiembrie 
1930 se anunţa lansarea concursului, urmând ca la 10 decembrie 1930 să fie reunite 
machetele participanţilor pentru vizionare şi definirea căştigătorului.S-a solicitat 6 

societăţii Ateneul Român spaţiul în vederea expunerii machetelor, pentru perioada 
10-23 decembrie 1930. Au participat scupltori şi arhitecţi. Au fost prezentate şase 
machete. După vizionare, cei desemnaţi a hotărî au considerat 7 ca fiind 
neconcludente rezultatele şi, ca atare, s-a lansat la 2 martie 1931 un al doilea concurs 
de machete. Acum concurenţii au avut l;t dispoziţie timp până la 1 iunie 1931. Ei erau 
avizaţi ca proiectele să se încadreze pentru punerea lor în operă definitivă la suma de 
7-8 milioane lei. Că această preocupare a devenit o problemă Ia nivel naţional s-a 
manifestat prin antrenarea celor mai valoroşi artişti, fiind în acest sens semnificative 

2 Recurgem la un exemplu, mai puţin cunoscut. Ne referim la realizarea sculptorului Octavian 
Bobletec. El a modelat un proiect de monument funerar, redând un ostaş infanterist. 

Modesta compoziţie turnată în gips se preconiza să fie mărită la mari proporţii. 
3 „Istoricul înfăptuirii Monumentului Infanteriei 1921-1936", Buc., 1938, 20 p. +planşe fotografice 

redând ansamblul şi detaţiile monumentului. (În continuare vom cita: „Istoricul..."). 
4 Arh. St. Buc., fond Ministerul Instrucţiunii, dosar 544/1923, f. 12; 575/1923, f. 30; Arh. St. Bacău, 

fond Primăria oraşului Bacău, dosar 39/1923, f. 26, Ministerul de Interne la 21 iulie 1923 difuza circulara 
prin care se solicita sprijinul pentru realizarea Monumentului Infanteriei. 

5 „Salonul Ateneului Român, 6 mai - 6 iunie 1928", poziţia 422; „Arta", anul XXXVI, 
nr. 10/1989, p. 16, fotografie. 

6 Arth, St. Buc., fond Muzeul Alexandru Saint Georges, inv. 654, dosar 52/1930, f. 191 = p. 19. (În 
continuare vom cita: Muzeul...) Arh. St. Buc. Municipiu, fond Societatea Ateneul Român, dosar 
4/1926-1931, f. 331. În continuare citat: Ateneul... 

7 Ateneul... dosar 54/1931, f. Hl3; Arhiva. Mihai Onofrei, dosar 1931. 
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schiţele expuse 8 la Salonul oficial de arhitectură şi artă decorativă, publicul larg având 
şi în acest caz posibilitatea de a remarca , analiza şi clasifica creaţiile expozanţilor. 

La 3 iulie 1931 s-au analizat 9 machetele de către cei desemnaţi să decidă şi s-a 
hotărât lansarea celui de al treilea concurs. Au fost recompensate machetele definite 
de autori cu termenii. „Cercul", „Ceahlăul", „Casca". A fost acordată şi o recompensă 
specială lucrării cu motto: „Rex''. Pentru participanţii la a treia confruntare s-a acordat 
termenul de depunere a machetelor data de 1 noiembrie 1931. Acum s-a anunţat şi 
locul de amplasare. Fusese ales scuarul din perimetrul Vama Poştei, strada Lipscani, 
strada Mihai Vodă. Terenul avea deschidere spre apa Dâmboviţei, ansamblul Mihai 
Vădă, Arsenalul Armatei. Până în luna aprilie 1931, comitetul constituit în anul 1922 
pentru realizarea Monumentului Infanteriei reuşise să adune 10 suma de 4 700 OOO lei 
şi ca atare proceda în continuare la strângerea de fonduri pentru a ajunge la suma de 
8-9 milioane lei. Reţinem că în aceste etape s-au confruntat 11 , printre altele, 
realizările unor artişti ca: Ion Iordănescu, Ioan Pantazi, Cornel Medrea ş.a. La cel de
al treilea concurs au fost prezentate 23 machete 12, realizate de către 19 concurenţi. 
Machetele răspundeau cerinţelor stipulate la 13 iulie 1931, când comitetul îşi însuşise 
din experienţa dobândită, formulând ca atare condiţii mai bine precizate, pentru a nu 
mai provoca interpretări interesate de către participanţi. 

La şedinţa din 15 decembrie 1931 nu s-a luat o hotărâre definitivă, impunând o 
nouă convocare a juriului, Ia 15 ianuarie 1932. Acesta a fost momentul când s-a 
hotărât acordarea lucrării spre realizare sculptorului Ion Jalea şi arhitectului Ion Pop. 
Anunţarea hotărârii a provocat o serie de proteste, impunând o nouă reuniune a 
juriului. Acum machetele au fost supuse arbitrajului unei comisii în componenţa 
căreia se găseau, la paritate, civili şi militari. reuniunea a avut loc la 30 mai 1932. A 
fost de fapt prilejul de reconfirmare a hotărârii adoptate la 15 ianuarie 1932. 

Decesul arhitectului Ion Pop a impus înlocuirea cu arhitectul Nicolae 
Georgescu 13, care obţinuse un premiu II, cu o altă machetă. S-a cerut artistului şi 
arhitectului, desemnaţi câştigători, să realizeze planurile şi o machetă 113, precum şi a 
patra faţă a monumentului, care urma să aibă basoreliefuri tratând episoade din anii 
1912-1920. S-a trecut la munca de elaborare a etapelor intermediare. 

8 Ibidem, dosar 52/1930, f. 191 = p. 19; 54/1931, f. 121. 
9 Ibidem, dosar 54/1931, f. 74, 75, 119 fotografia machetei Monumentului Infanteriei, Constantin 

Baraschi şi arhitect( Octav Doicescu. 
10 Arh. St. Suceava, fond 101, Prefectura judeţului Rădăuţi, inventar 231, dosar 96/1931, f. 17 

Ministerul de Interne, Direcţia Administraţiei de Stat, la 9 aprilie 1931 era solicitat de Ministerul de 
Interne, Direcţia Administraţiei de Stat, la 9 aprilie 1931 era solicitat de Ministerul Armatei pentru 
acordarea sprijinului de către preţuri, comune, în vederea completării fondului necesar realizării 
Monumentului Infanteriei. 

11 Revista „Infanteria". anul XXXV, nr. 350, aprilie 1931, număr închinat centenarului renaşterii 
Infanteriei româneşti 1830-1930; Arh. St. ~uc„ fond Muzeul..„ dosar 7011938, f. 3; Arh. St. Buc„ fond 
Sindicatul Artelor Frumoase, dosar 11, f.26. In continuare citat S.A.F. „.; Adriana Topârceanu, „Dialog între 
istorie şi artă", Buc„ 1973, p. 136; Alexandru Busuioceanu, „Scrieri despre artă", Buc„ 1980, p. 25, nota 182. 

12 Oscar Han. „Dălţi şi pensule", Buc„ 1970, p. 551; Istoricul..„ p. 7. 
13 Ministerul Instrucţiunii, al Cultelor şi Artelor, „Corpul Arhitecţilor din România, Tabloul 

arhitecţilor diplomaţi„." Buc„ 1937, p. 6; Nicolae P. Georgescu, absolvent al Şcolii de Arhitectură în anul 
1919, având legitimaţia de liberă practică nr. 83 din 6 mai 1933, locuind în strada Pictor Mirea nr. 10; Paul 
Abrudan, „Pentru un monument lui Avram Iancu", Sibiu, 1972, p. 105, Ia 1 iulie 1926 a fost dezvelit 
Monumentul Infanteriei din Sibiu, realizare a sculptorului Ion Iordănescu şi arhitectului Nicolae 
Georgescu (citând „Foaia Poporului", 4 iulie 1926); „Universul'', anul 55, nr. 7, 8 ianuarie 1938, p. 4, 
relatarea sfinţirii clădirii Primăriei sectorului I Galben, Piaţa Amzei la 6 ianuarie 1938. realizare după 
proiectul lui Nicolae Georgescu. 
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La 24 aprilie 1934, autorii solicitau 14 Comisiei Superioare a Monumentelor 
Publice avizarea lucrării, iar la 7 mai 1934, comitetul, reunit pentru analiza machetei, 
a acceptat-o, cerând autorilor să treacă la elaborarea la mărimea 1/1, până la 14 
noiembrie 1934. S-a impus autorilor ca devizul să se încadreze în suma de 6 500 OOO 
lei. Contractul a fost încheiat la 25 mai 1934 şi a fost autentificat la 14 iunie 1934. La 
1 iulie 1934 s-au efectuat primele lucrări pentru realizarea temeliei construcţiei. 

Pentru 4 noiembrie 1934, autorii au invitat pe membrii comitetului să vadă 
macheta 1/1, modelată în pământ, pentru a aviza turnarea ei în ghips. A urmat 
aşezarea componentelor monumentului, în stadiu de ghips, pe soclul deja realizat. 
Acesta a fost examenul final, care a permis trimiterea lor pentru turnarea în bronz. 
Operaţiunea s-a finalizat la 31 iulie 1935. Vizionarea a condus la avizarea expedierii 
lor la turnătoriile cărora le-a fost asigurat bronzul de bună calitate. Au fost antrenate 
la această delicată misiune turnătoriile: „V. V. Răşcanu" 15 , „Arta Română (Stratina 
Gh. şi Deciulescu N.) şi „Popa-Guran". Operaţiunile de tratare a pietrei, importată 
din Italia, au fost coordonate de arhitectul August Schmiedighen. 

Concomitent cu realizarea componentelor sculpturale ale monumentului, Ion 
Jalea a modelat 16 ca piese miniaturale o medalie şi o plachetă, menite să fie oferite la 
solemnitatea dezvelirii monumentului, în anul 1936. 

Amplasat în zona primului rond al şoselei Kiseleff, monumentul era situat vizavi 
de Pavilionul Artelor. Prin proporţii, elementele componente, sumumul de personaje, 
atitudinea lor, se constituia 17 pentru privitor un prilej de înţelegere a ceea ce a fost 
sacrificiul apărătorilor plaiurilor româneşti, oşteanul, soldat şi ofiţer, fiind o 
participare la această operă. 

Din păcate, finalul acelui deceniu, cu tot ce a fost dureros pentru ţară, s-a 
repercutat şi asupra acestui monument. Azi ne putem întreba dacă a fost ceva 
întâmplător că s-a decis mutarea sau a făcut parte din măsurile menite a „proteja" pe 
noii noştri aliaţi. Prilejul a fost oferit de măsurile dictate de procesul de sistematizare 
a Pieţei Victoriei în concordanţă cu finalizarea construcţiei Palatului Consiliului de 
Miniştri şi a amplasamentului monumentului regelui Ferdinand I, pe vatra 
Pavilionului Artelor, demolat în acest scop. În această conjunctură s-a hotărât 18 

îndepărtarea Monumentului Infanteriei, urmând a-i fi repartizat un nou 
amplasament. Se preconiza remontarea lui pe bulevardul deschis din strada Ştirbei 
Vodă, având astfel asigurată perspectiva spre Şcoala de Război, actualul edificiu al 
Academiei Militare. 

14 Arh. St. Buc., fond Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, dosar 82/1934, f. 22; dosar 
86/1934, f. 15. 

15 Petre Oprea, „Istoricul turnătoriilor artistice în bronz din Bucureşti'', „Revista Muzeelor" 111969, 
p. 37; Arh. St. Buc., fond Uniunea Artiştilor Plastici, dosar 16/1958. În continuare citai: U.A.P ..... 

16 George Buzdugan, Gheorghe Niculiţă, „Medalii şi plachete româneşti", Buc., 1971, p. 273: 
placheta bronz 70 x50 mm, medalia bronz f 50 mm. 

17 „Frontul Mărăşeşti", anul III, nr. 16, noiembrie 1938, p. 17 fotografie; Al. Busuiocescu ... , p. 
123-124, 227, nota 182; Grigore Ionescu, „Bucureşti - ghid", Buc., /1938/, p. 314. În continuare citată. G. 
Ionescu ... ; „ Gândirea", Cluj, anul XV, nr. 2, februarie 1936, p. 104-106; „Arta Plastică", anul IX, 
nr. 4/1962, p. 9. 

IM Arh, St. Buc., fond Ministerul Cultelor şi Artelor, Departamentul Artelor, inventar 819, dosar 
89/1940, f. 2, 3; „Gazeta Municipală", anul IX, nr. 422, 12 mai 1940, p. 6; george Potra, „Din Bucureştii de 
altădatti", Buc., 1942, p. 21; Willy Pregher, „Bucureşti, oraşul contraste/or", Berlin /1941/, p. 24 pia\a 
Victoriei, Palatul Preşedinşei Consiliului de Miniştri având alături încă palatul Sturdza, care a adăpostit ani 
de zile Ministerul Afacerilor Străine. 
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În luna august 1940, Direcţia Artelor înainta aceste propuneri către Primăria 
Municipiului Bucureşti. Menţionăm că metamorfoza amplasamentelor unor 
monumente în acel an a provocat, la timpul respectiv, reacţii ale bucureştenilor. 
Reţinem pe cea formulată de sociologul şi istoricul Henri Stahl, care definea 19 cu o 
expresie plastică Monumentul Infanteriei ca „Statuia vagaboandă", deplângându-i 
soarta şi formulând o serie de observaţii critice. 

Evenimentele celui de-al doilea război mondial au contribuit şi la distrugerea 
componentelor turnate în bronz. 

Peste ani, în 1967, academicianul Ion Jalea îşi publica 20 o serie de amintiri, 
făcând referinţă Ia evenimentele primului război mondial şi la soarta acestui 
monument. 

Cele mai sus enunţate au fost redactate din dorinţa de a arăta ce am avut şi ce 
am pierdut. Iniţiativa unor entuziaşti a devenit o operă colectivă, fiecare român 
participând, prin cele mai variate formule, la strângerea fondurilor necesare. Chiar şi 
reacţiile, pretenţiile vizând calitatea acestui monument se justifică în cele mai multe 
cazuri, întrucât este fireasca comportare a demnităţii contribuabilului la această operă 
naţională. 

Au trecut decenii de tăcere silită, apoi de preocupări reparatorii, readucerea în 
atenţia colectivă a moştenirii iconografice ca un preambul al zilei când cinstirea 
Infanteriştilor să impună aducerea în for public a unui simbol. Redevenită problemă 
la ordinea zilei, realizarea Monumentului Infanteriei a declanşat nu numai spiritul 
creator, dar şi pasiuni, patimi şi chiar nostalgii. În ultimele luni, după anunţarea 
rezultatului celui de-al treilea concurs al noului monument, la 5 noiembrie 1995, prin 
care s-a acordat realizarea lucrării sculptorului Radu Aftenie, presa a acordat spaţii 
pentru formulări care se impun a fi analizate, pentru a învăţa cel puţin pentru viitor. 
Opiniile celor care, paradoxal, preconizează readucerea în for public a vechiului 
monument impun o serie de legitime întrebări. Există componentele? Dacă da, de ce 
nu sunt semnalate? Din câte ştiu, chiar declaraţia lui Ion Jalea ne ajută în acest sens, 
au fost distruse, deci nu le avem. Bine ar fi fost să le fi avut undeva prezervate pentru 
viitor, cel puţin şi sub forma de machetă. S-ar fi putut întreprinde într-un asemenea 
caz transpunerea la cotele dorite în materialul definitiv. A trece acum, la realizarea 
două fotografii a unui monument care să poată fi atribuit sculptorului Ion Jalea este 
hazardat, utopic, încălcând cele scrise şi nescrise despre dreptul de autor. Care artist 
s-ar putea angaja să „facsimileze" ceea ce i-a fost specific' sculptorului înaintaş? 
Monumentul Infanteriei anilor '30 este astăzi numai istorie. A fost şi nu mai este. 
Fotografiile sunt sugestive ca informaţie, pot, până la un punct, inspira tematic pe 
cel/cei care realizează noul monument. Mai mult, anul 1996 se constituie din punct de 
vedere artistic un alt moment caracterizat prin alte afinităţi. A produce şi aduce în 
forul public în maniera anilor '30 ar fi pentru artistul creator o silită depersonalizare. 
Numai nostalgia nu poate fi un argument pentru a agita spiritele şi a bloca realizarea 
noului monument. 

Dacă privim retroactiv, deşi au trecut puţine decenii de când ne străduim să 
aducem în forul public monumente reprezentative, constatăm că de fiecare dată ne
am confruntat cu un adevărat blestem, flagel pe care trebuie să-l înlăturăm. Mă refer 

'19 „Gazeta Municipală", anul X, nr. 476, 22 iunie 1941, p. 1, 2, 3. 
20 „Arta", anul XIV, nr. 711967, p. 5 Ion Jalea, „Amintiri din războiul 1914-1916-1918". 
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la faptul că jocul blocării, defăimarea, subaprecierea la adresa realizatorului şi a ceea 
ce a realizat este utilizată în dauna simbolului dorit. Avem un câştigător al unui 
concurs, trebuie să-i acordăm toată încrederea, să-i facilităm totul pentru ca în forul 
public să ajungă ce s-a preconizat. Trebuie asigurată reala conlucrare între urbanişti, 
arhitecţi, peisagişti, pentru a obţine buna evidenţiere a mesajului monumentului. 

În cazul Monumentului Infanteriei, realizarea anilor '30 urmează a fi plasată ca 
tot ceea ce este istorie, prin elementele moştenite (fotografii, medalistică, broşură, 
memorialistică), în spaţiul expoziţional, în istoria armei şi în studiile monografice 
dedicate lui Ion Jalea. Este astăzi un subiect istoric, a-l readuce în discuţie ca 
necesitate de a fi „refăcut" este un act prin care am dovedi că nu avem respect nici 
pentru autori, nici pentru anii pe care-i trăim, ajungând la „facsimile" care nu se pot 
realiza decât în imaginaţia unora. · 

În ce priveşte Monumentul Infanteriei este cazul să dăm undă verde 
realizatorului, câştigătorului concursului anului 1995. Capitala are nevoie de un 
asemenea monument! 

SUMMARY 

The Monument of the lnfantry. 
The History of an Undone Statue 

by Virgiliu Z. Teodorescu 

The article presents the events happened between 1921-1995, wich impeded- by subjective 
and objective reasons - upon the raising of a monument in Bucharest, dedicated to the infantry. 
There were difficulties in choosing the sculptor, in placing the monument, in finding the funds. 
The author underlines the meritory strive of those who stil/ insist on the elevation of such a 
monument. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



UNITATEA NATONALĂ. 
.., " .., ' OGLINDITA IN PLACI MEMORIALE 

DIN BUCIJBESTI 
' 

Speranţa DIACONESCU 

Consfinţind comunitatea statornicită de-a lungul veacurilor între toate 
provinciile româneşti şi realizând cadrul-naţional, social-economic şi politic, necesar 
dezvoltării rapide a forţelor de producţie precum şi înmănuncherea energiilor şi 
capacităţilor creatoare, constituirea statului naţional unitar român a marcat intrarea 
ţării într-un stadiu nou al evoluţiei sale. 

Înfăptuirea României Mari, al cărui corolar l-a reprezentat Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, a fost realizată prin patriotismul, 
dăruirea, consecvenţa şi efortul a numeroşi români - bărbaţi de stat, oameni de cultură, 
ostaşi care au crezut şi au luptat statornic pentru realizarea idealurilor naţionale. 

Dar, desfăşurată în condiţiile participării României la primul război mondial, 
lupta pentru reîntregirea ţării a fost marcată de numeroase jertfe pe câmpul de onoare. 

Cinstind memoria celor care, purtând în suflet dragostea faţă de glia 
strămoşească şi-au dat viaţa în luptă, „înmulţind cu anii lor cei tineri, anii nesfârşiţi ai 
patriei" şi constituind o pildă de urmat pentru generaţiile viitoare, numeroase 
monumente au fost înălţate pe tot cuprinsul ţării. 

Limitându-mă numai la monumentele bucureştene, mă voi axa în cele ce 
urmează pe cele cu valoare predominat memorială. Şi mă refer la o categorie 
îndeobşte mai neglijată şi deci mai puţin cunoscută. Este vorba de plăcile memoriale. 

Realizate din marmură, bronz, lemn sau chiar hârtie, cu dimensiuni modeste şi 
puţin spectaculare, având întotdeauna o formă dreptunghiulară, plăcile memoriale se 
prezintă de obicei cu un aspect relativ rigid: un text central, cel mai adesea o înşiruire 
de nume, cu sau fără grad, cu sau fără contigent, încadrată sau nu de elemente 
decorative în care un loc important îl ocupă însemnele militare, rareori cu fotografii. 
Caracteristici de prezentare şi realizare ne impun gruparea lor în două categorii: plăcile 
memoriale al căror aspect a fost stabilit de reglementări speciale şi care de obicei se 
referă la o singură persoană şi cele care lasă liberă imaginaţia autorului şi sunt colective. 

Vom începe cu primele. 
În vara anului 1928, Societatea Cultul Eroilor, creată tocmai în scopul glorificării 

celor ce au căzut în lupta pentru reîntregirea neamului ia iniţiativa înfiinţării 
„Semnului aducerii aminte". Lucrat în teracotă bronzată sau bronz, „Semnul" avea 
central o cască aş~zată pe o sabie şi o frunză de laur, precum şi însemnul ordinului 
„Mihai Viteazul". In partea superioară anii 1916-1919, perioada paticipării României 
la război, iar inferior inscripţia „Pentru Patrie", sub care figurează menţiunea: 
„Societatea Cultul Eroilor". (Dimensiunea stabilită fiind de 35/25 cm). 

Conform articolului 2 din Instrucţiunile referitoare la acesta, „Semnul" urma să 
fie aşezat „de rude, pe prispa sau faţada casei unde au trăit şi au învăţat să-şi facă 
datoria aceşti eroi morţi pentru patrie, la o înălţime convenabilă şi la loc deschis" 1• 

1 România eroică, an IX, nr. 8, aug. 1928, pag. 7. 
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Articolul 4 arată că semnul se aşeza pentru „ostaşii români căzuţi în timpul şi din 
cauza războiului, ostaşi invalizi de război morţi în urma rănilor, cei căzuţi în război 
într-un serviciu comandat la oricare din formaţiunile armatei sau puse la dispoziţia 
acestora cât şi acei care au căzut punându-se benevol în serviciul patriei"2. 

În sfârşit, articolul 5 sublinia că acest semn este consierat ca un monument 
public şi intră sub incidenta regimului monumentelor de război. 

Nu cunoaştem cifra exactă a acestor plăci montate în Bucureşti, dar bănuim că 
au fost numeroase. Timpul şi-a spus cuvântul şi asupra lor. Demolările masive, 
renovările repetate, schimbările de proprietari şi răsturnările politice sunt tot atâtea 
cauze ale dispariţiei acestora. Câteva s-au mai păstrat totuşi. 

Pe strada G-ral Prapor
gescu, pe faţada casei cu nr. 17, 
fixată la o înălţime de 3-4 m faţă 
de nivelul străzii se află o placă 
memorială aşezată în amintirea 
generalului David Praporgescu -
al cărui nume îl poartă de altfel 
şi strada. Placa, având dimen
siunile 55/95 cm, este din bronz şi 
cuprinde în partea superioară 
„Semnul aducerii aminte" sub 
care se desfăşoară o inscripţie pe 
11 rânduri: AICI A LOCUIT 
EROUL I GENERAL I 
DA VID PRAPORGESCU I 
FOST COMANDANT AL I 
CORPULUI I ARMATA I ŞI 
A TRUPELOR DE PE I 
VALEA OLTULUI I CĂZUT 
VITEJEŞTE PE I CÂMPUL 
DE LUPTĂ ÎN I MUNŢII 
com LA I 30 SEPTEMBRIE I 
1916. 

Totul este înconjurat de 
un chenar în relief, executat din 
ipsos reprezentând o ghirlandă 
din frunze de laur surmontată 
de un ancadrament din frunze 
de stejar. 

Acelaşi „Semn at 
aducerii aminte" a existat până 

Detaliu cu placa memorială 
aşezată pe clădirea din str. Gen. Praporgescu 

în anul 1987 şi pe o casă din str. Ştirbei Vodă la nr. 192, aproape de intersecţia cu 
Calea Plevnei. Era locul în care trăise eroul aviator Paul Mumuianu din grupul 4 
aviaţie - mort lângă Bârlad într-un accident de aviaţie la 15 decembrie 1916. Numele 
lui figurează şi pe Monumentul Aviatorilor. Aşezată la o înălţime de aproximativ 4 m, 

2 Ibidem. 
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pe faţada imobilului, placa avea dimensiunile de 50 x 50 cm, un chenar simplu şi 
inscripţia: PAUL MUMUIANU CĂPITAN AVIATOR. Fiind realizată din ipsos 
aceasta nu a putut fi recuperată la demolarea casei. 

Placa memorială - cu semnul „Aducerii aminte" 
pe casa în care a locuit Aviatorul Paul Mumuianu 

Depăşind instrucţiunile 
formulate iniţial de 
Societatea „Cultul Eroilor", 
„Semnul aducerii aminte" a 
fost montat şi pe monumente 
funerare sau ca element 
decorativ. Şi precizez că mă 
refer strict la placa descrisă 
mai sus şi nu la elementele ei 
constitutive care apar 
frecvent pe o multitudine de 
îmsemne comemorative ale 
primului război mondial 3. 

În fosta comună sub
urbană Militari, asimilată 

demult oraşului Bucureşti, şi 
devenită cartierul cu acelaşi 
nume, la intersecţia 
Bulevardului Uverturii cu Str. 
Dealul Ţugulea se află 
monumentul eroilor din 

' comuna Militari căzuţi în 
cursul luptelor din 1916-1919. 
Un vultur din bronz, cu 
aripile larg deschise sur
montează un soclu tip „obelisc 
din zidărie sclivisi tă. Pe feţele 
laterale ale soclului, două 
plăci de marmură consem
nează numele celor ce s-au 
jertfit pentru ţară. Placa din 

faţă, pe care exista probabil o inscripţie privind realizarea României Mari sau a 
întregirii neamului a dispărut după al dolea război mondial. Deasupra ei, în plan 
central este fixat „Semnul aducerii aminte", înconjurat de o cunună din frunze de 
lauri, ambele din bronz. 

Un exemplu de folosire a plăcuţei ca atribut al unui însemn funerar este dat de 
monumentul funerar al cpt. Petre Georgescu din Cimitirul Şerban Vodă - militar fig. 
2/40. Din piatră, de formă paralelipipedică, cu acoperiş în patru ape, cu ţiglă. Semnul 
aducerii aminte, din bronz, cu dimensiunile 25/35 cm este aşezat central având sub el 
o placă de marmură cu il)scripţi'!: „CĂPITAN PETRE N. GEORGESCU I 
AVOCAT CRAIOVA I CAZUT IN LUPTELE DIN ARGEŞ 30 OCT. 1916". 

3 De altfel, la expoziţia „Societate Cultul eroilor - 10 ani de activitate", inaugurală la 16 mai 1929 
este prezentat chiar un proiect de banchetă de odihnă cu „Semnul aducerii aminte". (România eroică, an 
X, nr. 5, mai 1929, pag. 20. 
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Precizez că acesta nu figurează în listele cu pierderi publicate de Monitorul Oastei 
pentru lunile octombrie - noiembrie 1916; singura listă de pierderi nr. 36 semnalează 
la răniţi pe sublocotenentul de rezervă Georgescu Petre din regimentul 9 infanterie 4• 

Cealaltă categorie de plăci 
memoriale, acelea care nu au 
fost fixate în cadrul strâmt al 
unor reglementări oficiale au un 
aspect mai variat, în funcţie de 
posibilităţile materiale, gustul şi 
imaginaţia comanditarului, 
respectiv a realizatorului. 

Rezultate din contribuţia 
materială a unei colectivităţi 
restrânse - şi mă refer strict la 
societăţi culturale, ministere, 
şcoli, unităţi militare sau parohii 
- ele prezintă jertfele din cadrul 
acelei grupări, subliniind astfel 
aportul adus de aceasta la rea
lizarea României Mari, consti
tuie mândria instituţiei respec
tive, mărturie şi pildă pentru 
continuatori. Este motivul 
pentru care aceste plăci 
memoriale sunt montate în 
interiorul clădirilor în care 
aceste instituţii îşi avea sediul. 

Iată câteva dintre ele. 
În holul central al Liceului 

Gh. Lazăr (Bd. M. Kogălniceanu 
nr. 28) se află o placă drept-
unghiulară din marmură, cu PI . 1- d" h 1 1 F 1 - ·· d D 
dimensiunile 136 x 160 cm, prinsă aca memona a m ou acu taţn e rept 
în patru butoni din alamă. In partea superioară redate stilizat, o ramură din laur şi una 
de stejar prinse în panglică, sub care figurează inscripţia „1916-1919". Urmează apoi 
enumerarea celor căzuţi în luptă: 64 de nume aşezate pe 2 coloane şi ordonate pe grad~. 

Deasupra, o placă mai mică având ins5'.ripţia:_ AMI~TIRE _PIOASA 
FOŞTILOR ELEVI I AI LICEULUI „GH. LAZAR" CAZUŢI IN I RAZBOIUL 
PENTRU UNITATEA NAŢIONALĂ- evident recentă, înlocuind probabil un text 
mai vechi, neconform cu formulările pretinse de perioada comunistă. 

Mai bogat ornamentată se prezintă placa memorială aflată la Biblioteca 
actualului Cămin al studenţilor în medicină din Splaiul Independenţei nr. 48 (fostă 
Societatea Studenţilor Medicinişti). Realizată în 1923 de sculptorul D. Măţăoanu 
(inscripţie bronz, stânga jos), aceasta are dimensiunile de 85 x 190 cm şi se 
prezintă ca o compoziţie, având central placa propriu-zisă, din marmură cu 
numele celor căzuţi în luptă (53 nume, aşezate pe 2 coloane şi ordonate alfabetic) 

4 Monitorul oastei nr. 43/1916, pag. 1021. 
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şi inscripţia: „1916 ANI DE GLORIE 1918 I SOCIETATEA STUDENŢILOR ÎN 
MEDICINĂ I DIN BUCUREŞTI ÎN AMINTIREA MEMBRILOR I SĂI MORŢI 
ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI PENTRU I ÎNTREGIREA NEAMULUI" în partea 
superioară o placă de bronz (50 x 30 cm), reprezentând o scenă dintr-un spital de 
companie, iar inferior, un grupaj de trofee, deasemeni din bronz: 2 steaguri, o cască, 
ramuri de stejar prinse în eşarfă şi însemnul medicinei. Totul încadrat de un chenar cu 
motive geometrice sprijinit pe două console 5. 

Asemănătoare ca fac
tură este şi placa memorială 
aşezată în holul de onoare al 
clădirii din Calea Victoriei 
nr. 143 6 (în prezent~Muzeul 
Colecţiilor de artă). lntreaga 
compoziţie are dimensiuni 
impresionate - peste 3 m 
înălţime şi aproximativ 2,5 m 
lăţime . Un brâu cu motive 
vegetale încadrează un 
ansamblu de patru plăci 
dreptunghiulare din mar
mură, aşezate vertical (200 x 
48 cm) şi una orizontală, 
prinse cu butoni de aramă 
şi surmontate de un grupaj 
din bronz reprezentând 
un vultur cu aripile larg 
deschise aşezat pe trofee, 
ţinând în gheare o cunună 
din frunze de stejar şi 
având lateral câte o cască 
aşezată pe frunze de laur. 
Pe placa orizontală in
scripţia: „1916-1919 MORŢI 
PENTRU PATRIE". Pe cele 
4 plăci verticale sunt 
menţionate numele celor 
117 funcţionari ai Minis-

Placa memorială terului de Finanţe căzuţi în 
din sala bibliotecii căminului studenţilor medicinişti luptă, grupaţi pe serviciile 

~ din care aceştia făcuseră 
parte: COt-lT ABILITATE, PENSII, V AMI, CREDIT VITICOL, CONTRIBUŢII, 
R.M.S., BANCILE POPULARE. 

Mai încărcată, dar şi mai deosebită ca realizare se dovedeşte a fi placa memorială 
montată în holul din dreapta intrării principale a Facultăţii de Drept. 

5 Menţionez că o placă de bronz similară (scenă din spitalul de campanie), semnală de asemeni D. 
Măţăoanu, a fost comandată şi de Spitalul Militar din Bucureşti şi se află montată în biblioteca acestuia în 
pavilionul administrativ. ' 

6 Sediu al Ministerului de finanţe din anul 1883; după 1944 clădirea a găzduit Institutul de proiectări 
pentru construcţii tipizate, iar din 1978 Muzeul Colecţiilor de artă. 
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Turnată în bronz are formă dreptunghiulară cu dimensiunile 165 x 90 cm şi e 
semnată D. Măţăoanu. 

O deschidere, închipuind un arc triumfal, ornamentat cu motive vegetale 
marchează câmpul plăcii pe care, în partea superioară se află inscripţia: ,,ÎN 
AMINTIREA I STUDENŢILOR DE LA I FACULTATEA DE DREPT DIN 
BUCUREŞTI I MORŢI PENTRU DESROBIREA NEAMULUI I ONOARE LOR 
ŞI PATRIEI I 1916-1919", după care urmează nominalizarea celor 18 foşti studenţi ai 
acestei facultăţi care s-au jertfit pentru patrie, precizându-se pentru fiecare gradul, 
unitatea şi locul unde au căzut. Central, puternic reliefat, un monument simbolic în 
formă de cruce, străjuită lateral de două siluete de ostaşi şi având în partea superioară 
un scut cu simbolul justiţiei, iar spre bază două torţe arzând şi o cunună din frunze d~ 
stejar cu ramură de laur, precum şi menţiunea: „ACEAST A PLACA 
COMEMORATIVĂ I S-A RIDICAT DE SOCIETATEA STUDENŢILOR ÎN 
DREPT I BUCUREŞTI". 

Înlăturată după al doilea război mondial în împrejurări neclare, placa se afla 
depozitată într-un subsol al facultăţii unde probabil doar faptul că era din bronz a 
salvat-o. După insistenţe îndelungate, placa a fost remontată în anul 1982 în holul 
Facultăţii de Drept, într-un loc lateral, cam întunecos, probabil nu cel iniţial. 

Dar, aşezate în plină lumină sau în locuri întunecoase, central sau lateral, 
asimilate uneori cu decoraţia clădirii, iar alteori de-a dreptul ignorate, plăcile 
memoriale continuă să-şi transmită cu tărie mesajul: respectul şi recunoştinţa pe care 
orice generaţie le datorează înaintaşilor, cu atât mai mult cu cât aceştia au realizat 
prin jertfa lor România Mare. 

SUMMARY 

The National Unity 
Reflected in the Commemorative Tablets of Bucharest 

by Speranţa Diaconescu 

Memorial inscriptions mentioning the soldiers who died during the First World War were 
set in Bucharest, in different military and civilian institutions, during the interwar period. Most of 
them were either distroyed or transfered in inaccessible places, during the communist period. The 
tablets represented sampes of authentic patriotism. The article presents tablets dedica/ed to the 
Medicine and Law students. The aim of the article is to resurrect the memory of those who died 
for the country, and the ideea of the „ cult of the hero ". 
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ŞERBAN CIOCULESCU. 
Printre eărti si manuscrise 

' ' 
Simona CIOCULESCU 

Cititor pasionat, iubitor al cărţilor şi documentelor, Şerban Cioculescu şi-a 
descoperit de timpuriu vocaţia de colecţionar, în primii săi ani de profesorat (1924). 
Studiul arhivei Caragiale, pusă la dispoziţia istoricului literar de văduva scriitorului, i-a 
trezit gustul cercetărilor genealogice, al relaţionării complexe a actelor, scrisorilor, 
însemnărilor comparate, confruntate, completate cu alte documente, operaţie din 
care adevărul trebuia să iasă la iveală, izgonind seducătoarele concluzii bazate pe câte 
un buchet de declaraţii din auzite sau pe amintiri oxidate de timp. 

Corespondenţa tot mai bogată cu prietenii săi scriitori, existenţa prin deceniile 
4-5 a unor anticariate în care apăreau piese de excepţie, cărţi rare, scrisori şi 
documente de arhivă a căror valoare scăpa preţuitorului, l-au îndemnat să adune în 
plicuri şi dosare, sau pe rafturile bibliotecilor lui ceea ce achiziţiona. Domiciliat din 
1936 în Bucureşti, în acea perioadă când cartea străină se afla din abundenţă în 
librăriile Capitalei, criticul, care citea curent în limbile franceză şi germană, dar şi în 
italiană (cunoştea bine şi limba latină), şi-a îmbogăţit în anii premergători celui de al 
doilea război mondial biblioteca. Sute de volume de literatură, critică şi teorie 
literară, istorie, artă şi filosofie au intrat astfel în biroul său. Cărţilor de lucru, în ediţii 
curente, li s-au adăugat altele, mai scumpe şi chiar rare. Anticariatele străine din 
Franţa, Italia şi Austria îi trimiteau cu regularitate cataloagele lor cu preţuri şi au 
continuat s-o facă multe decenii de-a rândul, încât la trecerea a zece ani de la moartea 
criticului, asemenea broşuri continuau să sosească prin poştă pe adresa lui. 

Cartea veche românească îi era deosebit de dragă lui Şerban Cioculescu, care 
citea cu uşurinţă şi vechile acte de hotărnicie. A achiziţionat, astfel, documente 
semnate de voievozi din trecut, unul chiar de Ioan Vodă cel Cumplit, un pergament 
fără pecete, datat 10 martie 1547, care are şi iscălitura fiului domnitorului, Petru; altul 
din 1658, de la Iaşi, poartă semnătura şi pecetea atârnătoare de ceară a lui Gheorghe 
Ghica, din primul an de domnie (o danie!); altul e de la Miron Costin, pe care sunt 
semnaţi Ion Costin, fiu, Velicio Costin, frate şi Tudor Dubău, mare logofăt; un altul 
este de la Duca Vodă, pe care Constantin Brâncoveanu semnează ca logofăt etc. 

Şi-a dorit mulţi ani, fără să aibă mijloace să şi-o procure, Biblia lui Şerban 
Cantacuzino. Intrat în deceniul al şaptelea al existenţei sale în posesia râvnitei cărţi, 
o răsfoia cu voluptate şi nesfârşită grijă, descifrându-i diferitele însemnări de epocă -
prin care a aflat că exemplarul aparţinuse familiei Drugănescu, din a cărei casă pare 
a fi pornit marele incendiu ce a pârjolit Capitala la mijlocul secolului trecut. De altfel, 
cartea prezintă vizibile pete de umezeală uscată. Alte piese de colecţie, comunicate în 
1975 Oficiului pentru evienţa patrimoniului sunt: Biblia lui Bob de la Blaj (Vechiul 
Testament) din 1795, Pravila lui Vasile Lupu, din 1646, Psaltirea în versuri a lui 
Dosoftei (1683), Divanul lui Dimitrie Cantemir (1698) şi Istoria imperiului otoman 
(1793), precum şi Descrierea Moldovei, de acelaşi autor (1771). 

Dintre tipăriturile străine selectăm doar câteva, aflătoare pe aceeaşi listă de 
patrimoniu: Opera suplicii Severi, din 1553, un Miscelaneu latinesc din 1557 De 
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Quator Summis Imperiis, de Sleidas, 1556, Les vies des hommes illustres, de Plutarh, 
traducere datând din 1574. 

În perioada grea a războiului, noi piese au venit să îmbogăţească colecţia 
criticului, între care, pe primul loc, se situa gravura lui Aegidius Sadeler 
reprezentându-l pe Mihai Viteazul ex vivo, piesă celebră şi extrem de rară, pe care 
izbutise s-o procure din fosta colecţie a lui Dimitrie Sturdza. Pe spatele gravurii, 
rămas la vedere printr-o înrămare adecvată, se puteau citi reflecţiile unui mai vechi 
proprietar, german sau sas, prin secolul al XVIII-iea, în care voievodul era asemănat 
cu Wallenstein, într-un text latinesc, dublat de unul german. De altfel, Şerban 
Cioculescu a scris un articol pe această temă. O serie de alte gravuri, unele de şcoală 
franceză (reprezentându-i pe Pascal, Montaigne, Moliere), altele pe Constantin 
Brâncoveanu şi fiii săi, din cartea lui Del Chiaro, Radu Mihnea al IlI-lea, din Ortelius 
îi ornau pereţii biroului. Când însă a mai adăugat un mare corp de bibliotecă, 
gravurile rămase fără un loc de expunere adecvat s-au retras spre tavanul încăperii 
aproape în afara vederii. Gravuri colorate, reprezentând peisaje valahe sau ţărani şi 
ţărănci în viziunea unor călători străini rămâneau în mape, alături de colecţiile de 
hărţi şi fotografii de epocă. 

Avea plăcerea - în maniera bibliofiliei franceze - de „a trufa multe din cărţi cu 
autografe ale autorilor în cauză (file de manuscris, scrisori), încât cartea respectivă îşi 
dubla volumul, iar în cazul Jocului secund al lui Ion Barbu, chiar se tripla - sporindu
şi proporţional şi valoarea. Aşa a făcut cu unele din cărţile lui Arghezi, ale Hortensiei 
Papadat Bengescu, Blaga, Pillat, Minulescu etc. Era un mare admirator al veacului al 
XVIII-iea francez, veac de renaştere a bibliofiliei, după ale cărei norme se orienta el 
însuşi. Iată ce scria în 1935, într-un studiu intitulat Însemnări bibliofile şi dedicat 
colecţiei prietenului său Scarlat Callimachi: „După o relativă scădere de nivel a 
secolului al XVII-lea, secolul al XVIII-iea e un veac de renaştere a ediţiilor 
somptuoase, îmbogăţite cu gravurile cele mai de preţ, ca cele din ediţiile Fermierilor 
generali. Marile cărţi in quarto, legate în marochin, cu superbe armoarii pe amândouă 
feţele, cu ex librisurile bibliofililor sunt foarte căutate. Se adaugă, uneori, dedicaţia 
autorului, iar colecţionarii leagă la un loc cu cartea scrisori sau pagini manuscrise ca 
un «truffage», în limbajul derivat din gastronomie al amatorilor. Adesea legătura este 
semnată pe cotor cu numele artistului legător. Vignetele, „culs-de-lampe"-ele, 
gravurile măresc preţul cărţilor. Se adaugă tirajul gravurilor „avant la lettre" sau 
ilustraţia marilor desenatori şi pictori romantici: Gavarni, Gustave Dare, formatele 
mari «Ies grands papiers», tirajele de lux, în japon, olandă, velin, tirajele restrânse sau 
exemplarul unic. 

Cam în această perioadă de dinaintea războiului, ajunseseră în proprietatea 
criticului întreaga arhivă Caragiale (donată de familia scriitorului) şi câteva 
inestimabile scrisori ale lui Eminescu, Creangă, Alecsandri - piese de care el s-a 
despărţit în cea mai mare parte în timpul anilor de prigoană 1947-1954, când le-a 
vândut pe preţuri modeste Bibliotecii Academiei. O mare parte din bibliotecă a 
vândut-o în acei ani printr-un mic anticariat la care se asociase, (aflat lângă Palatul 
telefoanelor pe str. C. Miile, proprietar fiind un domn Ioniţă) până în momentul când 
şi anticariatele au fost naţionalizate. Reintrat în viaţa culturală, criticul şi-a reînceput 
munca de colecţionar în deceniul al şaselea, prin mijlocirea anticarilor cu care era în 
relaţii de prietenie, a unor descendenţi de mari familii care i-au încredinţat alte piese 
de valoare, astfel încât a intrat în posesia unor întinse corespondenţe, precum cea a 
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lui Mateiu I. Caragiale sau a unei arhive de manuscrise, scrisori, dedicaţii, fotografii 
ale Marthei Bibescu şi ale familiei sale. 

O altă piesă de rezistenţă a colecţiei e reprezentată de vreo zece scrisori semnate 
de marele critic francez Ferdinand Brunetiere, pe care Şerban Cioculescu îl admira şi în 
legătură cu care intenţionase - pe când se afla la studii în Franţa în 1926-1927 - să-şi 
facă teza de doctorat. 

Criticul nu şi-a inventariat niciodată colecţiile - spunem colecţiile căci avea şi o 
colecţie de fotografii de epocă, alta de numismatică - şi dispunând de spaţiul limitat 
al unei locuinţe burgheze nu s-a gândit la organizarea ei, în vederea expunerii. 
Aceasta, cu atât mai mult cu cât proceda la schimburi, fapt ce dădea şi o anumită 
fluiditate lucrurilor colecţionate. 

Cu timpul, bibliotecile au devenit neîncăpătoare, cărţile au fost stivuite prin 
încăperi. Ştia locul fiecăreia, dar în târziul vârstei prefera de multe ori să studieze la 
Biblioteca Academiei, cărţi pe care le avea, poate, pe undeva prin casă - dar unde 
anume? 

Nevoit să alcătuiască, în 1975, un fond de carte pentru Oficiul evidenţei 
patrimoniului a prezentat o listă de circa 90 de puncte în care, însă, unul singur din 
aceste puncte numea 150 de scrisori de Caragiale, Macedonski, Duiliu Zamfirescu, I. 
Pillat, V. Pârvan etc. 

O scrisoare a unui fost coleg de catedră (Remus Caracaş) relatează pregnant 
atmosfera din biblioteca criticului, satisfacţia cu care acesta arăta cunoscătorilor ceea 
ce ştia că îi interesează. Scrisoarea este din 12 august 1958: „Nepreţuitul meu prieten, 
aseară, luni, am fost la prietenul Cioculescu [„.]. Stă într-un cartier foarte liniştit: 
dr. Tumescu 5, în imediata apropiere a palatului Cotroceni, la parter. Linişte şi răcoare, 
casa fiind îmbrăcată toată în iederă. M-am dus pentru 15-20 de minute şi am stat, sub 
o adevărată vrajă, aproape trei ceasuri, deşi m-am sculat în două-trei rânduri să plec, 
dar nu m-a lăsat el: mereu îmi tot arăta şi îmi spunea altele şi altele. Ce anume: cărţi 
rare, manuscripte interesante, documente chirilice transcrise de el cu cerneală roşie 
mai toate, iscălituri neaşteptate - una a lui Buffon chiar, marele naturalist şi scriitor 
francez pe o carte a unui naturalist german de origine franceză, îl cheamă Haque, care 

. are la sfârşitul cărţii lui şi câteva admirabile stampe în culori, cu costume şi porturi 
româneşti din Ardeal şi chiar de dincoace (a fost prin Transilvania şi se pare chiar şi pe 
la noi) etc. Nu isprăvea bine cu una şi trecea la alta. Din lucrurile foarte interesante ce 
mi-a arătat sunt de reţinut o psaltire slavo-română din veacul al XVIII-iea (manuscris), 
într-o frumoasă limbă română, o carte a lui Hrisant Notara (cu un foarte reuşit portret 
al lui), apoi două foi cu nişte foarte frumoase versuri patriotice şi satirice pe care el le 
atribuia lui Theodor Vârnav. Vedea bine că îmi face plăcere - ca unui pasionat ce sunt 
şi eu la lucruri de astea - şi aşa, mai cu una mai cu alta, nici nu ştiu cum s-a făcut din 7 
- ora la care ne înţelesesem telefonic să-l vizitez - din 7 zic s-a făcut mai mai 10. E un 
om fermecător! Se pregătea tocmai să scrie ceva despre D. Cantemir pentru Tribuna 
de la Cluj. în legătură cu ultima lucrare, de curând apărută, a lui P. P. Panaitescu, 
despre Cantemir. [.„]". 

În anii când se apropia de mijlocul vieţii, despre care era convins că nu va fi 
lungă, criticul închega noi legături pe lângă cele tradiţionale. „Stimă şi prietenie lui 
Şerban Cioculescu, dar când îl voi cunoaşte?", suna dedicaţia lui Lucian Blaga pe 
Cenzura transcendentă, apărută în 1934, iar pe Ştiinţă şi creaţie, din 1942, „Lui Şerban 
Cioculescu, cu mare prietenie". Pe Nebănuitele trepte, 1943: „Lui Şerban, de la 
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Lucian". Pe un exemplar din Discobolul, criticul scrisese, în deplinătatea bucuriei 
„Nil admirari, nisi L. Blagam". Răsfoind cartea, în biblioteca criticului, poetul găsise 
consemnarea şi dedesubt scrisese la rândul lui, cu litere mari „Accept" şi semnase. În 
volumul Poezii de la Fundaţii, din 1942, criticul legase poezia autografă Septembrie, 
iar într-un album de manuscrise Cânele din Pompei, datată 8 fev. 1930. 

Rău impresionat de felul inadmisibil în care era tratată de către autoritatea 
comunistă Biblioteca Academiei, al cărei director general fusese timp de şapte ani 
(1967-1975), Şerban Cioculescu nu s-a gândit să facă o donaţie a cărţilor, scrisorilor, 
actelor, documentelor din ceea ce numim colecţiile sale. Ele se află în starea în care 
le-a lăsat criticul şi o clasificare a lor pe criteriile ştiinţifice curente rămâne încă un 
deziderat. Deocamdată apare limpede că aceste obiecte stau mai bine aşa cum Ie-a 
aşezat mâna colecţionarului, după propria sa inginerie, în vecinătăţi a căror alegere 
ţine de misterul unor opţiuni sau al unor preferinţe de moment. Ne mângâie gândul 
că, dacă umbra criticului ar reveni la cea de a nouăzeci şi şasea sa aniversare, noaptea, 
în bibliotecă, ar găsi-o neschimbată. Şi poate că acest lucru i-ar aduce în Eternitate o 
consolare. 

SUMMARY 

Şerban Cioculescu, amidst books and manuscripts 

by Simona Cioculescu 

The article presents the house where the great literary critic lived and worked. The special 
atmosphere of the Cioculescu house is due to the library formed step by step, throughout the years 
of the critic's life. The presentation of books, manuscripts, bibliophile rarities allow us to 
understand the roots of the critic's erudition. The initial collection was diminished by donations 
to the Romanian Academy but a/so by the sales the critic was obliged to resort to, during the years 
when he was not favourably recieved by the communists. 
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CONSmERATII 
' ASUPRA VIITOAREI EXPOZITII PERMANENTE 
' "' DE ISTORIE BUCURESTEANA 
' 

Alexandru OFRIM 

Potrivit definiţiei l.C.O.M., muzeul oraşului este: „O instituţie sau un mecanism 
cultural cu scop non-lucrativ, dinamic şi în continuă evoluţie, în serviciul societăţii 
urbane şi a dezvoltării ei, deschisă publicului şi care asigură coordonarea, 
achiziţionarea, conservarea, studiul, difuzarea şi prezentarea mărturiilor materiale ale 
patrimoniului tangibil şi inviolabil, mobil şi imobil" 1. Pornind de la această definiţie 
extensivă, vom încerca să conturăm câteva din principiile de bază ale viitoarei 
expoziţii permanente de istorie a oraşului Bucureşti. 

După 1989, muzeele de istorie au intrat într-o perioadă de căutări, de formulare 
a unor strategii expoziţionale mai bine adaptate Ia specificul locului pe care vor să-l 
reprezinte. Muzeul de Istorie al Oraşului Bucureşti a adoptat aceeaşi conduită, 
încercând să-şi elaboreze un discurs muzeografic propriu. Realizarea unui muzeu de 
sinteză istorică nu este o sarcină tocmai uşoară, mai întâi fiind necesară parcurgerea 
unei perioade de clarificări teoretice. Cum putem muzeifica istoria? Care sunt 
posibilităţile noastre de a explica într-o manieră satisfăcătoare, coeziunea şi 

complexitatea fenomenului istoric? Care sunt limitele reprezentării istoriei într-un 
muzeu? Care sunt raporturile între muzeografia istorică şi ştiinţa istoriografică? Iată 
tot atâtea întrebări care îşi aşteaptă răspunsul în viitoarea expoziţie. 

Nu se poate concepe expoziţia permanentă de istorie a oraşului fără a se lua în 
discuţie fundamentarea ei ştiinţifică, teoretică şi metodologică. Discursul istoric este 
inerent discursului muzeografic, este suportul acestuia. Aşadar, se cer reanalizate 
critic etapele mari din istoria oraşului şi, pe această bază, stabilirea unei noi 
periodizări, eliberată de presiunile ideologice din trecut. 

Istoria este pe rând veche, medie, modernă şi contemporană, trecerea de la o 
etapă la alta fiind marcată de jaloane cronologice (1821, 1918). Această cronotomie -
adică tăierea timpului în fragmente - are mai mult o valoare didactică şi nu 
corespunde întotdeauna cu natura faptelor istorice. De altfel, periodizarea istoriei 
naţionale a fost pusă în discuţie şi analizată critic după 1989. 

Înghesuirea istoriei unui oraş în această periodizare discutabilă, ambiguă a 
istoriei naţionale, este o comoditate dăunătoare, o simplă lipire de etichete. 
Periodizarea istoriei, să-i spunem majore, nu se suprapune periodizării istoriei 
oraşului, care are alte ritmuri de dezvoltare. Periodizarea istoriei naţionale pune 
accentul pe evenimente ieşite din comun: răscoale, revoluţii, schimbări de regimuri. 
Pornind de aici, ne vom pune întrebarea: care este importanţa mişcării lui Tudor 
Vladimirescu pentru istoria oraşului Bucureşti, pentru ca să putem afirma în mod 
categoric că la 1821 intrăm în epoca modernă a acestuia? 

1 Amareswar Galia, Museologie 11rbaine: une ideologic de la reconciliation, în „Museum 
Intcrnational'". nr. 187, 1995, p. 40. 
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Istoria adevărată, profundă, a oraşului nu trebuie confundată cu înlănţuirea 
factorilor majori care au schimbat evoluţii şi au imprimat noi dezvoltări. Confuzia 
care trebuie eliminată din capul locului este aceea că istoria oraşului Bucureşti se 
suprapune istoriei naţionale, în virtutea faptului că Bucureştiul este capitală de stat -
ceea ce a făcut ca evenimentele politice majore să se petreacă aici. Inserţia politicului 
în viitoarea expoziţie permanentă trebuie să se rezume doar Ia scoaterea în evidenţă 
a exerciţiului puterii Ia nivelul comunităţii urbane: alegeri, programe electorale 
urbane, primariate. 

Expunerile ample gen 1821, 1848, 1877 nu îşi mai au rostul într-o expunere de 
istorie locală. Trebuie abandonată acea concepţie uniformizatoare care a făcut ca 
toate muzeele de istorie să semene între ele. Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti 
trebuie să fie ceva unic, nu acea peltea de istorie naţională, amestecată cu aspecte 
bucureştene - un soi de pastişă a Muzeului Naţional de Istorie. El trebuie să fie un 
muzeu de istorie urbană care să reflecte identitatea oraşului. 

Este necesar ca muzeul oraşului să se constituie într-un mecanism critic de 
explorare şi promovare a valorilor autentice ale acestui loc. Prin problemele care le 
punem, muzeul trebuie să se prezinte ca un spaţiu al luptei pentru reabilitarea 
identităţii Bucureştiului şi a bucureştenilor. Acest obiectiv se poate realiza prin: 
incitarea comunităţii să-şi regăsească şi să-şi analizeze sentimentul de apartenenţă la 
acest spaţiu; prin promovarea mândriei locale, comunitare; prin promovarea 
respectului pentru păstrarea şi perpetuarea patrimoniului mobil şi imobil. 

Muzeul trebuie să reflecte memoria colectivă să traducă prin mijloace specifice, 
muzeografice, percepţia spaţiului individual şi colectiv. Adică un loc unde 
bucureşteanul să se simtă acasă, să se recunoască, să simtă dorinţa de a mai reveni. 

Muzeul constituie un loc de întâlnire între două lumi: lumea obiectelor şi lumea 
vizitatorilor. Pentru a exista comunicare între aceste lumi este necesar să se producă 
un transfer de semnificaţii. Ori, din păcate, muzeografia istorică aşa cum este 
practicată până acum, anulează forţa de comunicare a obiectului. Muzeul de istorie 
nu trebuie să fie un sanctuar silenţios, rupt de viaţă, mausoleu prăfuit în care 
vizitatorul păşeşte cu teamă, incapabil să se bucure de ceea ce vede. Impresia generală 
a muzeelor noastre de istorie este aceea a unei aglomerări de obiecte mortificate, 
înghesuite într-o frumoasă dar falsă aparenţă a realităţii istorice. Se impune, aşadar, 
căutarea unor noi modalităţi de abordare a patrimoniului muzeal, renunţarea Ia 
retorica statică şi sterilă, la demersul aseptic. Muzeul de istorie nu trebuie să fie o 
anexă a manualului şcolar, un fel de carte de istorie parcursă cu piciorul sau un fel de 
universitate populară. Scopul muzeului este reconstituirea unei istorii lăuntrice, 
necunoscută manualului sau cărţii de istorie. Punctul de echilibru al unei expoziţii 
trebuie să se situeze între explicare şi sensibilizare. Elementele de comprehensiune, 
partea didactică (trebuie să recunoaştem că orice muzeu are şi o funcţie pedagogică) 
trebuie disimulată: vizitatorul trebuie să intre mai întâi într-un contact emotiv, 
sensibil, cu obiectul şi apoi să i se furnizeze elementele de explicare. 

Un muzeu nu trebuie numai să explice, el trebuie să sensibilizeze. Aceasta nu se 
poate obţine prin expoziţia-prelegere, doctă şi neutră. Obiectele istorice vorbesc 
atunci când sunt inserate într-un context general de „punere în scenă" cu ajutorul 
imaginilor, a concepţiei scenografice şi a mijloacelor audiovizuale. Printr-o retorică 
vizuală inteligentă, obiectul care pare mut şi banal devine o piesă de o mare valoare 
informativă. Vizitatorul nu mai priveşte doar un obiect sub sticlă, aşezat cuminte, cu 
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etichete docte dedesubt, ci o întreagă lume translată în timp sub ochii lui. Importantă 
este aici luarea în consideraţie nu numai a criteriului morfologic de selecţie a 
obiectelor ci şi criteriul sintactic - adică modul în care se leagă obiectele între ele, atât 
funcţional cât şi prin încărcătura lor simbolică. 

Un alt principiu la care trebuie să renunţe o muzeografie de tip nou, dinamică, 
este acela al calofiliei. Obiectul de muzeu poate fi abordat şi după alte criterii. De 
exemplu, vizitatorul este mult mai interesat să vadă cum arăta un bilet de tramvai din 
Bucureştiul începutului de veac, decât fotocopia Proclamaţiei de la Islaz. Un bilet de 
tramvai este un obiect minor, dar care relevă o istorie particulară, este tot o mărturie 
a trecutului, care făcea odinioară parte din universul cotidian al locuitorilor oraşului. 

Sectorul de istorie a vieţii citadine moderne şi contemporane trebuie să conţină 
cât mai multe elemente în care vizitatorul să se uite ca într-o oglindă, pentru a se 
recunoaşte, pentru a căuta explicaţii despre spaţiul în care trăieşte. O fotografie din 
perioada interbelică înfăţişând aspecte citadine îl va incita pe vizitator: iată cum arăta 
acum 50-70 de ani strada pe care o străbate zilnic! 

Viitoarea expoziţie permanentă va fi astfel gândită încât să nu rămână imobilă, 
făcută odată pentru totdeauna, ci suplă, evolutivă: la anumite intervale de timp să se 
poată face o rotaţie a obiectelor, atât din dorinţa de a valorifica şi obiecte aflate în 
depozitele muzeului, cât şi din raţiuni de conservare. 

Reintrarea Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti în circuitul 
cultural depinde de reuşita acestui ambiţios proiect muzeal. Redeschiderea Ytuzeului 
Oraşului este un act recuperator, o repunere a memoriei în drepturile sale. 

SUMMARY 

Consideration Regarding the Future Permanent Exhibition 
of Bucharestan History 

by Alexandru Ofrim 

The author presents his personal point of view regarding the specificity of a Municipal 
museum. 

The aim of such a museum is to remake an inner history, unknown to school-book writers 
and missing from the history writings. The motivation lays in the fact that the visitor would rather 
see what did a tramway ticket look /ike, in the Bucharest of yore, than a photocopy of a ordinary 
document. 

Jnstead of a static exhibition, the author prefers a dynamic one, based on a rotation of the 
exhibited objects. 
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O MEDALIE INEDITĂ A PRINCIPELUI MOLDOVEI 
MillAR STURDZA (1839) 

Octavian ILIESCU 

În marea şi valoroasa colecţie de medalii, ce face parte din tezaurul istoric şi 
artistic al României, restituit ţării noastre în anul 1956 de către Uniunea Sovietică 1, 

figurează între altele o emisiune din 1839 a principelui Moldovei Mihail Sturdza, 
absolut necunoscută până azi în literatura de specialitate 2• Pentru interesul deosebit, 
atât ca document istoric. cât şi ca operă de artă, pe care îl suscită emiterea acestei 
medalii, am considerat a fi de real folos să-i dedicăm aceste rânduri şi vom începe prin 
a o descrie după cum urmează 1: 

Medalia celei de-a cincea aniversări a căsătoriei principelui Mihail Sturdza, 1839. AR 39 mm. 
Medaille du cinqui'eme anniversaire d11 mariage du prince Michel S111rdza, I 839. AR 39 mm. 

Av. FIDELITATE- BONHECR Legendă circulară. 
Două personaje stând în picioare, un bărbat şi o femeie, ambii purtând 
vestminte de tip roman; bărbatul, reprezentat din faţă, cu privirea 
îndreptată spre partenera sa, întinde mâna dreaptă deasupra unui cippus (o 
coloană scundă), iar mâna stângă o ţine îndoită la piept. Femeia, văzută din 
profil spre stânga, i se alătură, ţinând braţele îndoite la piept. În exergă, în 
stânga, semnătura artistului: PETIT F. (fecit). 

1 Cu privire la restituirea tezaurului istoric şi artistic al României (1956), v. Studii asupra tezaurului 
restituie de U.R.S.S., Bucureşti. 1958, volum publicat de Academia Republicii Populare Române - Institutul 
de Istoria Artei. Pentru problema generală a depozitării tezaurului român la Moscova în 1917, v. mai ales 
Mihail Gr. Romaşcanu, Tezaurul român de la Moscova, Bucureşti, 1934 şi, recent, Viorica Moisiuc, Ion 
Calafcteanu, Constantin Botora, Tezaurul României la Moscova. Documente (1916-1917), Bucureşti, 1993. 

2 Această medalie a făcut anterior obiectul unei comunicări, prezentată de autorul acestor rânduri 
în şedinţa Societăţii Numismatice Române din 23 decembrie 1990. 

3 Abrevieri: Av. -Avers; Rv. - Revers; AE- cupru; AR- argint; A V - aur; Bz- Bronz; PB - Plumb; 
D - Droit; R - Revers (în rezumatul francez). 
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Rv. MI CHEL STURDZA I PRINCE DE MOLDA VIE I 1839 Legendă pe trei 
rânduri într-o cunună circulară de mirt. 

AR 39 mm 25,40 g. Muzeul Naţional de Istorie - colecţia Academiei Române 
inv. M/3 129. 

Descendent al unei vechi familii de boieri din Moldova 4, Mihail Sturdza a fost 
numit de Poarta Otomană domn al acestei ţări la data de 22 martie 1834 şi, reuşind 
să înăbuşească în faşă firava mişcare paşoptistă de la Iaşi, a domnit netulburat până 
la 13 mai 1849, sub regimul Regulamentului Organic. Era fiul cel mai mare al marelui 
logofăt Grigore Sturza, din căsătoria acestuia cu Maria Callimachi, şi s-a născut la 24 
aprilie 1794, la Iaşi 5. Ca domn al Moldovei, a promovat unele măsuri tinzând la 
modernizarea ţării, între acestea numărându-se şi încercarea de a emite în anul 1835 
o monetă cu valoarea nominală în două sisteme monetare diferite, rusesc şi otoman, 
anume 5 copeici I 10 parale 6. După ce a încercat fără sucuces să obţină din nou tronul 
Moldovei la 5 ianuarie 1859 - când a fost ales ca domn al Moldovei, după cum se ştie, 
colonelul Alexandru Ioan Cuza, ales la 24 ianuarie următor şi ca domn al Ţării 
Româneşti -, Mihail Sturdza s-a exilat în Franţa, murind în ziua de 8 mai 1884, la 
Paris 7• 

Să revenim acum la studierea medaliei ce face obiectul acestor însemnări. Scena 
de pe avers ca şi cununa de mirt de pe revers, reprezintă cu certitudine aluzii Ia un 
eveniment matrimonial. Mihail Sturdza a fost căsătorit de două ori: prima oară în 
1817, cu Elisabeta (Safta) Rosetti 8, de care a divorţat după câţiva ani; a doua oară în 
ziua de 29 mai 1834, la Istambul, când s-a căsătorit cu Smaranda Vogoride, fiica lui 
Ştefan Vogoride 9, fost caimacam al Moldovei în 1821-1822. Această a doua căsătorie 
a constituit de altfel o condiţie obligatorie, impusă lui Mihail Sturdza de viitorul său 
socru, pentru a-l sprijini Ia obţinerea tronului Moldovei 10• La 29 mai 1839 împlinindu
se primul lustrum 11 al acestei căsătorii, care i-a adus, ca dar de nuntă, domnia 
Moldovei, Mihail Sturdza a vrut desigur să marcheze această aniverare prin emiterea 
unei medalii jubiliare. 

Purtând semnătura PETIT F., medalia în discuţie este opera artistului francez 
Louis Michel Petit 12. ~ăscut la 29 august 1791 Ia Paris, Louis Michel Petit, sculptor şi 
autor al unui mare număr de medalii, a desfăşurat în capitala Franţei o intensă 
activitate începând din 1811, dar mai ales sub restauraţie şi în timpul domniei regelui 
Ludovic Filip 13• A murit la 19 iulie 1844. 

4 Despre descendenţa şi familia domnitorului Mihail Sturdza al Moldovei, v. C. Gane, Trecute vieţi 
de doamne şi domniţe, li/, ediţia a li-a, Bucureşti, 1944 (un întreg capitol}. 

5 C. Gane, op cit., p. 115. 
6 Existenţa unui exemplar al acestei monete este semnalată de Dr. C. I. Istrati, Din trecutul nostru. 

Pietrele de identificare şi control a monerelor din timpul lui Mihail Sturdza (1834-1849), în Literatură şi artă 
română, 12, 1908, p. 404-405. Despre nereuşita încercării lui Mihail Sturdza de a emite această monetă, v. 
comentariul nostru în: Costin C. Kiriţescu Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, I, Bucureşti, 1964, p. 
117-118; v. şi Octavian Iliescu, Moneda în România 49I-I864, Bucureşti, 1970, p. 53-54. 

7 C. Gane, op. cit., p. 177. 
8 Ibidem, p. 119. 
9 Ibidem, p. 130. 

10 Ibidem, p. 131. 
11 Lustrum, în limba latină, un interval de cinci ani. 
12 Pentru identificarea artistului care a creat această medalie, am recurs la L. Forrer, Biographical 

Dictionary of Medalists, IV, Londra, 1900, p. 466. 
13 Ibidem. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



268 BUCUREŞTI- MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE-XII 

Din punct de vedere artistic, medalia celei de a cincea aniversări a căsătoriei lui 
Mihail Sturdza cu Smaranda Vogoride ne apare ca o operă remarcabilă, marcată de 
stilul neoclasic, caracteristic primei jumătăţi a secolului al XIX-iea. Descoperirea ei 
îmbogăţeşte astăzi repertoriul medaliilor româneşti, emise înainte de Unirea 
Principatelor. 

Provenienţa acestei medalii nu ne este cunoscută. Cercetările noastre, 
intreprinse în ultimii ani, nu au reuşit să-i identifice înregistrarea în vechiul registru 
inventar al colecţiilor Cabinetului numismatic al Academiei Române 14

. Pe de altă 
parte, plicul în care a fost împachetată această medalie la Kremlin, cu prilejul predării 
tezaurului istoric şi artistic al României în mâinile Comisiei guvernamentale române, 
purta, ca însemnări, numai numere de inventar, identificarea sumară a piesei 
conţinute, metalul şi greutatea, fără nici o indicaţie asupra provenienţei 15• În aceste 
condiţii, putem doar presupune că medalia în cauză a aparţinut lui Dimitrie A. 
Sturdza sau unui alt membru al acestei familii. 

Lui Mihail Sturdza i s-au dedicat în timpul domniei două medalii, bine 
cunoscute în literatura de specialitate încă de la sfârşitul secolului al XIX-iea Hi. 

Pentru a întregi documentarea privitoare Ia emiterea de medalii în vremea acestui 
domn al Moldovei, am considerat că ar fi de folos a le prezenta şi în cadrul acestor 
note, prilejuite de publicarea emisiunii din 1839. 

14 Primul registru inventar al colecţiilor Cabinetului numismatic al Academiei Române a fost 
ini\iat în 1911 de profesorul Constantin Moisil, angajat ca numismat ajutor al acestei instituţii. Prima 
înregistrare datează din 29 iunie 1911, iar ultima, cu nr. 1 567, a fost înscrisă la 17 septembrie 1916. 
Curând după această dată, colecţiile Cabinetului numismatic au fost împachetate şi evacuate la Iaşi, iar 
de aici, au fost transportate în vara anului 1917 la Moscova, ca parte a tezaurului istoric şi artistic al 
României. Registrul inventar al colecţiilor Cabinetului numismatic a avut aceeaşi soartă, fiind restituit 
în 1956. 

15 Valorile care alcătuiau tezaurul istoric şi artistic al României, proprietate a unor instituţii de stat, 
a unor instituţii ale bisericii sau chiar a unor simpli particulari, erau însoţite de evidenţele de provenienţă 
riguros întocmite şi au fost transportate la Moscova şi depuse la Kremlin în lăzi închise şi sigilate de către 
reprezentanţii autorităţilor româneşti de resort. După unirea Basarabiei cu România şi ca urmare a stării 
de război, declarată ţării noastre de către Lenin, bolşevicii ruşi au încălcat cele mai elementare norme de 
drept interna\ional, violând contractul de depozit şi punând stăpânire pe tezaurul statului român. 
Tezaurul Băncii Naşionale a României nu a fost restituit nici până azi. În ce priveşte tezaurul istoric şi 
artistic, angaja\ii Muzeului din Kremlin, care îl aveau în păstrare, au distrus sistematic orice urmă de 
evidenţă a provenienţei valorilor componente, predând delegaţiei române în 1956 ce, cât şi cum au vrut. 
În aceste condiţii, nu e de mirare că unele valori culturale, evacuate în 1917 la Moscova, nu s-au mai întors 
în ţară. Încă din anul 1959, ca şef al Cabinetului numismatic, am adresat academicianului Tudor Vianu, 
directorul general al Bibliotecii Academiei, un raport confiden\ial, semnalând deficienţele constatate: mi 
s-a răspuns verbal că nu este momentul potrivit pentru a întreprinde un demers oficial în această 
chestiune. Iar în 1988, a fost comunicată pentru prima dată în public o listă cuprinzând enumerarea a 26 
medalii - din care 25 de aur - şi 3 tipare sigilare ale unor instituţii de stat româneşti din anii 1855-1858, 
valori aparţinând Academiei Române, evacuate în 1917 la Moscova, dar nerestituite de sovietici în 1956; 
Octavian Iliescu, Vechea coleC{ie a Cabinetului numismatic al Academiei Române (1871-1916), 
c.omunicare prezentată în ziua de 28 octombrie 1988 la Sesiunea de comunicări pe teme de bibliologie şi 
bibliotecomie a Bibliotecii Academiei R. S. România, Bucureşti, 28-29 octombrie 1988, precum şi în 
şedinţa Societăţii Numismatice Române din 29 ianuarie 1989; v. şi Octavian Iliescu, Tezaurul român de la 
Moscova. Valori istorice pierdute?, în Cotidianul, 2, 1992, nr. 211 (376) de vineri, 23 octombrie 1992, 
suplimentul Arhiva, p. 1-2. 

16 Primul autor care semnalează existenţa acestor medalii este D. A. Sturdza (semnând Demetrius 
Alexander Sturdza), Uebersicht der Munzen und Medail/en des Furstenthums Romanien (Moldau und 
Walachei), în Numismatische Zeitschrift, 4, 1872, p. 108 şi pi. V, nr. 3-4; ediţie separată, Viena, 1874, p. 85 
şi pi. VI, nr. 3-4 (de unde au fost reproduse aici, fig. 2-3). 
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Mihail Sturdza, principele Moldovei, 1840. 

A v. MICHAEL STURDZA PRINCEPS MOLDA VIAE Legendă circulară; 
AE în ligatură. 
Capul său în profil spre dreapta; jos în arc: 1840 între două rozete. 

Rv. FUNDATOR UTILIUM PATRIAE INSTITUTORUM Legendă 
circulară; AE în ligatură. 
Stema de stat a Moldovei din domnia lui Mihail Sturdza 17; jos în arc de cerc: 
IASSIS. 

A V, AE. Bz aurit şi PB 52 mm (fig. 2) Catalogul medaliilor moldo-române 18, p. 11. 
Medicii din Moldova lui Mihail Gr. Sturdza, principele Moldovei, 
1842. 

Fig. 2. 
Medalie dedicată principelui Mihail Sturdza, 1840. AE 52 mm. 

Medaille dediee au prince Michel Sturdza, 1840. AE 52 mm. 

Av. MICHAEL! GR. STURDZA - PRINC. MOLDA VIAE Legendă 
circulară. 
Capul său în profil spre stânga, cu barbă scurtă; jos, în arc de cerc, 
semnătura artistului C. VOIGT. 

Rv. XXI MILLIA SANATORUM TIBI SOTERIA FERUNT Legendă 
circulară; în exergă, legendă pe două râduri: A MEDICIS MOLDA VIAE I 
MCCCXLII. 
Hygieia în picioare spre stânga, ţinând în mâna stângă un sceptru şi hrănind 
cu mâna dreaptă şarpele, încolăcit în jurul unui trepied deasupra căruia e 
depus un vas. 

AV, AR şi AE 48 mm (fig. 3); Catalogul medaliilor moldo-române, p. 11-12. 

17 V. descrierea acestei steme la Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică În România, Bucureşti, 
1977, p. 92. 

18 Catalogul medaliilor moldo-române cunoscute de la anul 1600 până la 1906, În Buletinul Societăţii 
Numismatice Române (în continuare: BSNR}, 3, 1905-1906; deşi nesemnat, acest catalog a fost redactat de 
Dr. G1-Severeanu (v. Tabla generală de materii 1904-1913, în BSNR, 10, 1913, p. 72). 
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Nu este cunoscut nici un eveniment mai de seamă, care ar fi putut determina 
emiterea în anul 1840 a unei medalii cu carater oficial, purtând numele şi efigia lui 
Mihail Sturdza, ca domn al Moldovei, precum şi stema de stat a ţării. Această medalie 
celebrează, dar la modul general, înfăptuirile de până la acea dată ale domnitorului 
emitent, ca întemeietor al unor aşezăminte de utilitate publică. Nu este semnată de 
autor, dar, după cum vom arăta mai departe, credem că acesta poate fi identificat. 

Fig. 3. 
Medalie dedicată principelui Mihail Sturdza de către medicii Moldovei, 1842. A v 48 mm. 
Medaille dediee par Ies medecins de Moldavie au prince Michel Sturdza, 1842. AV 48 mm. 

În schimb, medalia dedicată lui Mihail Sturdza în 1842 de către medicii din Moldova 
se referă la un fapt precis: tratarea şi vindecarea, în spitalele înfiinţate de domnitor, a unui 
mare număr de bolnavi - 21 OOO, dacă e să acordăm crezare datelor statistice menţionate 
în legenda de pe revers. zeiţa Hygieia, hrănind şarpele încolăcit în jurul unui trepied, cu 
un vas deasupra reprezintă un tip foarte comun în iconografia emisiunilor monetare ale 
oraşelor greceşti din Moesia Inferioară şi Tracia, în secolele I-III. Peste veacuri, acest tip 
iconografic a căpătat valoare de simbol universal pentru medicină. 

Am văzut că medalia din 1842 este semnată C. VOIGT. Semnătura aparţine 
artistului german KARL (Carl) Friedrich Voigt, sculptor, medalist şi gravor de geme, 
născut la 6 octombrie 1800 la Berlin, care, după o intensă pregătire artistică, este 
numit în 1829 de regele Ludovic I al Bavariei în funcţie de gravor şef şi prim medalist 
al Monetăriei din Mtinchen, funcţie-pe care o va deţine până în 1859. A murit la 13 
octombrie 1874, la Triest 19• Ţinând seama de aceste date biografice, putem stabili că 
medalia dedicată domnitorului Mihail Sturdza de către medicii din Moldova a fost 
creată de Voigt în calitatea sa de gravor şef şi prim medalist al Monetăriei din 
Mtinchen şi, foarte probabil, a fost bătută în această monetărie. 

Comparând efigiile lui Mihail Sturdza de pe aversul celor două medalii descrise 
în rândurile precedente - cea din 1840 şi cea din 1842 -, constatăm existenţa unor 
asemănări stilistice izbitoare, în modul în care a fost redat portretul domnitorului 
Moldovei: Remarcăm de asemenea identitatea caracteristicilor prezentate de literele 

19 Date biografice şi o listă a operelor acestui artist la L. Forrer, op. cit„ VI, Londra, 1916, 
p. 305-312. • 
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ce compun cuvintele din legenda ambelor medalii, mai ~Ies particularitatea înlocuirii, 
peste tot, a literei V din textul latin cu majuscula U. In temeiul acestor agumente, 
considerăm că atât medalia din 1842, cât şi cea din 1840 sunt amândouă create de 
acelaşi artist şi au fost bătute în acelaşi loc; artistul este Carl Voigt, iar baterea 
ambelor medalii a avut loc la Monetăria din Mi.inchen. 

Mai sunt cunoscute, în colecţii ca şi în literatura de specialitate, alte două medalii, 
a căror tematică a consemnat pentru posteritate evenimente culturale, înregistrate la 
Iaşi în timpul domniei lui Mihail Sturdza. Autenticitatea acestor medalii a fost însă 
pusă sub semnul îndoielii chiar din primul moment în care au apărut în comerţul de 
anticariat, destul de târziu de altfel, la începutul secolului nostru. Din acest motiv, le 
semnalăm aici doar pentru a completa prezenta documentare. 

Cea dintâi medalie, purtând ca dată anul 1838, consemnează sărbătorirea unei 
aniversări a inaugurării Academiei Mihăilene, eveniment care ar fi avut loc în iulie 
1838 cu acest prilej, s-ar fi distribuit în public medalii comemorative de cupru, cu un 
diametru de 40 mm 20. Academia Mihăileană din Iaşi, prima şcoală înaltă din 
Moldova, a fost înfiinţată de Mihail Sturdza, cu sprijinul lui Gheorghe Asachi, la data 
de 16 iunie 1835; prin urmare, în 1838, se împlineau trei ani de la inaugurarea ei. Ce 
rost ar fi avut sărbătorirea unei aniversări minore şi de ce acest eveniment ar fi avut 
loc în iulie şi nu la 16iunie 1838, dată la care se împlineau cei trei ani de la inaugurare? 
Pe deasupra, creează temeinice suspiciuni şi textul agramat al legendei, care, transpus 
din alfabetul de tranziţie în care a fost redat, sună astfel: Av. Academiei Mihailene I 
aniversai a inaugurărei, Rv. serbată în iulie 1838 (sic) 21 . Pe de altă parte, ar fi greu de 
explicat de ce această medalie nu era cunoscută de Dimitrie A. Sturdza la 1872, când 
îşi publica la Viena opera sa privitoare la monetele şi medaliile româneşti, emise până 
la Unirea Principatelor 22• După cât ştim, medalia Academiei Mihăilene e semnalată 
pentru prima oară aibă în anul 1904, când George Severeanu atrage din capul Jocului 
atenţia colecţionarilor asupra lipsei de autenticitate a acestei medalii 23• 

Ultima medalie dedicată unui eveniment care a avut loc în timpul domniei lui 
Mihail Sturdza este aceea care consemnează concertul dat în Iaşi, la 11 ianuarie 1847, 
de către pianistul şi compozitorul maghiar Franz Liszt (1811-1886). Ca şi în cazul 
precedent, această medalie prezintă numai o inscripţie, atât pe avers, cât şi pe revers, 
redată de asemenea cu litere amestecate, din alfabetul latin şi din cel chirilic; ea are 
următorul cuprins: Av. List (sic) la conţertul dat în Iaşi în teatrul nou Rv. În 11 ianuarie 
1847; AE 36 mm 24; există şi o variantă, cu acelaşi diametru, dar din plumb 25• Avem 
de-a face din nou cu o medalie lipsită de autenticitate 26. 

Denunţând în 1904 apariţia unor medalii româneşti cu caracter apocrif, complet 
inventate, emise cu intenţia de a înşela şi exploata buna credinţă a colecţionarilor -
între acestea figurând, după cum am văzut, şi cele două amintite mai sus -, George 
Severeanu afirmă că l-a identificat pe autorul acestor înşelătorii, dar evită să-i divulge 
numele27. Astăzi, identitatea autorului acestui gen de escrocherie nu mai este un 

2o Catalogul medaliilor moldo-române, p. 10. 
21 Pentru a evidenţia caracterul agramat al legendei acestei medalii, reluăm transcrierea textului ei: 

Academiei Michailene// aniversală a// Inagurărei (Inagurei în loc de Inaugurărei); serbată în Iulie 1838. 
22 D. A. Sturdza, op. şi loc. cit. 
23 George Severeanu, Medalia de la Socola, în BSNR, 1, 1904, p. 8. 
24 Catalogul medaliilor moldo-române, p. 14. 
25 Egon Groner, Rumănische Medaillen vom Jahre /6()() bis einschliesslich /9()(), Bucureşti, 1905, p. 19. 
26 George Severeanu, op. şi loc. cit. Egon Groner, op. şi loc. cit. 
27 George Severeanu, op. şi loc. cir. 
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secret pentru cercetătorii care studiază istoria medalisticii româneşti: este vorba de 
anticarul Şaraga din Iaşi, editor de medalii, mai ales cu caracter popular şi deci de 
mare tiraj, între anii 1849-1913. Alături de această activitate, corectă şi foarte 
lăudabilă, Şaraga a avut însă şi unele „iniţiative" mai puţin oneste, ca „inventarea" 
unor medalii şi chiar manete moldoveneşti altfel necunoscute 28, pe care le vindea 
apoi la preţ bun unor colecţionari pasionaţi şi cu dare de mână". În categoria 
medaliilor moldoveneşti, „inventate" de Şaraga, intră şi cele două pretins bătute în 
timpul domniei lui Mihail Sturdza, menţionate mai sus. 

Pornind aşadar de la descrierea medaliei bătute în 1839, pentru a celebra a 
cincea aniversare a căsătoriei domnitorului Moldovei Mihail Sturdza cu Smaranda 
Vogoride, medalie inedită până la această prezentare, am extins obiectul cercetării 
noastre Ia întreaga documentare medalistică privitoare Ia domnia emitentului ei, cu 
încredinţarea de a fi adus astfel unele precizări nu lipsite de interes istoric. 

Resume 

Medaille inedite du prince de Moldavie Michel Sturdza (1839) 

L'auteur presente une medaille inedite, frappee sous le regne de Micel Sturdza, prince de 
Moldavie (1834-1849); en vaiei la description: 

DI FIDEL/TE- BONHEUR LEGENDE CIRCULARE 
Deux personnages debout, un homme el une femme, vetus a la mode romaine; l'homme 

tend la main droite au-dessus d'un tronc de colonne; a l'exergue a gauche, PETIT F. 
R I MI CHEL STURDZA 11 PRINCE DE MOLDA VIE 111839 Legende sur trois lignes 

dans une couronne circulaire de myrte. 
AR 39 mm 25,40 gr. (fig. 1). 
Compte tenu de la signification certainement matrimoniale de la scene representee au droit, 

l'auteur considere que celle medaille a ele frappee pour celebrer le cinquieme anniversaire du 
mariage en secondes noces de Michel Sturdza et de Smaranda Vpgoride, fi/led' Etienne (Stefanakis) 
Vogoride ancien ca macam en Moldavie en 1821-1822. Ce mariage a eu lieu a lstanboul, le 29 mai 
1834, immediatement apres la nomination de Michel Sturdza comme prince de Moldavie. 

La medaille en question porte la signature de /'artiste fran~ais Louis Michel Petit 
(1791-1844), auteur de plusieurs medailles sous la Restauration et le regne de Louis Philippe. 

Comme pendant a la presente publication, l'auteur rappelle l'existence de quatre autres 
medailles se rapportant a la personne ou au regne du prince Michel Sturdza et qui sont bien 
connues depuis longtemps dans la litterature de specialite. Les premieres deux medailles ont ete 
frappees en l'honneur du prince Michel Sturdza en 1840 (fig. 2) et 1842 (fig. 3). La troisiteme, 
datee de 1838 el ce/ebrant l'anniversaire de la fondation de /'Academia Mihăileană de /assy, et la 
quatrii'eme, commemorant le concert donne a lassy, le 11 fanvier 1847, par le compositeur 
hongrois Franz Liszt, ne sont pas contemporaines aux evenements respectifs; elles ont ete 
inventees vers 1900 par un antiquaire de lassy. 

21! Un exemplu de produs al acestui gen de mistificare, în care a fost implicat cu certitudine Şaraga, 
este reprezentat de enigmatica monetă de argint, semnalată pentru prima oară în 1903 şi atribuită iniţial lui 
Dabija Vodă, iar din 1949 lui Despot Vodă; Octavian Iliescu, în: Costin C. Kiriţescu, op. şi voi. cit„ p. 98 şi 
nota 8; idem, Moneda în România„„ cit. supra, p. 35; Ilie Tabrea, Monedele lui Despot-Vodă în lumina 
ultimelor cercetări, în: Studii şi cercetări de numismatică, V, 1971, p. 167-172, 175. In realitate, această 
monetă, de altfel fără numele emitentului, este tot un produs al fanteziei mai sus-numitului anticar ieşean, 
fapt constatat şi dovedit în ultima vreme. 
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STEME ALE PRINCIPATELOR UNITE 

Liliana-Nicoleta HANGANU 

În acest articol prezentăm câteva steme pictate pe piese de porţelan şi sticlă, 
aflate în colecţia de artă decorativă a secţiei de istorie de la Muzeul de Istorie şi Artă 
al Municipiului Bucureşti, şi anume: a) steme inedite (nr. 2-4, 6); b) steme publicate, 
dar incomplet descrise (nr. 1, 5). 

În studiul întreprins am urmărit însemnul heraldic în relaţie cu suportul 
(porţelan sau sticlă) şi decorul, deoarece, pentru stabilirea contextului istoric şi a 
datării sunt foarte utile informaţiile pe care ni le oferă mărcile de atelier, de decorator 
sau de comanditar. 

De asemenea, în această primă fază a cercetărilor noastre, ne permitem să avansăm 
câteva ipoteze de lucru. Astfel, considerăm că interpretarea motivelor heraldice ale 
Moldovei şi Ţării Româneşti - cap de bour I cap de zimbru, corb I vultur I acvilă I acvilă 
valahică, delfini, lei - trebuie să se desfăşoare pe mai multe straturi. Un simbol heraldic 
poate fi citit: a) temporal - în palimpsest 1 - şi anume, de la planul zoologic în filogenie la 
reprezentările plastice în general I reprezentări heraldice în special şi la descrierile din 
textele vremii; b) spaţial - prin metoda cercurilor concentrice - comparativ cu răspândirea 
acestor motive în teritorii etno-culturale din ce în ce mai îndepărtate. 

Stemele sunt clasificate în funcţie de tipul „armelor de stat din perioada 1859-1866", 
tip heraldic stabilit de Dan Cemovodeanu în Ştiinţa şi arta heraldică în România 2, cu 
precizarea că folosim această clasificare în sens tipologic, iar nu cronologic 3• 

Stemele Principatelor Unite: 

I. Tipul heraldic cu scuturi 
acolate4: 

1. Fructieră, M.l.A.M.B. lnv. 
47522. PI. 111. 

Franţa, pentru porţelan: atelierul 
A. Hache et Pepin-Le-Halleur Freres, 
Vierzon; pentru decor: atelierul 
Brianchon et Gillet, Paris. 

Stare de conservare: obiect 
deteriorat, restaurat (cupa spartă, 
parte din margine lipsă); stema, bună. 

Porţelan pictat policrom şi aurit. 
H 13, 6 cm, D 23, 7 cm. 

1 Cf. C. M. Ionescu, Palimpseste, (Bucureşti), 1979, p. 7-8. 

PI. /.li. 
Fructieră ( cat. 1) 

2 D. Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Bucureşti, 1977. 
3 Vezi J. N. Mănescu, L 'Heraldique d' Etat des Principautes Unies. (1859-1866), în Revue Roumaine 

d'Histoire, XXIX, nr. 1-2, ianuarie-iunie 1990, extras, p. 8 şi 25-26. 
4 Înaltul Ordin de zi nr. 34/9 februarie 1861 stabilea aspectul armoariilor Principatelor Unite, consacrând 

în mod oficial tipul heraldic cu scuturi acolate, folosit oficios din 1859, vezi D. Cemovodeanu, op. cit., p~ 145-147; 
Monitorul Oastei, 2, 1861, nr. 10/14 februarie, p. 146-147; P. V. Năsturel, Steagu~ Stema română. lnsemnele 
dom/Ieşti. Trofee. cercetare critică pe terenul istorii (cu numeroase figuri în culori), Bucureşti, 1903, p. 73 şi nota 
2; J. N. Mănescu observă că acest tip de stemă apare încă din 1856, vezi J. N. Mănescu, op. cit., p. 8. 
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Cupă circulară, adâncită, cu buza festonată; picior circular, evazat la baza 
festonată. În interiorul cupei, marginal, un chenar format dintr-o dungă de culoare roz 
între două linii aurite, central o pasăre - cocor african cu coroană (lat. Balearica 
pavonina) - spre stânga, în culori naturale, în peisaj. Pe aversul piciorului fructierei, care 
prezintă acelaşi chenar ca şi cupa, este pictată Stema Principatelor Unite (Pl. I/2), cu scuturi 

PI. 1.12. 
Stema Principatelor Unite 

cu scuturi acolate 

acolate, înclinate în afară. Ecusonul dextru 
despicat: 1 roşu cu capul de bour în culori 
naturale, cu coarnele curbate la interior, cu stea 
de argint cu şase raze; 2 tăiat: cu primul câmp roşu 
cu treimea inferioară de aur, al doilea câmp de 
azur cu patru benzi de argint, cu şeful de aur 5. 

Timbrat de coroană regală închisă (cerc de aur cu 
pietre preţioase, înălţat de fleuroane, cu arcuri de 
aur cu perle, care închid coroana, în vârf cu glob 
de azur, cu cruce de aur). Ecusonul senestru tăiat: 
1 de azur cu acvila valahică în culori naturale, 
cruciată, cu zborul în sus, purtând în gheare 
atributele puterii domneşti: sabia în cea dreaptă, 
sceptrul în stânga; 2 tăiat, aur şi roşu. Timbrat de 
bonetă princiară (manşetă de hermină, tocă de 
purpură carmin, arcuri de aur cu perle, cu glob 
cruciat de aur). Scuturile reunite prin ornament 
roşu, aur şi azur, în formă de vrejuri şi frunze de 

acant, în vârf cu floare de crin. Mantoul domnesc de purpură (carmin), căptuşit cu 
hermină şi bordat cu franjuri de aur, cu şnururi de aur, timbrat de coroană regală 
închisă (cerc de aur şi pietre preţioase şi perle, înălţat de fleuroane şi închis de arcuri 
de aur perlate, care susţin în vârf un glob de azur cu cruce de aur). 

PI. 1.13. PI. 1.14. 
Marca de decor: Marca de atelier: 

Gillet et Brianchon A. Hache et Pepin-Le-Halleur, Vierzon, Paris; 

Marcat pe peretele interior al piciorului fructierei: A HACHE & PEPIN 
LEHALLEUR I VIERZON I PARIS, de culoare roşie (Pl. I/4); G.B. I BREVETE I 
PARIS, de culoare neagră (Pl. I/3). Provenienţă: Casa de creaţie Mogoşoaia, Ord. 100. 084 
/XII 1957. Bibliografie: D. Cemovodeanu, op. cit, p.150, nota42 (continuare) 6, Pl. XLIII/6. 

5 Descrierea este menţionată doar ca variantă datorată unei greşeli de emailare, în cazul unui 
ceasornic, la I. N. Mănescu, O stemă necunoscută a lui Alexandru Ioan Cuza, în Studii privind Unirea 
Principatelor, (Bucureşti), 1960, p. 517, nota 3. 

6 La nota 42 este o eroare de trimitere: la nr. inv. 47421, în Registrul Inventar al M.l.A.M.B. nu 
apare sosirea menţionată, ci alt obiect. 
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Stema este bine cunoscută, suscitând diferite descrieri şi interpretări. De 
asemenea, legenda despre coroana regală ce timbrează scutul dextru, în care sunt 
reprezentate armele de stat ale Moldovei, este şi ea amplu analizată, încă de la 
sfârşitul secolului trecut 7• Astfel, Alexandru cel Bun ar fi primit titlul de despot şi 
însemnele cuvenite de la basileul constantinopolitan Ioan al VIII-lea Paleologu, 
trimise după presupusa trecere a acestuia prin Moldova, pe la 1424 sau 1425. 
Aceasta este legenda. Menţionată ca fapt real de Dimitrie Cantemir în Descrierea 
Moldovei (1716) 8, dezvoltată în povestirea mitropolitului Gheorghe al Iii-lea al 
Moldovei (1723-1730) despre călătoria împăratului bizantin la Chilia 9, amplificată 
în chip romantic de Gheorghe Asachi10, reafirmată de Mihail Kogălniceanu 11 şi, 
mai târziu, consemnată de Nicolae Iorga12. Legenda, cu toate argumentele care-i 
dovedesc inconsistenţa 13 de fapt istoric propriu-zis, poate fi analizată şi ca tip de 
construcţie a imaginarului. Iniţiată la un moment dat în mediul monastic de la 
Neamţ (după 1655) 14, a parcurs un proces treptat de elaborare cultă, şi, moştenită 
ca dovadă istorică, a fost folosită în „recursul la tradiţie", din scrierile epocii sau 
dezbaterile parlamentare (1867) 15 . Coroana a fost consemnată în pictura murală 16 

(neîntrerupt de la Alexandru cel Bun la Alexandru Lăpuşneanu!, ulterior sporadic) 
şi reprezentată heraldic deschisă - voievodală, sau închisă - regală, aceasta din urmă 
mai cu seamă din secolul al XIX-iea. Această recrudescenţă a însemnelor 
suveranităţii moldovene, recte româneşti 17 , reflectă o acţiune de legitimare istorică 
şi politică, specifică pentru „secolul naţionalităţilor", dar şi adâncirea preocupărilor 
în domeniul ştiinţei şi artei blazonului. Ocupându-se de un tip specific de semne şi 
simboluri din. istoria naţională, heraldica românească se înscria, în procesul de 
afirmare şi modernizare ale societăţii noastre şi deschidere spre Europa apuseană, 
în secolul al XIX-iea. 

7 Melchisedec, Chronica Romanului şi a episcopiei de Roman, I, Bucureşti, f.a., p. 86-100. 
8 „Eos autem qui hodie vigent, dignitatum gradus Alexander I cognomento Bonus, posteaquam a 

Ioanne Paleologo despotae nomen regiumque diadema obtinuisset", D. Cantemir, Descrierea Moldovei, 
Bucureşti, 1973, p. 197. 

9 Al. Elian, Moldova şi Bizanţul în secolul al XV-iea, în Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan 
cel Mare, Bucureşti, 1964, p. 119-142. 

10 (Gh.) Asaky, Tableaux de l'histoire moldave. Descriere a două cadre din istoria Moldavii, laşi, 
1833, apărute în 1833 şi 1834; Idem, Descriere istorică a şablonului ce înfăţoşează pe Alexandru cel Bun, 
Dofllnul Moldovei, când au primit coroana şi hlamida de la ambasadorii împăratului Ioan Paleologu/ li 
(sic!), Iaşi, 1839; vezi şi N. Iorga, Gheorghe Asachi ca tipograf şi editor - după „Catalogul" lui din 1847, 
extras din AARMSI, p. 761. 

11 M. Kogălniceanu, Critica descrierii istorice a tabloului ce înfăţişează pe Alexandru cel Bun primind 
coroana de la ambasadorii împăratului Ioan Paleologu/ li (sic!) de dumnealui Aga Asachi, în Dacia literară, 
ed. a II-a, Iaşi, 1859, p. 75. 

12 N. Iorga, Histoire de la vie byzantine, III, Bucureşti, 1934, p. 244-245. 
13 Al. Elian, op. cit., p. 97-179. 
14 Ibidem, p. 140-141 şi notele 1 şi 2. 
15 Vezi Şt. D. Grecianu, Actele privitoare la stabilirea armerielor oficiale, cu planşe şi vocabular, 

Bucureşti, 1900, p. 19-22. 
16 Vezi N. Iorga, Domnii români după portrete şi fresce contemporane adunate şi publicate de 

preşedintele Comisiunei Monumentelor Istorice, Sibiu, 1930. 
17 Din punct de vedere heraldic, semnificativă în acest sens este Stema Principatelor Unite (compusă 

de Gh. Asachi) cu scuturile acolate timbrate de coroane regale închise, aşadar cu acelaşi rang, în Calendarul 
istoric pentru Românii din Principatele Dunărene, Iaşi, 1856, vezi D. Cernovodeanu, op. cit., p. 331, 
PI. LXII/I. 
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Revenind la descrierea noastră, considerăm că o stemă atât de elaborată 
necesita un model anterior. Ipoteza noastră 18 este aceea că acest model a 
fost reprezentat de stema Moldovei şi Ţării Româneşti (Pl.1/5), cu scuturi 
acolate 19 , aflată pe coperta documentarului apărut iniţial în serial în 

5 

L'Illustration 20 , în 
1848 - Album mol
do-valaque ... 21 , al con
sulului francez la 
Bucureşti, Adolphe 
Billecocq 22; ilustrat cu 
litografii după Michel 
Bouquet 23 şi Charles 
Dousseault 24. 

Stema care face 
obiectul discuţiei noastre 
este întâlnită şi pe alte 
piese: din acelaşi servi
ciu de masă 25 sau pe 
un serv1c1u diferit 26, 

precum şi pe capacul 
emailat al unui ceasor-

P/. l.15. nic 27 , care a aparţinut 
Stema Moldovei ş.i a Ţării Româneşti cu scuturi acolate (1848), domnitorului Alexandru 

A. B11Iecocq, Album moldo-valaque„. Ioan Cuza, având acelaşi 

element distinctiv, şi anume, trăsătura mediană de pe aur. În aceste condiţii, este 
posibil ca, în armele personale ale domnitorului, această trăsătură - interpretată ca 

18 Ipoteză confirmată, vezi J. N. Mănescu, L'Heraldique d'Etat.„, p. 12. 
19 Cu excepţia armelor personale, asemănarea este evidentă. Chiar şi arcul de aur frontal al coroanei 

regale este sugerat, în ambele cazuri, printr-o perlă mare, ovală - ceea ce nu mai oferă iluzia de recursi. 
20 L'Illustration, XI-XII, 1848, nr. 284, p. 343-346; nr. 286, p. 375-378; nr. 287, p. 391-393; nr. 288, 

p. 7-11; nr. 290, p. 39-43; nr. 292, p. 71-75. 
21 ((A.) Billecocq), Album moldo-valaque, ou guide politique el pitoresque II travers Ies Principautes 

des Danube, Paris, Aux Bureaux de L'Illustration, (1848). Albumul a fost realizat prin legarea şi copertarea 
paginilor apărute în L'lllustration între 5 august şi 30 septembrie 1848, deci în timpul desfăşurării paşoptiste. 

22 Adolphe Billecocq a fost consul general al Franţei la Bucureşti între 1839 şi 1846, agent în Suedia 
şi secretarul ambasadei Ia Constantinopol, L. Predescu, Enciclopedia Cugetarea, Bucureşti, (1940), p. 102. 

23 Michel Bouquet (1807-1888) a călătorit în Orient, trecând şi prin Ţările Române în anii 
1840--1842. În legătură cu acestea a publicat şi Album Moldave, dessine d'aprl!s nature şi Album Valaque 
(1843). Ibidem, p. 121. 

24 Charles Dousseault a călătorit în Orient, trecând prin Ţările Române prin anii 1843-1844. lbidem, p. 284. 
25 La Muzeul Naţional de Istorie se află din acelaşi serviciu următoarele piese: fructieră, inv.37 077, 

sosieră (cu capac) şi tăviţă fixă, inv. 37 078, ceaşcă de ceai, inv. 37 079. La Muzeul Naţional Peleş se găsesc: 
5 sosiere, inv. 13 679, 13 546, 13 507. 13 549, 15 722, 2 fructiere (cu picior înalt), acelaşi nr. inv. 13 546, o 
fructieră (joasă), inv. 15 722, o ceaşcă de ceai, inv. 13 549. Conform registrelor de inventar, din serviciu nu 
s-a păstrat nici o farfurie. 

2fi La Muzeul Naţional de Istorie a României se află o sosieră cu tăviţă fixă, inv. 37 080, cu bordura 
decorată cu un chenar format dintr-o dungă galbenă între două linii aurite, fără marcaj. În registrul inventar 
se specifică doar „porţelan francez (Paris)". După părerea noastră, decorul este realizat cu „procedeul 
Brianchon", vezi infra, nota 31. 

27 Ceasornicul se găseşte la Muzeul Militar Naţional, vezi I. N. Mănescu, O stemă necunoscută. .. , p. 
517-523 şi fig. 1-3 de la p. 518. 
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defect de decorator 28 sau eludată din descriere 29 - să ofere cheia citirii corecte. 
Suntem astfel în faţa unui blazon personal convenabil pentru Cuza, din două puncte 
de vedere: plastic, se regăseau în el culorile naţionale, iar descriptiv, armele necesitau 
o interpretare mai amplă, ce putea face faţă eventualelor suspiciuni externe. 

Atât porţelanul, prin formă şi proporţii, cât şi decorul, sunt o realizare artistică 
incontestabilă. Firma din Vierzon, A. Hache et Pepin-Le-Halleur 30 reprezenta prin 
anii '70 ai veacului trecut simbolul industriei franceze moderne de porţelan, iar 
decoratorii parizieni Brianchon et Gillet 31 au folosit pentru această comandă 
procedeul Brianchon („decor de culori sidefate pe bază de bismut"). 

În ceea ce priveşte localizarea în timp, marca de decor este un element de 
stabilire a limitei superioare a datării. Cunoscând anul separării celor doi decoratori, 
datăm piesa sigur ante 1864 32• Fiind unul dintre serviciile principale ale Curţii 
princiare, a fost comandat probabil în primii ani de domnie 33. 

II. Tipul heraldic cu scut unic despicat 34: 

2. Bombonieră cu capac, în f!arnitură cu tăviţă, M.I.A.M.B. 
Inv. 102357. PI. 11/1. 
Atelier: Boemia.Stare de 

conservare: obiect - deteriorat 
( ciobituri marginale, exfolierea 
stratului opalin, butonul de la 
capac lipsă, decor aurit şters 
parţial); stemele - bună. 

Sticlă în straturi colorate 
(verde şi opalin), faţetată, 
pictată policrom şi aurită. 
H total 11,4 cm; bomboniera: 
L 13,4 cm, 1 9,7 cm; capac: 
L 14,4 cm, 1 9,3 cm; tăviţa: 
H 3,2 cm, L 19,8 cm, l 15,2 cm. 

Bomboniera cu capac de 
formă ovoidală, cu ornamente B b PI .. ll~l(. t 

2
) 

aurite în formă de vrejuri sti- om omera ca · 

lizate, cu câte două medalioane, pe o parte stema, iar pe cealaltă, deviza. Tăviţa de 
formă ovală, adâncită, cu marginea lobată (10 lobi, dintre care doi mai mari, 
corespunzători medalioanelor) şi aurită, cu bordura decorată cu stemă, deviză şi 

28 Ibidem, p. 517, nota 3 - interpretare explicabilă în condiţiile în care această variantă de tip 
heraldic nu mai fusese publicată. 

29 D. Cernovodeanu, op. cit., p. 149, nota 42. 
30 L. Danckert, Manuel de la porcelaine europeenne, Paris, 1980, p. 466. 
31 Brianchon et Gillet, decoratori, au funcţionat în str. Fenelon din Paris. În 1864 asocierea lor se 

destramă, Brianchon stabilindu-se pe str. Lafayette (până în 1880), folosind în continuare procedeul care îi 
poartă numele, ibidem, p. 318. 

32 Vezi supra, nota 31. 
33 D. Cernovodeanu avansează pentru vesela Vierzon de la Muzeul Naţional Peleş. ca dată a 

comenzii anul 1859, vezi D. Cernovodeanu, op. cit., p. 145-147, p. 332, explicaţia la fig. 3. 
J 4 Înaltul Ordin de zi nr. 274/19 martie 1863 oficializează tipul heraldic cu scut unic despicat. Vezi 

Monitorul Oastei, IV, 1863, 2, nr. 14/22 martie, p. 155; P. V. Năsturel, op. cit., p. 75-77; D. Cernavodeanu, 
op. ciL, p. 147-149. 
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ornamente aurite. Stema Principatelor Unite (PI. 11/2) cu scut unic despicat: 1 roşu, cu 
acvila valahică de aur, cruciată, conturată, cu zborul în jos; 2 azur, cu capul de bour în 
culori naturale, cu stea de aur între coarnele curbate la interior. Timbrat de coroană 
princiară (cerc de aur perlat, înălţat de două perle mari, comănac de purpură 
(stacojie), glob de aur cu cruce de culoare neagră - culoare folosită pentru contur în 
desen). Susţinători: două sceptre de azur, încrucişate în spatele scutului şi depăşind 
marginea inferioară a mantoului. Mantoul domnesc de purpură (carmin), căptuşit cu 
hermină şi bordat parţial cu franjuri de aur, cu şnururi de aur, cu cununi deschise din 
ramuri de laur, de culoare verde. Timbrat de coroană princiară (cerc de aur cu pietre 
preţioase, înălţat de două perle mari de aur, cu comănac de purpură (stacojie), cu 
arcuri şi perle de aur; glob de aur; glob de aur cruciat). În medalioane, stemele sunt 
flancate de câte două ramuri de laur aurite. Deviza: „Cu puteri unite", de aur, 
caractere cursive, însoţită de o ramură de laur aurită, dispusă, în medalioane, 
dedesubtul înscrisului, iar pe tăviţă, deasupra. 

PI. l/.12. 
Stema Principatelor Unite cu scut despicat 

Provenienţa: Achiziţie de la Timpeanu Mihail, oferta nr. 57/1970. 
Stema reprezintă o interesantă imagine heraldică. Astfel, completează seria 

devizelor 35 cunoscute din timpul domniei lui Alexandru Ioan I, cu una inedită: „Cu 
puteri unite" (PI. 11/3), care reprezintă traducerea în limba română a devizei oficiale 
austriece: „ Viribus uni tis". 

35 Celelalte devize cunoscute din vremea lui Alexandru Ioan Cuza sunt: „Toti in unu" („Toti in 
unum", „ln una omnia"), „Iubire, pace şi unire", „Honor et Patria" („Onore Patria") şi „ln Unire stă 
puterea": O. Cemovodeanu, op. cit„ p. 142 şi 143, notele 13 şi 14, confirmate de cercetările noastre. 
Menţionăm că nu am întâlnit încă varianta „Unirea face tăria" (derivată din deviza de stat a Belgiei), vezi 
D. Cemovodeanu, op. cit„ p. 142-143, nota 13 şip. 157, unde se precizează că deviza ar fi fost semnalată 
pe unele proiecte de emisiuni monetare ale Principatelor Unite din perioada 1860-1861. Apar, în schimb, 
pe proiectele monetare publicate de E. Vârtosu în 1941, devizele: „Dumnezeu mântuiască România", ,,În 
Unire putere" şi „Prin Unire la Propăşire", cf. E. Vârtosu, Romana/ul. Maneta lui Cuza Vodă, 1859-1864, 
Documente inedite, Bucureşti, 1941. 
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De asemenea, dacă cercetări viitoare vor demonstra că cei doi susţinători nu 
sunt sceptre, ci două tije cu mâna dreptăţii 36 (cum ar mai putea fi interpretaţi, 
datorită impreciziei desenului) ar fi - după ştiinţa noastră - prima dată când, într-o 
stemă românească, acest motiv heraldic este prezent. Susţinătorii sunt redaţi conform 
regulii armorialului Ţării Româneşti, şi anume, în interiorul mantoului, flancând 
coroana care timbrează scutul 37. În genere, stema este de inspiraţie munteană: acvila 
ocupă locul de onoare, fiind reprezentată la dextra, iar timbrul (atât al scutului, cât şi 
al mantoului) este reprezentat de o coroană princiară 38. 

PI. 11./3. 
Deviza „Cu puteri unite" (foto de pe tăviţă) 

Analiza suportului material (sticlă stratificată) şi compararea elementelor 
decorative ne-au condus la următoarele concluzii: piesa este un produs de factură 
meşteşugărească dintr-un atelier boemian, obiectivele din sticlă stratificată având o 
largă circulaţie în epocă; există posibilitatea ca decorul să fi fost realizat într-un atelier 
din Transilvania sau chiar din Ţara Românească. Cert este un fapt: decorarea 
obiectului de doi meşteri diferiţi: devizele şi ramurile de laur care le însoţesc de unul, 
iar stemele şi ornamentele stilizate aurite de alt meşter. 

În Registrul Inventar al M.I.A.M.B., în legătură cu această bombonieră, se face 
următoarea precizare: „Emis cu ocazia (sic!) Principatelor Unite 1859 oferit 
Ministrului de Finanţe Constantin Steriadi, ( ... )",care a ocupat această funcţie în trei 
dintre guvernele Ţării Româneşti 39, în perioada martie 1859 - mai 1860. 

În ceea ce priveşte datarea stemei, dacă tradiţia familiei este corectă, şi 
bomboniera i-a fost dăruită lui Steriade ca ministru, considerăm că nu poate fi mai 
târzie de sfârşitul primăverii anului 1860, când şi-a încetat funcţia guvernamentală. 

Jr. Mâna dreptăţii, ornament exterior al stemei, reprezintă dreptul regalian de judecată, fiind, alături 
de coroană, hlamidă, sceptru şi spadă, simbol al puterii suverane. Este specifică armorialului francez, regii 
purtând spada şi mâna dreptăţii, care este compusă dintr-o vargă având în vârf o mână de fildeş deschisă. 
Cf. M. Sturdza-Săuceşti, Heraldica. Tratat tehnici Bucureşti, 1975, p. 131. Vezi şi W. Leonhard, Das Grosse 
B11ch der Wappenkunst, Miinchen, 1976, p. 326. ln perioada de <.are ne ocupăm, acest motiv heraldic a fost 
folosit pe monedele lui Napoleon al III-iea: 1 franc, 2, 5, 20, 50, 100 franci (pe revers), vezi Ch. L. Krause, 
C. Mishler, Standard Catalog of World Coins, p. 688, 692, 698, 702, 704. 

' 7 În armorialul moldovean, atributele suveranităţii sunt figurate la exteriorul mantoului, flancând 
coroana ce-l timbrează, cf. D. Cernovodeanu, op. cit., p. 157. 

JH În armorialul moldovean, timbrul este de cele mai multe ori diferit, coroana care timbrează 
mantoul fiind, de obicei, regală. Ibidem, p. 142-143, 155. 

J'I D. Berindei, Guvernele lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Liste de miniştri, în Rev. Arh., II. 
1, 1959, p. 154-155. Constantin Steriade l-a înlocuit în funcţie pe Barbu Catargi la 27 martie 1859 ad-interim 
până la 7 iunie, când a fost numit titular) şi a fost urmat de Ioan Brătianu, la 28 mai 1860. 
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III. Tipul heraldic cu scut scartelat şi ecuson central 40: 

3. Sosieră cu tăviţă fu.ă, M.l.A.M.B. Inv. 47521. Pl. 111/l. 
Franţa, Charles Pillivuyt el Cie, Paris. 
Stare de conservare: obiect deteriorat (marginea tăviţei este spartă); stemele, 

bună. 
Porţelan pictat policrom şi aurit. H total 11,6 cm; sosiera: H 11,5 cm, L 21cm,111,5 cm 

(16,3 cm cu anse); tăviţa: H 3 cm, L 28,5 cm, 117,5 cm. 

PI. Ill.11. 
Sosi eră ( cat. 3) 

Stema Principatelor Unite cu scut scartelat şi 
ecuson central ( cat. 3) 

PI. ll/.12. 
Platou (cat. 4) 

PI. Ill.!4. 
Stema Principatelor Unite cu scut scartelat 

şi ecuson central (cat. 4) 

Cupa de formă ovoidală, cu marginea festonată, cu buza răsfrântă, înăâlţată pe 
picior, cu două anse laterale. Decorată marginal, la mijloc, pe picior şi pe anse cu linii 
curbe aurite şi cu câte o stemă dispusă pe aversul şi reversul cupei. Tăviţa are 
marginea festonată şi decorată cu o linie aurită. Stema Principate/or Unite (Pl. 111/3), 

40 Proiectul acestui tip heraldic a fost elaborat cu ajutorul unor heraldişti frabcezi şi executai de 
Carol Pop de Szathmary la sfârşitul anului 1863; a fost utilizat de Curtea princiară de la Bucureşti în mod 
oficios, precum şi în publicatiile străine ale vremii. Cf. D. Cernovodeanu, op. cit., p. 150, 152, 345, fig. 1-6. 
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tipul heraldic cu scut scartelat şi ecuson central se descrie astfel: scut scartelat: 1, 4 de 
azur, cu acvila valahică de argint, cruciată, cu zborul în jos; 2, 3 roşu, cu capul de 
zimbru de argint, cu stea de aur cu cinci raze între coarnele curbate la interior. Peste 
tot, tripartit în fascie: azur, aur, roşu. Scutul timbrat de bonetă princiară (manşetă de 
hermină, tocă de purpură (carmin), arcuri de aur, glob cruciat de aur). Suporţi: doi 
delfini afrontaţi, în culori naturale. Susţinători: două stindarde romane încrucişate, cu 
cununi deschise de laur, de aur, având pe tabule - cel din dreapta V. XXXIV JAN, iar 
cel din stânga XI. MAJU. Mantoul domnesc de purpură (carmin) căptuşit cu hermină 
şi bordat cu franjuri de aur, timbrat de coroană regală închisă (cerc de aur cu pietre 
preţioase, înălţat de fleuroane, cu arcuri de aur perlate, în vârf cu glob cruciat de aur). 
Sub mantou, pe o banderolă de argint deviza TOŢI ÎN UNU de culoare neagră 

Marcat pe dosul tăviţei: CH. PILLIVUYT I & C1E I* PARIS*, cu culoare roşie 
(PI. III/5). 

Provenienţa: Casa de creaţie Mogoşoaia, Ord. 100084/XII.57. 
4. Platou (acelaşi serviciu ca mai sus), M.I.A.M.B. Inv. 39857, PI. III/2. 
Stare de conservare: obiect deteriorat (margine ciobită, decor aurit şters, 

porţelan uzat şi lipsit de strălucire); stema, bună. 
Porţelan pictat policrom şi aurit. H 5,4 cm, L 49 cm, l 35,8 cm. 
Formă ovală, adâncită, cu marginea uşor festonată şi decorată cu o linie aurită, 

iar pe bordură cu o stemă pictată. 
Stema Principatelor Unite (PI. 111/4) se descrie ca mai sus (cat. 3), smgura 

diferenţă: în câmpurile 2 şi 3 ale scutului scartelat stea de argint. 
Marcat pe dos: CH. 

PILLIVUYT I & C1E I * PARIS*, cu 
culoare roşie (PI. 111/6). Pro
venienţa: Palatul Pionierilor, 
22 XI 1955. 

Interpretarea acestui blazon 
inedit o vom realiza după pre
zentarea următoarei steme, de ace
laşi tip heraldic. 

Ca înfăţişare artistică, atât 
sosirea, cât şi platoul 41 , realizate 

PI. l/1.15-6. 
Marca Firmei Ch. Pillivuyt et Cie, Paris 

dintr-un porţelan robust şi decorat nepretenţios, sunt produse reprezentative pentru 
firma Ch. Pillivuyt & Cie, fondată în 1853 şi specializată în porţelanuri rezistente 42

• 

5. Farfurie, M.I.A.M.B. Inv. 47515. PI. IV/l. Franţa, Sevres. 
Stare de conservare: obiect şi stemă, bună. 
Porţelan pictat policrom şi aurit. H 2,5 cm, D 24 cm. Forma circulară, cu marginea 

aurită, cu bordura ornamentată cu un chenar 43 format din decor aurit 44 (linii, casete 
din vrejuri şi frunze stilizate de acant, ornament geometric) şi cinci casete diferite cu 

41 La Muzeul Na\ional de Istorie a României se păstrează 2 ceşti de ceai, inv. 37 081, 37 082, cu 
acelaşi decor. 

42 L. Danckert, op. cit., p. 342. 
43 Aurirea şi pictarea chenarului a fost realizată cu şablonul, intervenindu-se manual doar la 

nuanţarea culorilor florilor. 
44 Bordura cu decor aurit a fost folosită de Casa sevres şi la alte comenzi, spre exemplu „serviciul 

istoric de la Fontainebleau" (1840), vezi Marcelle Brunet, Tamara Preaud, Sevres. Des origines a nos jours, 
Fribourg/Paris, 1978, p. 293, fig. 371. 
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flori (trandafiri, margarete, albăstrele, lalele etc.), în culori naturale. Central, 
glazurată Stema Principatelor Unite (PI. IV/2), cu scut scartelat şi ecuson central; 
scut scartelat: 1,4 de azur, cu acvila valahică de argint, cu cruce de aur în cioc, 
con turnată, cu zborul în jos; 2,3 roşu, cu capul de zimbru de argint, cu stea de aur cu 
cinci raze între coarnele curbate la interior. Peste tot, tripartit în fascie: roşu, aur, 
azur. Scutul timbrat de boneta princiară (manşetă de hermină, tocă de purpură 
(carmin), cu arcuri de aur perlate, cu glob cruciat de aur). Suporţii: doi delfini 
afrontaţi, sinople, gri şi aur. Susţinători: două stindarde romane încrucişate, cu 
cununi deschise de aur, având pe tabule, cel din dreapta VXXIV JAN, cel din 
stânga XI MAJO. Mantoul domnesc de purpură (carmin), căptuşit cu hermină şi 
bordat cu franjuri de aur, cu ciucuri de aur, timbrat de coroană regală închisă (cerc 
de aur cu pietre preţioase şi perle, înălţat de fleuroane, cu arcuri de aur perlate, cu 
tocă de purpură (carmic); în vârf glob de azur cu cruce I croix pattee I de aur). Sub 
mantou, pe o banderolă de argint bordată cu aur, deviza Ton IN UNU de culoare 
neagră. 

PI. IV.li. 
Farfurie ( cat. 5) 

Marcat pe dosul farfuriei: 

ţ „dr' 
·,n?r;:_-~.,,\-·?f'\ ,..,/fi)' 
.. ._.JI\ .... 2 

PI. IV.12. 
Stema Principatelor Unite cu scut scartelat 

şi ecuson central 

- pentru porţelan: S. 57., cu bara bastarda 45 , de culoare verde-crom (PI. IV/3b). 
- pentru decor: SEVRES / 1846, de culoare bleu 46 (PI. IV/3c); 
Provenienţă: Casa de creaţie Mogoşoaia, ard. 100084/XII. 1957. 

45 Casa Sevres a folosit această marcă de. atelier în perioada 1848-1899, de culoare verde crom 
pentru pasta dura (fr. pâte dure); Ibidem, p. 342. In cazul pieselor care nu erau de cea mai bună calitate, 
având defecte insesizabile aproape, marca prezintă şi bara bastarda. Numărul din cartuş reprezintă ultimele 
două cifre ale anului de fabricaţie a porţelanului. Vezi J. G. Th. Graesse, e. Jaennicke, e. Zimmermann, Fur 
Sammler von Porzellan und Fayence, Steinzeug, Steingut 11sw„ Berlin, 1922, p. 246. 

46 Marcă de decor folosită la 5evres în perioada 1845-1848. Vezi Marcelle Brunet, Tamara Preaud, 
op. cit„ p. 342. 

47 Marca de comanditar pentru Château du Trianon nu am întâlnit-o în cataloagele cercetate, dar 
este identică la formă şi culoare cu cele ilustrate. Ibidem, p. 342. 
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Bibliografie: D. Cernovodeanu, op.cit., p. 345, Pl. LXIX/5 (dar reprodusă stema 
identică de pe farfuria cu inv. 47504) 48• 

Atât tipul heraldic în genere, cât şi stema în discuţie sunt descrise şi comentate 
49

• De menţionat doar asemănarea evidentă dintre stema inedită (nr. 3 şi 4) şi cea 
publicată (nr. 5), ceea ce presupune un model anterior comun 50; singura diferenţă 
semnificativă este în cazul redării armelor personale ale lui Cuza din ecusonul central: 
azur, aur şi roşu - la piesele Pillivuyt (la fel cu proiectul Szathmary din 1863), şi roşu, 
aur şi azur pe vesela Sevres. 

3b 

PI. JV.13. 
Mărcile de pe spatele farfuriei: 

a) de comanditar (Château de Trianon); 
b) de atelier (S. 57) cu bara bastarda; 

c) de decor (sevres. 1846) PI. JV.14. 
Farfurie (cal. 6); 

În ceea ce priveşte datarea, considerăm că serviciul Sevres 51 putea fi comandat 
în Franţa după lovitura de stat de la 2/14 mai 1864, (a se observa luna înscrisă pe 
tabula stindardului de la senestra, iar 1864 fiind ultimul an de fabricaţie a tuturor 
pieselor cercetate până acum). 

Calitatea artistică a pieselor Sevres nu mai trebuie subliniată, având în vedere 
renumele Casei, manufactură imperială din anul 1804 52• 

În finalul studiului nostru, prezentăm şi o farfurie cu monograma lui Alex~ndru 
Ioan Cuza, piesă care se află în aceeaşi colecţie de artă decorativă. 

6. Farfurie, M.I.A.M.B. Inv. 95380. Pl. IV/4. 
Franţa, Edouard Honore, Boulevard Poissonniere, Paris, ante 1865. 
Stare de conservare: obiect şi monogramă, bună. 
Porţelan pictat policrom. H 2 cm, D 22,6 cm. 

48 Toate piesele din serviciul Sevres au în stemă ecusonul central tipărit în fascie, roşu, aur şi azur; 
este greşită menţiunea lui D. Cernovodeanu că ar fi la nr. inv. 47 504, culorile roşu, argint şi azur. Vezi D. 
Cernovodeanu, op. cit„ p. 154. 

49 P. V. Năsturel, Stema României. Studiu criticii din punem de vedere Eraldicu cu numer6se figuri in 
tes/U, Bucureşti, 1892; Idem, Steagul .. „ p. 90; C. Moisil, Stema României. Originea şi evoluţia ei istorică şi 
heraldică, Bucureşti, 1931, p. 17-18 şi fig. 48; D. Cernovodeanu, op. cit„ p. 141-142, 149-151, 152-153, 
154-158 şi 345, PI. LXIX/1-6; J. N. Mănescu, L'Heraldique d'Etat .. „ p. 9, 16-17. 

5o Vezi supra, nota 40. 
51 La Muzeul Naţional de Istorie a României se păstrează din acelaşi serviciu piesele: 3 farfurii, inv. 

81 314, 37 071, 37 070; fructieră, inv. 37 074; sosieră cu tăviţă (iniţial separate), inv. 37 075; castron (i s-a 
adăugat ulterior un picior metalic, pentru a fi folosit ca fructieră). La Muzeul de Istorie al Municipiului 
Bucureşti se găsesc 19 farfurii. 

52 L. Danckert, op. cit„ p. 415. 
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Formă circulară, uşor adâncită, având bordura decorată cu un chenar alcătuit 
din: la margine o dungă subţire colorată în două nuanţe de verde închis, o bandă 
verde deschis la mijloc, iar spre interior o combinaţie în culori diferite (verde închis, 
negru, ocru, cărămiziu) de linii şi ornament cu flori de crin schematizate. Central, 
monograma lui Alexandru Ioan Cuza (PI. IV/5), realizată din vrejuri stilizate, 
timbrată de o coroană regală închisă (cerc de pietre preţioase, înălţat de fleuroane, cu 
tocă prezentată pe jumătate, cu arcuri perlate surmontate de glob cruciat). Totul în 
aceleaşi nuanţe de verde ca şi bordura. 

Marcat pe dosul farfuriei: B. Poissonniere I 6 I ED. HONORE I A PARIS, de 
culoare verde-crom (PI. IV/6). 

6 

PI. IV.15. PI. IV.16. 
Monograma lui Alexandru Ioan Cuza Marca firmei Ed. Honore, Paris 

Provenienţă: Oferta nr. 3627/1967 şi comisia de achiziţii din 30.IIl.1967, fără a fi 
precizat ofertantul. 

Farfuria, nepublicată, dar cunoscută prin expoziţii 53, face parte dintr-un serviciu 
comandat în Franţa înainte de 1865. Putem să înaintăm această datare în condiţiile în 
care Edouard Honore şi-a închis fabrica de porţelan de la Champroux în 1862, în timp 
ce manufactura în care era decorate porţelanurile a funcţionat pănâ în 1865, pe strada 
Poissonniere, la Paris 54• 

Piesa dovedeşte calitatea bună a porţelanurilor albe prin care era recunoscută 
firma Ed. Honore, completată de combinaţia plastică îngrijită a desenului şi culorilor. 

53 Piese din acelaşi serviciu se află la Muzeul Naţional de Istorie a României: fructiere; la Muzeul de 
Istoie şi Arheologie Constanţa; o fructieră, la Muzeul de Istorie şi Etnografie al judeţului Olt, Slatina: o 
fructieră; Ia M.I.A.M.B.: 12farfurii. 

54 L. Danckert, op. ciL, p. 57, 331-332. 
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CONCLUZD 

1. Citirea stemelor împreună cu suportul lor material, în serii de acelaşi tip sau 
prin comparaţie între tipuri diferite, asigură o mai bună delimitare 
cronologică. 

2. Semnalarea şi interpretarea pieselor inedite îmbogăţesc armorialul 
Principatelor Unite cu o nouă deviză: „Cu puteri unite" (nr. 2), şi, poate, cu 
un nou motiv heraldic de influenţă apuseană - mâna dreptăţii, în timp ce 
porţelanurile Pillivuyt (nr. 3, 4) completează reprezentările unui tip heraldic. 

2. Chiar dacă nu se poate face o periodizare a tipurilor heraldice din vremea 
Principatelor Unite, totuşi, analiza generală a acestor steme permite 
realizarea unei clasificări tipologice în ceea ce priveşte blazonul personal al 
domnitorului: a) tăiat, cu primul câmp roşu cu treimea inferioară de aur, al 
doilea câmp de azur cu patru benzi de argint, cu şeful de aur; b) tripartit în 
fascie: azur, aur, roşu; c) tripartit în fascie: roşu, aur, azur. 

4. Deşi nu s-a impus în mod oficial în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, 
considerăm tipul heraldic cu scut scartelat şi ecuson central ca fiind o 
formulă modernă de construcţie, de factură europeană, folosită şi după 1866, 
pentru Stema României, până în 1947. Stema de stat fiind, prin excelenţă, 
simbolul plastic de cunoaştere şi recunoaştere al unei ţări, trebuia ca -
pentru Principatele Unite - să includă motivele heraldice ale Moldovei şi 
Ţării Româneşti, dar într-o formă reprezentativă, conform cu regulile 
blazonului. Astfel, acest tip heraldic reflectă ambele funcţii, folosind capul 
de bour şi acvila valahică drept mobile, iar delfinii ca suporţi - în timp ce 
ecusonul central este rezervat armelor personale ale lui Alexandru Ioan I. 
Se ştie că, în arta blazonului, ecusonul central (sur le tout) reprezintă armele 
familiei celei mai vechi. În condiţiile politice specifice din Principatele 
Române după lovitura de stat din mai 1864, scutul scartelat cu blazonul 
personal al lui Cuza (în culorile naţionale), mise en abîme, simbolizează, fără 
îndoială, imaginea statului şi legitimarea noii case domnitoare în dialogul cu 
Europa heraldică. 

SUMMARY 

Amu of the Unitul Principalities 

Liliana-Nicoleta Hanganu 

ln the decorative art co/lection of the History & Art Museum of Bucharest are some 
porcelain and glass pieces on which are painted arms of the United Principalities from the time 
of Alexandru Ioan I (1859-1866). 

ln this article, the author presents: a) unpublished arm (cat. 2-4, 6); b) published arms, but 
having incomplete description (cat. I, 5). 

The study has the following structure: 1) the description of the heraldic sign against its 
support (porcelain or glass); 2) the discussion of the arms in series of the same type or by 
comparison between different types. 

For this purpose, it has been proved very useful the observation of the porcelain 's marks 
(belonging to the decorator or to the customer). This type of approaching the subject (/rom 
complementary and convergent points of view) has allowed the author to confirm some 
hypotheses as well as to enlarge the discussion by raising new problems. 
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The noticing of the candy vessel (cal. 2), an unknown piece, enriched the arms of the 
United Principalities with a new motto: „By united forces", inspired by the Austrian mol/o 
„ Viribus unitis"; a new variant of the per pale shield (fr. parii en pal, germ. verschrenkt), with 
the valaque eagle in the honour jield: 1 red, 2 blue; with a special representation of purple; 
scarlet purple (fr. pourpre ecarlate, germ. Scharlachrot Purpur) at the two princely crowns, 
carmin purple (fr. pourple carmine, germ. Karminrot Purpur) al the prince's coat. The author 
considers the arms as a true „exercise" of heraldic science and art from the point of view of its 
heterogenous design. 

The author considers that the arms with quarterly shield with inescutcheon (fr. ecu ecartele 
avec ecusson sur le tout, germ. Geviertet Schild, Arm-Schild iiber das ganze) represent a modern 
form of construction, of occidental manner. This arms contains the feudal symbols of Moldavia 
and Ţara Românească in a form elaborated after the classical heraldic rules. It is known that, in 
the heraldic art, the inescutcheon represents the blawn of the oldest family. ln the politica/ 
condition.s of the Romanian Principalities, after May 1864, the quarterly shie/d with the personal 
arms of Cuza (containing the national colours), mise en abîme (engle. heart-shield, germ. Herz
Stelle), symbolizes, without doubt, the image of new the state and the legitima/ion of the new 
reigning house in dialogue with the heraldic Europe. 
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MEDALD ŞI DISTINCŢII 
ACORDATE LUI FREDERIC STORCK 

Constanţa ŞTIRBU 

Elena MARCU 

Frederic Stork s-a născut la data de 7/9 ianuarie 1872 la Bucureşti. Tatăl său, 
sculptorul Karl Stork era originar din Hannau - Germania iar mama sa Frederica 
Ollescher era din Braşov 1. 

Urmează cursurile la Şcoala Sf. Gheorghe din Bucureşti apoi la Şcoala Sf. Sava. 
La 6 octombrie 1888 se înscrie la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti la clasa 

profesorului Ion Georgescu 2. A urmat cursurile până în anul 1893 fiind foarte 
apreciat de prqfesorii săi aşa cum stau mărturie documentele păstrate la Facultatea de 
Arte Plastice. In aceşti ani primeşte o seamă de recompense în diplome şi medalii: 10 
menţiuni onorabile, 5 medalii de bronz şi 2 medalii de argint 3. 

TABEL CUPRINZÂND RECOMPENSELE OBŢINUTE DE FRITZ 
STORCK ÎN TIMPUL STUDIILOR LA ŞCOALA DE BELLE ARTE DIN 
BUCUREŞTI, PERIOADA 1888-1893 

a) Menţiuni onorifice 
- 23 decembrie 1890 sculpt. 
- 14 iunie 1891 
- 1-14 iunie 1891 sculpt. 
- 14 iumnie 1891 sculpt. 
- 22 decembrie 1891 
- 14 iunie 1891 
- 22 decembrie 1891 
- 17 iunie 1892 

17 iunie 1892 
- 15 iunie 1893 

b) Medalii de bronz 
- 23 decembrie 1890 sculpt. 
- 22 decembrie 1891 
- 23 decembrie 1890 
- 15 iunie 1893 

15 iunie 1893 

bust antic - desen 
bust antic - desen 
antic figure - desen 
natură - sculptură 
natură - sculptură 
perspectivă 
perspectivă 
cap de expresie 
compoziţie 
estetica şi istoria artelor 

clasa a III-a 
clasa a II-a 
clasa a II-a 
clasa a III-a 
clasa a 111-a 

antic figura desen 
antic figura desen 
natura desen 
cap de expresie 
compoziţie 

1 Frederic Stork, Note alllobiografice, Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck - Frederic 
Storck III varia 6. p. 1-33: Idem, Arhiva Storck - Frederic Storck III varia 10. 

Gunther Ott - Sculptorii din familia Storck, „Monitorul Oficial", Bucureşti 1940, p. 22; G. Oprescu, Fritz 
Storck, ESPLA, Bucureşti (1955] p. 12: Al. Saint Georges, Activitatea medalistică a sculptorului Frederic Storck 
comunicare ţinută la Şedinţa Societăţii Numismatice Române din 31ianuarie1943 (vezi Biblioteca Academiei 
Române, Arhiva Storck - Frederic Storck VIJI varia 7); Pentru viaţa şi activitata sculptorului Frederic Storck 
vezi Cecilia Cuţescu Storck, „Viata şi opera sculptorului Frederich Storck", (lucrare în manuscris la Biblioteca 
Academiei Române, Cabinetul de manuscrise, Arhiva Storck- Cecilia Cu\escu - Storck) III., varia 8, p. 170-177; 
Marin Mihalache, Srnlptorii Storck, Editura Meridiane, Bucureşti. 1975, p. 9-12. 

2 Marin Mihalache - op. cit„ p. 7. 
l Arhiva Facultăţii de Arte Plastice Bucureşti, Registrul Naţional pe anii 1888-1895, p. 57. 
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c) Medalii de argint 
- 20 decembrie 1892 natura - sculptura 
- 15 iunie 1893 natura - sculptura 
Dintre medaliile obţinute în perioada studiilor la Bucureşti, astăzi se mai 

păstrează la Muzeul Storck numai patru medalii şi anume: două de bronz clasa III-a 
obţinute în anul 1893 pentru „cap de expresie" şi o alta în acelaşi an, la 15 iunie 1893 
pentru compoziţie. Medaliile de argint păstrate la Muzeul Stock au fost obţinute de 
Frederic Storck la 20 decembrie 1892 pentru „Natură sculptură", iar cea de a doua la 
15 iunie 1893 tot pentru „Natură - sculptură". 

Dăm mai jos descrierea acestora, cu menţiunea ca ideea de a se distrubui 
medalii ca premiu studenţilor merituoşi aparţinea lui Theodor Aman, pe atunci 
directorul Şcolii de Belle Arte din Bucureşti. Tot Aman a fost şi cel care a făcut 
primele proiecte pentru baterea acestor medalii ale căror ştanţe s-au realizat la 
Viena 4. 

1 

2.. 

Fig. 1, 2. 
Medalii primite de Frederic Storck în perioada studiilor la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti. 

4 Constanţa Ştirbu, Primele medalii ale Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti (lucrare în 
manuscris). 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



MUZEOGRAFIE, NUMISMATICĂ, MEDALISTICĂ, HERALDICĂ 289 

Medalii de argint: 
1. Av. „ŞCOALA DE BELLEARTE" BUCUREŞTI. Inscripţie circulară. La 

mijloc într-o cunună de frunze de palmier ce are deasupra o coroană din frunze de 
lauri, sunt grupate o paletă, pensule, echere, ciocan şi un raportor. 

Rv. HONORIS CAUSA Inscripţie semicirculară în partea superioară a 
medaliei. La mijloc, inscripţie pe patru rânduri (ultimul la baza medaliei este 
semicircular). 

3 

4 

Fig. 3, 4. 
Medalie primită de Frederic Storck în perioada studiilor la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti. 

5 

Fig. 5. 
Medalie decernată lui Frederic Storck la Expoziţia Universală de la Paris, 1900. 
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MEDALIA I D-LUI F. STORK I PENTRU I NA TURA SCULPTURĂ 
AI, 53 mm, inv. nr. 916620 inedita 
2. Identica cu nr. 1 
Ar. 53 mm, inv. nr. 916621 inedita 

Medalii de bronz 
3. Av. Ca nr. 1 
Rv. Ca la nr. 1 doar ca la baza medaliei ia loc de NATURA SCULPTURA este 

scris tot semicircular COMPOZIŢIE SCULP 
Bronz., 53 mm, inv. nr. 916622 inedite 
4. Av. Ca nr. 1 
Rv. Ca la nr. 1, doar ca la baza medaliei în loc de NATURA SCULP este scris 

tot semicircular CAP DE EXPRES. SCULP 
Bronz, 53 mm, inv. nr. 916623 Inedite. 
Datorită aprecierii de care se bucură în rândul profesorilor şi colegilor săi, 

Frederic Storck este trimis ca bursier al statului la Mtinchen unde devine elevul lui 
Wilhelm von Rtihmann 5• Aici este atras de curentul clasic reprezentat de Hildebrandt 
ale cărui opere sunt influenţate de Renaştere. Admiraţia sa pentru Hildebrandt este 
ilustrată şi de o medalie dedicată acestui mare artist german, medalie care se 
păstrează la Muzeul Storck 6. În timpul şederii sale la Mtinchen execută, în anul 1896, 
două reliefuri de marmură cu rame de bronz reprezentând pe regele Carol I şi pe 
regina Elisabeta pentru care aşa cum rezultă din corespondenţa cu Louis Basset, 
secretarul lui Carol I, primeşte suma de 1 500 Iei 7. 

Ca o corelare a activităţii sale la Mtinchen, participă Ia expoziţia organizată la 
„Glaspalast" cu lucrarea „Aruncătorul cu piatră" pentru care este recompensat cu 
medalia de argint 8. Tot la Mtinchen execută şi primele sale plachete, aşa cum ne 
relatează în memoriile sale „Am avut încă de când eram la Mtinchen un cult deosebit 
pentru basorelief dar mai ales pentru portretul în formă de plachetă. Astfel am expus 
la sala Secession în afară de statuete mici (Klein Plastik) şi două plachete portret care 
pot spune au fost remarcate" 9. Aceste piese reprezentau portrete ale surorilor sale, 
care au fost expuse mai târziu şi la Bucureşti Ia „Expoziţia artiştilor în viaţă" 

organizată în sala Ateneului Român în 1899 ca şi Ia Expoziţia „Tinerimea Româna" 
organizată la Bucureşti în 1902 10• 

După terminarea studiilor, în anul 1897 face o călătorie în Italia apoi la Paris 
unde este puternic influenţat de arta lui Auguste Rodin. În anul 1899 se întoarce în 
ţară unde, aşa cum am amintit ia parte Ia „Expoziţia artiştilor în viaţă" Ia care expune 
un număr de 14 lucrări. 

5 Arhivele Statului Bucureşti, Fond Casa Regală, dosar ne, 24/11!96/f. 267. 
6 Medalia are nr. inv. 915304. 
7 Arhivele Statului Bucureşti, Arhiva Casei regale, dosar 24/11!96, f.f. 267, 280, 288, 292 şi 322. 
8 E. Oprişan, Evidenţa lucrărilor lui Frederic Storck expuse în diferite expoziţii 1896--1964, lucrare 

în manuscris (Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Manuscrise, Arhiva Storck - Frederic Storck) 
III varia 2; I. E. Toronţiu, „Sculptoru/ Friederich Storck", în „Convorbiri Literare" nr. 4, 1943, p. 297 şi 301; 
G. Oprescu, Sculptura statuară românească, ESPLA, Bucureşti, 1954, p. 156. 

9 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck-Frederic Storck, III. varia 3, p. 1-2; Idem III, varia 
6, p. 1; Catalogul Expoziţiei operelor artiştilor în viaţă, 1899, organizată la Ateneu de Ministerul Instrucţiunii, 
11!99, p. 22. 

10 E. Oprişan, op. cit. 
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În anul 1900 participă la Expoziţia Universală organizată la Paris, unde i se 
decernază medalia de argint pentru lucrarea „Aruncătorul cu piatră", care şi astăzi se 
păstrează în colecţia Muzeului Stork 11 . 

Dăm mai jos descrierea acestei ei, operă a marelui sculptor francez J. Chaplain. 
Av. REPUBLIQUE I FRANCAISE 
La mijloc, un personaj feminin cu boneta frigiană (simbolizând Franţa) în profil 

spre dr. Dedesupt flori şi frunze de stejar. În câmpul st. în spatele personajului 
feminin un stejar din care porneşte o ramură ce încununează efigia. În câmpul dr. 
imaginea Parisului cu podurile de peste Sena. 

AR. 63 mm., inv. nr. 916624. 
Rv. EXPOSITION UN I IVERSELLE I IN I TERNATION I ALE 
Inscripţie circulară. 

În câmp zeiţa Victoriei, ţine cu dr. o ~amură de măslin iar pe umărul st. un 
personaj feminin ce ţine în mâna st. o torţă. In câmpul dr. anul 1900 iar în cel st. un 
spic înconjurat de o eşarfă. 

Pe fundal imaginea Parisului. Într-un dreptunghi la baza medaliei. inscripţia 
F. STORCK. 

În anul 1901, Frederic Storck participă din nou, la o expoziţie organizată în sala 
Ateneului Român din Bucureşti. Numărul comenzilor pe care Ie primeşte este foarte 
mare. 

În cele ce urmează ne vom ocupa cu precădere de premiile obţinute de Frederic 
Storck, în decursul îndelungatei sale cariere artistice. 

Înainte am dori să amintim că este membru fondator al Societăţii „Tinerimea 
artistică" ce ia fiinţă la Bucureşti în anul 1901, care va aduce un suflu nou în 
activitatea artistică din România 12. 

În anii 1902-1903 execută un proiect pentru monumentul I. G. Duca din 
Bucureşti, proiect pentru care obţine premiul II 13. 

În cadrul Societăţii „Tinerimea Română", în anul 1904 participă la Expoziţii 
Internaţionale organizate la Atena 14. În acelaşi an pentru meritele sale artistice, la 
propunerea Ministerului Învăşământului, i se va conferi medalia Bene Merenti -
clasa a I-a 15• 

În anul 1903 devine membru fondator al „Societăţii Numismatice Române", 
contribuind la stimularea activităţii medalistice a creatorilor români, realizând el 

11 Arhiva Ministerului de Externe, Fond Paris. dosar nr. 282/1901 - 1906 (Scrisoarea din 3/26 
ianuarie 1904 prin care se face rectificarea „Se acordă diploma şi medalia de argint şi nu cea de 
bronz"; vezi Tabelul recompenselor ob(inute de români la Expozi(ia Universală de la Paris; 1900 
Bucureşti, 1901, p. 6-7 (Este premiat la grupa 9 - sculptură, gravură, medalistică şi pietre gravate); 
Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck - Frederic Storck III varia 8, p. 177; Idem Arhiva 
Storck - Frederic Storck III varia 9 (Scrisoarea Ministerului Agriculturii Comerţului şi Domeniului 
din 20 mai 1903). 

12 Tinerimea artistică, a 30-a expoziţie organizată între 8-30 noiembrie 1931 sub înaltul patronaj al 
reginei Maria, Bucureşti (vezi lista membrilor fondatori). Gunther OU op. cit. p. 15. 

13 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck-Frederic Storck I varia 3, p. 2 verso (lista 
lucrărilor clin fiecare an cu beneficiile realizate); Pentru proiectul monumentului lui I. G. Duca primeşte 
suma ele 800 lei. 

14 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck - Frederic Storck, III. varia 8; Idem IV, varia 7, 
Idem, Arhiva Cecilia Cuţescu Storck III. varia 10. 

15 Arhivele Statului Bucureşti, Fond Ministerul lnstructiunii, dosar nr. 665/1904 p. 80; 
Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck-Frederic Storck III, varia 9 (medalii primite de Frederic 
Storck). 
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Adresa Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor prin care Frederic 
Storck este înştiinţat de acordarea medaliei de argint Ia Expoziţia Internaţională de la Paris. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



MUZEOGRAFIE, NUMISMATICĂ, MEDALISTICĂ, HERALDICĂ 

. '. „ ...... . . ..... ~. ' . ţ 

· ) ... f · 
~ ".l (_ { t { : 

1q': 
~ l/ 

Fig. '7. 

293 

,• ţ,.,_.~>,( 

Decr.et emis de Carol I la 9 XII 1904 de conferire a medaliei „Bene Merenti" clasa a I-a. 
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însuşi o seamă de medalii şi plachete 16. În vederea acestui scop, va sprijini pe V. V. 
Răşcanu în anul 1905 să-şi organizeze un atelier de turnătorie artistică pe str. Dr. 
Felix nr. 89, rămânându-i asociat până în 1914 17. Multe din plachetele sale sunt 
realizate aici. 

În 1906 în Bucureşti se va organiza o grandioasă expoziţie cu prilejul sărbătoririi a 
40 de ani de domnie a regelui Carol I la care au participat şi o seamă de ţări: Austria, 
Ungaria, Belgia, Franţa, Italia, Suedia et. Pentru această expoziţiei se comandă de către 
dr. C. I. Istrati organizatorul expoziţiei, unul din giganţii ce urmau să fie aşezaţi în parcul 
Carol. Pentru această operă dar şi pentru contribuţia sa, la reuşita expoziţiei, Frederic 
Storck va primi o diplomă de onoare şi va fi recompensat cu medalia de aur a 
expoziţiei, care din păcate, nu s-a păstrat 18. 

Ceva mai înainte, la 28 decembrie 1905, Frederic Storck a fost anunţat căi s-a 
conferit "Medalia jubiliară Carol I" 19. Dintr-o scrisoare datată 31 ianuarie 1907 a 
Ministerului de Externe, aflăm că pentru obţinerea ei şi pentru care i s-a conferit 
brevetul, urma să-şi procure însemnul de la Casa Fani din Calea Victoriei ce era pe 
atunci reprezentanta Casei Telge din Berlin, firmă care a fost însărcinată cu baterea 
medaliei jubiliare 20. 

În anul 1906 devine profesor la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti Ia catedra de 
desen şi modelaj, ulterior numai de desen, unde va funcţiona până în anul 1937 21 • 

În anul 1907 Frederic Storck este numit membru al ordinului „Coroana 
României", în grad de cavaler 22• Gradul de ofiţer al acestui ordin îl va obţine abia la 
2 decembrie 1922 prin decretul regelui Ferdinand pentru contribuţia sa ca sculptor la 
Comisia încoronării 23• Printre lucrările care i s-au comandat atunci este „Legionarul 
roman" de la Arcul de Triumf din Capitală. 

Prestigiul său şi aprecierea de care se bucura în rândul contemporanilor săi sunt 
oglindite de numeroasele medalii şi distincţii primite în anii care au urmat. Astfel, la 
Salonul Oficial organizat de „Societatea artiştilor în viaţă", lucrările sale sunt 
recompensate cu Medalia I, aşa cum se menţiona în adresa Ministerului instrucţiunii 
şi al cultelor din 4 iulie 1912 24_ 

În anul 1925 participă la o expoziţie internaţională organizată la Haga, unde 
lucrarea sa „Mister", este cumpărată de un renumit iubitor de artă din Rotterdam, 
Wingaard 25. 

16 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck-Cecilia Cuţescu Storck. III varia 8; Idem, Arhiva 
Frederic Storck VIII. varia 7; Al. Saint Georges, op. cit„ p. 3. 

17 P. Oprea, Istoricul turnătoriilor artistice în Revista Muzeelor nr. 1, 1969, p. 33-35; Biblioteca 
Academiei Române, Arhiva Storck-Frederic Storck VIII varia 7 (vezi „Memoriu despre turnătoria artistică 
de bronz şi diverse metale" ca şi „Un scurt memoriu de activitate" întocmite de V. V. Răşcanu). 

IH Expozitia generală română din 1906. Serbarea distribuirii premiilor şi recompenselor acordate 
juriului, expozanţilor colaboratorilor", Imprimeria Statului, Bucureşti, 1907, p. 310. 

19 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Stoeck-Frederic Storck, III varia 9; vezi şi Monitorul 
oficial nr. 218/1.1.1906. 

20 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Storck-Frederic Storck, III varia 9. 
21 Gunther Ott, op. cit., p. 25. 
22 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Stork-Frederic Storck III varia 9 (medalii şi distincţii). 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Biblioteca Academiei Române. Arhiva Storck-Frederic Storck III varia 6 (note autobiografice). 
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La „Expoziţia Internaţională" de la Barcelona din anul 1929, conform scrisorii 
pe care i-o trimite Alexandru Tzigara - Szamurcaş, organizatorul expoziţiei, juriul 
internaţional îi decernează „Marele premiu clasa a I-a bis" 26• 

Fig. 8. 
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\ 
\ 
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Brevet emis de Ministerul Afacerilor Străine de conferire a „Medaliei jubiliare Carol I". 
26 Idem, Arhiva Storck-Frederic Storck III, varia 9. 
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Brevet emis de Carol I la 4 iulie 1907 prin care Frederic Storck 
este numit membru al ordinului „Coroane României" în grad de cavaler. 
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Fig. JO. 
Adresa Ministerului Instrucţoiunii şi al Cultelor prin care Frederic Storck 

este înştiinţat de acordarea la Salonul Oficial organizat de „Societatea artiştilorîn viaţă a Medaliei!". 
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Fig. 11. 
Brevet emis de Ferdinand I la 2 decembrie 1922 prin care sculptorul Frederic Storck, 

este numit membru al Ordinului „Coroana României" în gradul de ofiţer. 
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EXPOSICION lNTERNACiONAL DE BARCELONA 1929 

JUR:\DO INTER~;1\CJONAL DI~ HECOMPENSAS 

El Jurado Internacicnal de Re compensas de est a 
L . ' 

E.x.po s i ci 6.n , h f;,, acordado adj udi car a e şa respetable Ca.sa 

--:?."~ţ~J'.:~ - _,,c:;;:: G;' Al! ~P.:· .. : T ~ l Cl . :l. b:Lr.; }..- - -- -- ---- ·- - --··· 

por los articulos presentados an el Certamen. 

O'por:,un.H.mente le sera entregado el cc rresp c n ··· 

tliente diploma acreditativo de dicha rec ompinsa. 

I,c qne de orden del Excmo. Sr . Pr es i dente del 

Jurado Superior traslado a Vd . para su ccnocimi ent o~ 

:Bal'(!e1cna, 4 de Dic i embre 1929 . 

.. · ..... . 

Fig.12. 
Înştiinţare din partea juriului Expoziţiei Internaţionale de la Barcelona 1929 

. rivind decernarea „Marelui premiu clasa a I-a bis" . 
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Fig. 13. 
Brevet-autorizaţie din 8 mai 1933 emis de Ministerul Afacerilor Străine prin care 

Frederic Storck este înştiinţat că poate purta însemnul Ordinului „Legiunea de onoare" 
în grad de cavaler. 
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În anul 1931, prin decretul din 22 septembrie, i se conferă de către regele Carol 
al Ii-lea, ordinul „Meritul cultural" în grad de cavaler, clasa I-a pentru contribuţia sa 
în domeniul artelor plastice 27• 

În anul 1933 statul francez îi acordă înalta disticţie, ordinul „Legiunea de 
onoare" în grad de cavaler, conform decretului nr. 43649 28 din ianuarie 1933. 

În anul 1937 lucrarea sa „Abundenţa" expusă mai întâi în Bucureşti la „Salonul 
Tinerimea artistică" a fost selecţionată pentru a figura la marea Expoziţie 
Internaţională de la Paris. 

În anul 1942 participă la Bienala organizată la Veneţia 29• 

SUMMARY 

medals and decorations awarded to Frederic Storc 

Constantin ŞTIRBU 
Elena MARCU 

The aulhor presents lhe medals and decoralions received by Frederic Slorck. 
The medals were presenled during lhe period of his sludies al lhe Bucharesl School of Fine 

Arls (1892-1893), al the Universal Exhibilion in Paris (1900), al the Romanian General 
Exhibition in Bucharest (1906) as well as decorations received over 1904-1933: lhe meda! „ Bene 
Merenli", firsl class (1904), the Jubilee Meda! Carol 1 (1908), lhe „Romania's Crown" order wilh 
knighl grade (1907), the First Meda! granted at the formal show organized in Bucharest in 1912 
by lhe „Society of Artists Alive", ,.Romania's Crown" order with officer grade (1922), the Grand 
Prix, first class, al the lnlernational Exhibition in Barcelona (1929), order of „ Cultural Merit" 
with knight grade, first class (1931) and the French order of „Legion d'Honneur" with knight 
grade (1933). The authors were mainly concerned with the apprecialion enjoyed by Frederic 
Storck during his life, from his contemporaries, for his work and artistic devotion. 

27 Ibidem (vezi şi brevetul nr. 96 din 1931) 
28 Ibidem (vezi şi brevetul acordat de Ministerul de Externe al României prin Frederic Storck e~t„ 

autorizat a purta însemnele ordinului); E. Oprişan op. cit. 
29 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Stork-Frederic Storck III, varia 8. 
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PINACOTECA MUNICIPIULUI BUCURESTI 
A ' LA INCEPUT DE DRUM 

(1933-1940) 

I Petre DACHE I 
Prezentul articol are la bază comunicarea expusă cu prilejul împlinirii a 60 de ani 

de la înfiinţarea Pinacotecii Bucureştilor, în 1993. M-a îndemnat la aceasta nu numai 
evocarea ce se impunea cu ocazia aniversării amintite, ci şi faptul că începuturi}e 
instituţiei erau puţin cunoscute, evenimentul nefiind prezentat în complexitatea lui. In 
plus se impuneau unele precizări în legătură cu sediul ce a adăpostit Pinacoteca şi 
eliminate unele ambiguităţi referitoare Ia statul său juridic. 

Înfiinţarea Pinacotecii Municipiului Bucureşti, la 19 iulie 19331, a reprezentat un 
important fapt de cultură în viaţa Capitalei, şi nu numai. Pentru a înţelege necesitatea 
constituirii, cât şi performanţa ca numai Ia 4 luni de la semnarea „actului de naştere" 
Pinacoteca să fie deschisă publicului, este necesar a evoca premisele ce i-au fost 
favorabile. 

Aş aminti, mai întâi, faptul că Primăria Bucureştilor deţinea importante opere 
de artă strânse de-a lungul anilor, opere ce puteau constitui nucleul unei pinacoteci. 
Consiliul Comunal, îndeosebi Primarul general Dem. I. Dobrescu (5 februarie 1929 -
18 ianuarie 1934), a înţeles necesitatea concentrării într-o pinacotecă a operelor de 
artă menite a contribui la formarea gustului artistic, la dezvoltarea educaţiei 
locuitorilor oraşului şi la stimularea creaţiei artistice, a făuritorilor ei. 

La această preocupare s-a asociat şi gândul pios al Janei Urseanu, soţia 
cunoscutului amiral Vasile Urseanu (184~1926) care a donat, în mai 1933, palatul din 
b-dul Lascăr Catargi, Primăriei Bucureştilor 2. O mare importanţă pentru crearea 
Pincotecii a avut-o donaţia făcută de soţia sculptorului Filip Marin (1865-1928) 3• 

Respectiva donaţie cuprindea cea mai mare parte a creaţiei sculptorului: 35 de 
sculpturi în original, 25 copii şi 14 picturi 4• 

În revista Bucureşti editată de Muzeul Municipal în 1935 se afirmă, exagerat 
poate, că „Obârşia creării celei de a 2-a secţiuni a muzeului - Pincoteca, a 
reprezentat-o donaţia Filip Marin" 5. 

Dar, fireşte, toate aceste condiţii favorabile ar fi rămas în stadiul de bune intenţii dacă 
nu ar fi existat un colectiv competent, stăruitor, al Muzeului Municipal, în frunte cu dr. 
George Severeanu, ca şi implicarea nemijlocită a primarului general Dem. I. Dobrescu. 
Actul de înfiinţare a Pincotecii aşa cum am amintiti poartă data de 19 iulie 1933. 

1 Arhiva Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti (în continuare Arh. Muz.) Nota de 
serviciu din 19 iulie 1933, în dosarul anului respectiv. 

2 „Monitorul Comunal" an LVIll, nr. 24 din 11iunie1935, p. 5. 
3 Filip Marin (1865-1928) a fost elev al Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti, continuându-şi 

studiile la Paris şi Roma. Sculptor fecund a creat opere de valoare, unele amplasate în for public: Fântâna 
Cazzavilan şi bustul Oh. Duca. 

4 Bucureşti, revista Muzeului Municipal, voi I. 1935, p. 294-300. 
5 Ibidem. 
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La acea dată printr-o Notă de serviciu semnată de George Severeanu, în calitate 
de director şi Dinu V. Rosetti, custode, se solicită Primăriei Bucureştilor aprobarea 
înfiinţării unei Pinocateci „ca anexă a Muzeului Municipal" 6 în localul Amiral 
Urseanu proprietarilor primăriei. 

Pe respectivul act Dem I. Dobrescu aşternea următoarea rezoluţie: „Se aprobă 
ca să se înfiinţeze Pinocateca Municipiului Bucureşti, 19 iulie 1933" 7. 

Analizând documentul care a stat la baza constituirii Pinocatecii rezultă că ea a 
fost c~eată şi a funcţionat în cadrul Muzeului Municipal, ca o secţie a acestuia. 

Inainte de a relata despre activitatea propriu-zisă se impun unele precizări în 
legătură cu sediul în care a fost adăpostită noua instituţie, clădirea „Amiral Urseanu" 
din b-dul Lascăr Catargiu nr. 21, deoarece întâlnim neclarităţi sau chiar erori privind 
data edificării imobilului, statutul juridic, instituţiile adăpostite. 

Terenul pe care s-a construit imobilul făcea ra!te din loturile 17 şi 18 din b-dul 
Colţei, azi lascăr Catargi, proprietatea comunei . In 1897 Eraclie Duro cumpără, 
contra sumei de 41.822,20 lei, respectivul teren. Contractul de vânzare oferea 
cumpărătorului şansa de a plăti numai jumătate din preţ dacă în termen de 5 ani ridica 
pe terenul respectiv o construcţie. Duro nu a respectat această clauză din contract deşi, 
în 1902, i s-a acordat o păsuire de 3 ani pentru realizarea imobilului 9• Pentru a ieşi din 
culpă şi a respecta clauzele contractuale punând astfel capăt litigiului cu Primăria 
Bucureştilor, Duro vinde terenul amiralului 

!\.:ţ ~, , .... ·"' 

Vasile Urseanu la 27 februarie 1908. 
! '~ ,.,., 

Primăria acceptă tranzacţia şi-i eliberează 
noului proprietar adeverinţă de construcţie. 
Deoarece amiralul V. Urseanu s-a angajat să ,•· 
ridice construcţia „la roşu" în acelaşi an, 
1908, beneficiază şi el de reducerea preţului 
vânzării cu 50%, angajament respectat 10. 

La sfârşitul anului 1910 clădirea, 
inclusiv amenajarea cupolei astronomice era 
terminată 11 . 

Impunătorul edificiu construit după Î'~ 
planurile arhitectului I. D. Berindei a fost "" 
destinat de la început pentru a servi ca 
locuinţă soţilor Urseanu şi ca observator 
astronomic. Este o clădire sobră, cu o notă 
originală dată de cupola amenajată pentru 
observaţii astronomice şi de forma ce imită 
conturul unei nave. Încă din 1910 clădirea 
începe să fie cunoscută ca Observatorul 
„Amiral Urseanu" 12. 

În Observator aveau acces, în afara proprietarului, astronomi consacraţi, dar şi 
amatori. 

6 Vezi nota de la punctul 1. 
7 Ibidem. 
8 „Monitorul Comunal" an XXXIII, nr. 26 din 29 iunie 1908, p. 372. 
9 Ibidem. 

IO Ibidem. 
li „Orion" an IV, nr. 3 <lin nov. 1910. 
12 Ibidem. 
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La 7 ani după decesul soţului său, amiralul Urseanu (1848-1926) Jana Urseanu 
„pentru a perpetua memoria soţului" donează imobilul din Lascăr Catargiu 21, 
Municipiului Bucureşti pentru a se instala aici Pinacoteca. 

Oferta de donaţie este discutată şi acceptată de Consiliul Comunal în şedinţa 
din 19 mai 1933 13, iar pentru gestul său nobil Jana Urseanu a primit o pensie 
viageră. 

Dar să revenim la evenimentele care au precedat inaugurarea Pincotecii pentru 
publicul vizitator. Lunile ce au urmat datei înfiinţării (19 iulie 1933) evidenţiază 
seriozitatea, stăruinţa şi competenţa cu care colectivul Muzeului Municipal, personal 
primarul general, au purces la realizarea practică a dezideratului propus. In afara 
specialiştilor Muzeului au fost antrenaţi cunoscuţi artişti plastici, colecţionari şi alţi 
oameni de cultură. 

Astfel, prin două decizii primariale distincte, din 21 octombrie 1933 au fost 
create două comisii menite a selecta operele de artă şi a face achiziţii 14. Comisia 
pentru pictură avea în componenţă pe Ştefan Popescu, J. Steriadi, E. Stoenescu, iar 
cea pentru sculptură pe: O. Han, J. Jalea, M. Onofrei 15• 

Fericita iniţiativă a înfiinţării Pincotecii a fost bine primită de opinia publică, de 
mass media. 

Ea a stârnit un puternic ecou şi a declanşat un interes deosebit în cercurile 
artiştilot noştri. Pentru a definitiva proiectul de amenajare, conţinutul expoziţiei ca şi 
alte probleme legate de funcţionarea Pincotecii, Dem I. Dobrescu a convocat la 
propria locuinţă din Str. Sapienţei o întrunire la care au participat, în afara membrilor 
comisiilor de achiziţii amintiţi, dr. G. Severeanu, directorul Muzeului Municipal, E. 
Bucuţia, din partea Ministerului Instrucţiunii Cultelor şi Artelor, Şt. Călin, consilier 
comunal 16. În cadrul întrunirii au fost făcute următoarele precizări: comisiile de 
achiziţii să opereze cu criteriul estetic, înteresând mai puţin aspectul documentar
istoric, cât valoarea artistică a lucrării 17. 

Pentru că au fost „voci" care au contestat necesitatea şi oportunitatea 
Pincotecei invocându-se criza economică, greutăţile prin care trece ţara, inclusiv 
Capitala, primarul general a precizat: O instituţie de cultură nu e niciodată o 
cheltuială zadarnică datorită valorii ei morale şi impactului pe care îl are opera de 
artă asupra spiritului; li se dă posibilitate artiştilor să-şi plaseze o parte din propria 
creaţie stimulându-i, în acelaşi timp pentru a participa activ la mişcarea culturală şi 
la activităţi sociale; Primăria va cheltui o sumă redusă din propriul buget (2 
milioane lei) cele mai multe fonduri fiind asigurate din serbări, manifestări sportive, 
donaţii etc. 18. 

Este demn de remarcat faptul că pentru fixarea valorii pecuniare a operelor de 
artă supuse spre achiziţii s-a constituit o altă comisie alcătuită din Dem. I. Dobrescu, 
E. Bucuţa, G. Severeanu şi Şt. Călin. 

În aceiaşi importantă întrunire amintită mai sus s-a precizat, de către E. 
Bucuţa, că Ministerul Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor va transfera 200 de picturi la 
care se vor adăuga altele existente în şcoli şi alte instituţii. E. Bucuţa a pledat, în 

13 „Monitorul Comunal" LVIII, nr. 24din11 iunie 1933. 
14 Ibidem, din 29 oct. 1933, p. 2-3. 
15 Ibidem. 
16 „Viaţa Comunală" an I, nr. 5 din oct. 1933. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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acelaşi timp, pentru „O pinacotecă naţională, primăria urmând a colabora cu statul 
pentru punerea în valoare a creaţilor artistice care stau prăfuite la Ateneu şi în alte 
instituţii publice"19• Această concentrare de forţe competente, hotărâte, bine dirijate a 
făcut posibilă inaugurarea Pinacotecii Municipiului Bucureşti, în după amiaza zilei de 
29 noiembrie 1933, în prezenţa primarului general Dem. I. Dobrescu. Au asistat la 
deschiderea expoziţiei C. Argetoianu, Liviu Rebreanu, A. Simu, Al. Tzigara-Samurcaş, 
gen. E. Nicoleanu, Emanoil Bucuţa, Mircea Damian, Oscar Han, I. Jalea, Marcel Iancu, 
Gh. O_prescu, Romulus Voinescu, Victor Ion-Popa, O. Doicescu, Miliţa Petraşcu ş.a. 20• 

In lipsa dr. G. Severeanu, directorul Muzeului Municipal, plecat peste hotare, 
festivitatea inaugurală a fost deschisă de custodele Pinacotecii, pictorul Iorgulescu-lor 
care a spus, printre altele: „Marea criză care bântuie lumea, a lovit greu toate 
categoriile sociale. Dar mai greu este lovită categoria intelectualilor în general şi a 
artiştilot plastici, în special". Este elogiat Dem. I. Dobrescu pentru curajul de care a 
dat dovadă în toate realizările sale şi care a „reuşit prin mijloace în adevăr 
mirac]:iloase" să dea „Capitalei României Mari o pinacotecă" 21 • 

In alocuţiunea sa Dem. I. Dobrescu după ce aminteşte rolul Muzeului Municipiului 
în salvarea de la pieire a „începuturilor civilizaţiunilor născute în jurul Capitalei astăzi 
inaugurăm Muzeul Artei Plastice. Scopul nostru a fost în primul rând să ajutăm pe artiştii 
ameninţaţi cu grava criză prin care trecem ... M-am gândit că folosind sistemul de a plăti 
operele de artă în rate, Primăria Capitalei îşi face pe de o parte datoria de a ajuta pe artiştii 
ameninţaţi, iar pe de alta reuşeşte să umple un gol mare al unui Muzeu de Artă" 22• 

A vorbit apoi Al. Tzigara-Samurcaş elogiind „însemnătatea înfiinţării acestei 
pinacoteci atât de bogat într-o epocă în care statul ignoră cu desăvârşire orice operă 
de manifestare artistică" 23. 

Parcurgând sălile de expunere, cei prezenţi la vernisaj au putut admira opere 
create de marii noştri pictori: Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Ştefan Luchian, 
Gheorghe Tattarescu, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Eustaţiu Stoenescu, Jean 
Al. Steriadi, Camil Ressu, Marcel Iancu, Iorgulescu-lor ş.a. 

În perioada ce a urmat inaugurării expoziţiei. paralel cu activităţile de evidenţă 
şi conservare a patrimoniului, colectivul de specialişti, deşi foarte restrâns, s-a 
preocupat stăruitor de îmbogăţirea colecţiilor care au fost riguros selectate, clasate şi 
valorificate conform cerinţelor. Au sporit activităţile cu publicul şi diversificat 
relaţiile cu mass media. S-au înmulţit manifestările cultural-artistice şi au fost 
organizate expoziţii. O interesantă expoziţie de stampe, gravuri, picturi şi covoare a 
fost realizată în 1935 cu ocazia Lunii Bucureştilor 24• 

Patrimoniul Pinacotecii a sporit continuu prin donaţii, achiziţii şi transfer. Dintr
o statistică alcătuită la 5 martie 1935 rezultă că patrimoniul cuprindea: 137 picturi în 
ulei, 8 acuarele, 3 pasteluri, 9 acvaforte, 23 desene, 61 sculpturi (13 bronzuri, 5 
marmură, 13 lut, 30 ghips), 11 icoane (10 ulei, 1 frescă, 5 vase faianţă pictate, 4 
goblen uri şi 4 fotografii), total 262 25• 

19 Înfiinţată în 1864 Pinacoteca Statului nu s-a putut dezvolta şi deveni o instituţie neviabilă datorită 
inexistenţei unui local propriu şi lipsei fondurilor pentru o bună administrare. În anii la care ne referim era 
găzduită la Ateneul Român; „Viaţa Comunală" din 4 oct. 1933; Pinacoteca Statului, Ateneul Român, 1930. 

20 „Viaţa Comunală" an I, nr. 9 din 2 dec. 1933. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Arh. Muz., Hotărârea Comitetului de Direcţie din 17 ian. 1935. 
25 Ibidem, Adresa nr. 44 din 5 martie 1935 către Secretariatul General al Municipiului. 
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Dintre donaţiile oferite Primăriei Bucureştilor pentru Pinacotecă după 
inaugurarea acesteia amintim pe cea a Elenei Ioan Movilă care cuprindea operele 
colecţionate de Ioan I. Movilă (1848-1904) cunoscut magistrat şi intelectual de 
prestigiu. În afara unor reputaţi pictori români operele donate cuprindeau şi creaţii 
ale şcolii franceze, flamande etc. la care se adaugă litografii, gravuri, acuarele în total 
84 exemplare. 

Oferta de donaţie a fost prezentată şi aprobată în şedinţa Consiliului Comunal 
din ianuarie 1938 26. Aşa cum pentru Filip Marin s-a amenajat o sală specială cu 
operele donate, un spaţiu similar a fost rezervat în circuitul expoziţional şi lui Ioan 
Movilă. 

La 31 decembrie 1939 patrimoniul Pinacotecii grupat pe cele două mari colecţii: 
pictură şi document, înregistra 250 şi respectiv 129 lucrări, total 379 27. 

Din 1938 Pinacoteca, în condiţiile în care directorul Muzeului Municipal, dr. G. 
Severeanu a fost destituit la începutul lunii august a acelui an, beneficiază de o 
schimbare a statutlui său juridic în ceea ce priveşte subordonarea administrativă şi 
relaţiile cu forul tutelar, Primăria Capitalei. 

Astfel, începând cu 10 august 1938 T. Burcă se adresează direct primarului 
general pentru rezolvarea unor probleme de personal la Pinacotecă. Într-o evidenţă 
din 6 septembrie 1938 care cuprindea personalul Muzeului Municipal şi al Pinacotecii 
cu funcţiile şi încadrarea respectivă. T. Burcă apare ca deţinând funcţia de custode -
director al Pinacotecii 29. 

Doi ani mai târziu acelaş Teodor Burcă semnează cuvântul înainte la Catalogul 
Pinacotecii Municipiului Bucureşti, tipărit în Atelierele ziarului „Universul", 1940. 
Pentru că am amintit de catalog nu putem să nu subliniem valoarea acestuia fapt ce 
confirmă afirmaţia făcută mai înainte şi anume că deşi restrâns la 5 persoane din care 
3 de specialitate la care se adăuga, în anumite perioade, diurniştii, colectivul Pinacotecii 
a desfăşurat o activitate prodigioasă, catalogul fiind o mărturie în acest sens. 

Catalogul grupează patrimoniul, în principal cel cuprins în sălile de expoziţie, în 
6 secţiuni: Pictură, Documentară, Sala Ioan Movilă, Sculptură, Gliptică (medalii) şi 
sala Filip Marin 30. 

În afara prezentării lucrărilor catalogul cuprinde informaţii utile despre 
începuturile Pinacotecii, despre donatori şi despre patrimoniul în ansamblu. 

Remarcăm, de asemenea, schiţele de plan ale parterului şi etajului cu sălile 
cuprinse în circuitul expoziţional ca şi situaţia statistică a operelor de artă existente la 
31 decembrie 1939, grupate pe specific şi principalii donatori, opere donate sau 
achiziţionate 31 . Pinacoteca a continuat să funcţioneze în clădirea din Lascăr Catargiu 
nr. 21, împreună cu activităţile astronomice, până în anul 1949. În acel an cea mai 
mare parte a valoroaselor colecţii de artă au fost preluate de Galeria Naţională -
viitorul Muzeu Naţional de Artă, restul s-au contopit cu ceea ce a mai rămas din 
donaţia Simu realizându-se Muzeul de Artă al Municipiului Bucureşti care, în 1984 a 
fuzionat cu Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti. 

26 „Monitorul Comunal" nr. 5 din 20 ian. 1938, p. 67. 
27 Pinacoteca Municipiului Bucureşti, Catalog. Atelierele ziarului „Universul", 1940. 
28 Arh. Muz„ Memoriul nr. 665/10 aug. 1938. 
29 Ibidem, Situaţia salariaţilor la 6 sept. 1938. 
3° Catalogul Pinacotecii Municipiului Bucureşti, 1940. 
31 Ibidem. 
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În spaţiile ocupate de Pinacotecă s-a amenajat Muzeul Ştiinţelor Experimentale 
în care a fost înglobat şi Observatorul Astronomic Popular. Muzeul Ştiinţelor 
Experimentale a fost inaugurat la 1 Mai 1950. 

La împlinirea a 64 de ani de la înfiinţarea Pinacotecii Municipiului Bucureşti 
subliniem încă odată, că evenimentul consemnat atunci a reprezentat un act de 
cultură valoros, apreciat ca atare în epocă, graţie căruia au fost introduse în circuitul 
public şi salvate de la degradare sau uitare valoroase opere de artă. În acelaşi timp a 
creat o emulaţie în rândul autorilor de frumos şi a încurajat şi stimulat pe colecţionari 
şi donatori. 

SUMMARY 

The Beginnings of the Picture Gallery of Bucharest 

by Petre Dache 

The establishment of the picture gallery of Bucharest, on July 19, 1933, was an event of 
notable importance in the cultural life of the Romanian Capital. The author presents the history 
of the actions that preceeded the foundation of the ari gallery, the programme of acquisitions, 
aiming at works of consacra/ed artistis belonging to the interwar period. The catalogue was issued 
in 1940. By 1939, the gallery owned 379 paintings. 

ln 1949, most of the paintings were spread among different art institlllions. 
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MUZEUL BĂNCII NATIONALE 
" ' AROMANIEI 

Maria DUŢU 
şi Mihai CIDRIAC 

Întemeierea Băncii Naţionale a României la 1880 s-a înscris pe linia creării 
instituţiilor moderne ale statului român. Încă din primii ani de la înfiinţare, noua 
ctitorie a reuşit să obţină unele rezultate notabile, având în conducere economişti 
prestigioşi. Pe de altă parte, trebuie amintit, pe lângă r~lul constant de sprijinire a 
economiei, şi activitatea de patronaj a culturii naţionale. In acest spirit, încercările de 
organizare ale unui muzeu al Băncii Naţionale s-au înscris în zona dorinţei fireşti a 
acesteia de a se ridica la nivelul şi capacitatea băncilor europene, al căror model de 
organizare 1-a urmat. 

Ideea înfiinţării unui muzeu al Băncii a apărut ca o consecinţă a conştientizării 
faptului că un asemenea aşezământ, cum este Banca Naţională, trebuie dotat cu o 
vitrină adecvată, asemenea multor bănci centrale din lumea întreagă. Pe de altă parte, 
Banca Naţio,nală a României, încă de la crearea sa în 1880, prin strădania lui Eugenia 
Carada, a început să-şi formeze o colecţie de tablouri, tapiserii, sculpturi, la care 
treptat s-au adăugat colecţii de monede, bancnote, medalii, sigilii etc., achiziţionate de 
la persoane particulare sau obţinute Ia schimb cu bănci din alte ţări. Pentru anul .1914, 
un document din arhiva Băncii aminteşte o hotărâre a Consiliului de Administraţie de 
atunci de „a se rezerva bilete de bancă pentru colecţia muzeului". 

Începând din anul 1933, în funcţia de conservator al ·amintitelor colecţii a fost 
desemnat Corneliu Secăşeanu (1894-1970), a cărui pasiune pentru numismatică şi 
probitate profesională au contribuit mult la dezvoltarea şi organizarea Muzeului 
Băncii Naţionale. În arhiva Băncii se găseşte un registru-inventar în care Secăşeanu, 
cu meticulozitate şi profesionalism a înregistrat întreg patrimoniul muzeistic, 
începând cu 1934. Lipsa spaţiului a întârziat organizarea muzeului. 

La 16 iunie 1942, după încheierea construcţiei noului palat bancar, arhitecţii 
Dudescu şi Cretoiu au. întocmit planul împărţirii şi distribuirii spaţiului. Potrivit 
acestui plan, muzeului numismatic i s-a atribuit spaţiul din clădirea veche (str. 
Lipscani nr. 25), fiind dotat cu cca. 30 de vitrine din lemn de stejar, cu planuri de 
expunere înclinate şi uşi blindate pentru securitatea obiectelor expuse. 

La începutul lui 1943 muzeul era pregătit pentru vizionare, dar desfăşurarea 
războiului a împiedicat intrarea lui în circuitul muzeistic. La sfârşitul anului 1944 şi la 
începutul celui următor; muzeul Băncii Naţionale a căpătat un alt spaţiu, pentru 
scurtă vreme, la etajul al doilea al clădirii vechi, spre Str. Smârdan. La puţin timp, 
materialul a fost strâns şi depozitat în Tezaurul Băncii. 

O altă încercare de deschidere a muzeului numismatic a fost făcută în anul 1949. 
De această dată, spaţiul de funcţionare se afla în imobilul cu coloane din Calea 
Victoriei (blocul Rosenthal). Dar specialiştii Academiei R.P.R. (Ana Suzana 
Dumitriu şi Bucur Mitrea) nu şi-au dat avizul, motivând că tematica muzeului venea 
în contradicţie cu noua interpretarea a istoriei, impusă de Roller. Patrimoniul 
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muzeistic a fost din nou împachetat şi depozitat în tezaurul Băncii Naţionale. 
Colectivul care lucrase la organizarea expoziţiei fusese format din: Corneliu 
Secăşeanu, Nicolae Sporea şi Ileana Băncilă - pentru numismatică, respectiv Aurel 
Golimas - pentru documente istorice. 

În toamna anului 1952, conducerea Băncii a luat hotărârea ca muzeul să fie 
organizat în spaţiul destinat iniţial: în Str. Lipscani nr. 25. De această dată, Corneliu 
Secăşeanu, Octavian Iliescu şi Ileana Băncilă au fost ajutaţi de Hortensia Masichievici 
- contabilă - şi de graficianul Alexandru Ionescu - Iaşi. Cu mult entuziasm şi 

speranţă, aceştia au lucrat pentru ca muzeul să fie deschis pe data de 6 martie 1953. 
Academia Română, reprezentată de Constantin Moisil, pe de-o parte, respectiv 
Comitetul Aşezămintelor Culturale, pe de alta, au fost favorabile deschiderii 
muzeului. 

Dar, în ianuarie 1953, în sediul Ministerului Finanţelor din Calea Victoriei nr. 
152 s-a instalat sediul C.A.E.R.-ului, fostul ocupant al imobilului fiind mutat în noul 
palat al Băncii Naţionale. Dumitru Petrescu, ministrul de finanţe din acele vremuri, a 
vizitat muzeul numismatic al Băncii şi şi-a exprimat dezacordul faţă de ideea 
amenajării acestuia, deoarece nu se constituia ca replică a unuia similar de la Banca 
de Stat a U.R.S.S. (Gossbank-ul din Moscova). De aceea a hotărât trecerea colecţiilor 
muzeului la Academia R.P.R. Urmarea a fost Ordinul Ministerului Finanţelor, nr. 651 
din 10 noiembrie 1953, de a se transfera Academiei R.P.R., patrimoniul numismatic 
al Băncii compus din: 

- 37 333 monede (1 767 din aur, 11 551 din argint şi 24 015 din diferite metale); 
- 211 obiecte arheologice („7 bucăţi aur, 2 bucăţi argint, 54 bucăţi metale 

diferite, 148 bucăţi ceramică"); 
- 4 445 medalii (73 din aur, 1 213 argint, 1 de bronz şi 3 158 din diferite 

materiale); 
- 190 decoraţii ( 4 din aur, 125 din argint şi 61 din diferite materiale); 
- 666 insigne (1 de argint, restul din diferite metale); 
- 11194 bancnote (905 româneşti şi 10 289 străine); 
- 712 cărţi şi reviste care compuneau biblioteca muzeului. 
La aceste cca. 54 OOO de piese (numismatice sau cu caracter arheologic-istoric) 

s-a adăugat colecţia de artă plastică (tablouri, sculpturi, tapiserii) compusă din: 280 de 
tablouri - în mare parte pictori români precum Aman, Grigorescu, Luchian, 
Vermont. Mirea ş.a. -, 6 tapiserii şi 62 de sculpturi care au f.ost trecute la Muzeul de 
Artă. Multe din picturi şi sculpturi reprezintă figurile unor guvernatori sau ale unor 
personalităţi a căror viaţă a fost legată de activitatea bancară. 

În anul 1978, în urma desfiinţării Cabinetului Numismatic al Bibliotecii 
Academiei, patrimoniul Muzeului Băncii Naţionale a fost trecut în custodia Muzeului 
Naţional de Istorie a României, piesele din aur fiind depuse spre păstrare în tezaurul 
Direcţiei Metalelor Preţioase din Banca Naţională. 

Ideea reorganizării muzeului Băncii a apărut în 1990. Din 1993 a început 
activitatea de căutare şi recuperare a inventarului vechiului muzeu, paralel cu 
întocmirea tematicii expoziţiei permanente care urmăreşte istoria Băncii Naţionale a 
României, muncă depusă de doi specialişti în numismatică: Maria Duţu şi Octavian 
Iliescu. 
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Noul muzeu, inaugurat la data de 3 mai 1997, este amenajat la parterul vechiului 
palat al Băncii şi, parţial, la parterul celui nou. În ceea ce priveşte organizarea 
spaţiului expoziţional, iată delimitările funcţionale realizate până în prezent: 

Navele Laterale adăpostesc: 
- 10 vitrine mari într-o prezentare numismatică cronologică; 
- 8 casete piramidal-prismatice cu obiecte de valoare artistică deosebită; 
- 8 panouri care sprijină, prin mesajele conţinute (hărţi, texte, desene, grafice 

şi fotografii) expoziţia; 
Sălile alveolare găzduiesc „Galeria guvernatorilor", respectiv o vitrină cu 

lingouri şi macheta noului palat bancar. 
Sala de tezaur prezintă, în vitrine perimetrale placate cu marmură şi într-o 

vitrină centrală, piese de valoare artistică şi istorică deosebită. 
Ca temă centrală, istoria circulaţiei monetare pe teritoriul românesc, precum şi 

succinta prezentare a istoriei Băncii Centrale, condiţiile ei de apariţie sunt redate prin 
mijloace numismatice şi documentare: monede ale coloniilor greceşti din Pontul 
Stâng, monede geto-dacice, romane şi bizantine, emisiuni monetare ale Ţărilor 
Române, monede străine de până la 1867, care au circulat în spaţiul românesc, 
bancnote, medalii, documente, fotografii, piese de artă plastică. Registrul mijloacelor 
de sugestie este completat de iconografie, heraldică şi documente relative la istoria 
banilor şi a comerţului de bancă. 

Se are în vedere reconstituirea unei zărăfii şi a unei case de bancă în zona de 
trecere dintre cele două clădiri. Tematica muzeului Băncii Naţionale urmăreşte 
istoria circulaţiei monetare pe teritoriul României, principalele momente ale evoluţiei 
Băncii Centrale, creşterea importanţei şi rolului ei în viaţa economică şi socială a ţării. 

Dorinţa şi datoria Băncii Naţionale de a-şi menţine calitatea de primă instituţie 
monetară şi financiară a României, revenirea la funcţiile deţinute anterior anului 
1946, şi înscrise în statute de la începuturi, repun în discuţie drepturile asupra 
valorilor ei risipite în ultima jumătate de secol. 

SUMMARY 

The Romanian National Bank Museum 

by Maria Duţu 
and Mihai Chiriac 

When the National Bank of Romania was established, a collection was initiated of 
paintings, sculptures, tapestries, coins, medals and seals. 

The museum functioned between the years 1933-1949. ln the year 1953, part of the 
collection was spread among other cu/ture institutions and museums. 

The new museum was inaugurated in May, 3, 1997, at the ground floor of the bank. 
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INTERVENTIA DE URGENTĂ 
' .., ' PENTRU SAtV AREA CARTROR 

' DIN BmLIOTECA M.I.A.M.B. 
AFECTATE DE INUNDAŢIE 

Roxana CIUREA 

PREZENTAREA SITUAŢIEI 

La începutul lunii martie 1995, câteva încăperi ale Muzeului au fost inundate 
datorită neglijenţei unor muncitori angajaţi ai şantierului de restaurare a clădirii 

Palatului Şuţu. 
Apa fierbinte a curs de la etaj, iar peste noapte a inundat şi una din sălile de Ia 

parter destinate bibliotecii. Curgând pe pereţi, apa a antrenat în drumul ei particule 
de praf şi bucăţele de tencuială îmbibând cărţile şi contribuind la cimentarea lor. 

Depozitarea necorespunzătoare a cărţilor (înghesuite pe rafturi şi lipite de 
pereţi, sau aşezate pe podea) a grăbit deteriorarea lor în timpul inundaţiei. 

PROBLEME APĂRUTE 
Cărţile au reacţionat diferit Ia umezeala în funcţie de poziţia lor faţă de perete 

sau podea, de tipul de hârtie al materialului suport, precum şi de materialele din care 
sunt confecţionate coperţile (carton, piele, pânză, şi adezivi). 

Ce s-a întâmplat?! 
Odată cu creşterea umidităţii din încăpere în timpul inundaţiei, a crescut şi 

umiditatea absorbită de hârtie. Aceasta a făcut ca rezistenţa mecanică a hârtiei să se 
diminueze, întrucât forţele de înlănţuire dintre fibre s-au slăbit considerabil. 

Datorită umidităţii, fibrele de celuloză s-au umflat şi s-au dilatat mai mult 
transversal, iar în momentul uscării, fiblele s-au îngustat şi s-au contractat în ambele 
sensuri, ducând Ia modificarea formatului foii de hârie. Cu alte cuvinte putem spune 
că hârtia s-a deformat şi s-a ondulat. 

Pielea, în aceleaşi condiţii de umiditate, s-a umflat, iar după uscare a devenit 
rigidă, a crăpat şi s-a rupt. 

Coperţile pânzate, încleiate cu amidon sau gelatină s-au păt·at uşor şi s-au distrus 
datorită umezelii, devenind susceptibile la un atac de mucegai. În schimb pânza de 
carte impregnată cu piroxilină fiind rezistentă Ia umezeală, mucegaiuri şi acizi şi 

având o durabilitate mare Ia uzură s-a păstrat în condiţii bune. 
Cleiul animal şi de cazeină folosit la lipirea hârtiei, datorită umidităţii crescute 

s-a umflat, foile cărţii s-au alipit şi s-au cimentat determinând apariţia ciupercilor de 
mucegai şi contribuind la distrugerea cărţii. 

În afară de substanţele de încleiere, în procesul de alipire a foilor un rol 
important îl au substanţele de umplutură, pigmenţii şi lianţii din cerneluri. 
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În cazul cărţilor cu hârtie creată, din cauza apei fierbinţi foile s-au alipit atât de 
solid, încât au căpătat aspectul de cărămizi şi sunt aproape imposibil de salvat. (fig. 4). 
Un număr de aproximativ 20 de cărţi ridică astfel de probleme. 

S-a amintit mai sus că în condiţii de umiditate excesivă şi pe anumite 
materiale textile sau hârtie pot creşte colonii de ciuperci care uneori duc la alipirea 
foilor între ele. 

Din 400 de cărţi inundate, numai 10 au prezentat cazuri de mucegăire, însă au 
fost tratate în fază incipientă. Acest fel de deteriorare a fost însoţit de formarea de 
pete multicolore apărute în special pe forzaţuri, pe partea internă a copertelor, pe 
foile de titlu şi în zonele de coasere a filelor. Astfel, în urma analizelor de laborator 
efectuate ulterior, s-au observat 6 tipuri de ciuperci şi anume: Sporotrichum; 
Saccharomyces albicans; Creiptococcus; Tricophytan crateriform; Microsporum şi 

Epidennaphyton. 

INTERVENŢIA DE URGENŢĂ 
Afectarea bibliotecii de inundaţie a provocat o acţiune urgentă a bibliotecarilor, 

restauratorilor şi conservatorilor pentru salvarea cărţilor. 
S-au constituit echipe de lucru care au preluat diferite activităţi pentru o 

organizare eficientă. 
O parte a lucrat la scoaterea tuturor cărţilor aflate în încăperea inundată, la 

strângerea ape, la ştergerea rafturilor şi a podelelor şi la asigurarea ventilaţiei. 
Cărţile au fost duse într-o încăpere uscată, neîncălzită şi cu ventilaţie 

permanentă a aerului, deoarece în condiţii de temperatură ridicată, umiditate relativă 
peste 55-60% şi aer stagnat mucegaiurile se dezvoltă foarte uşor. 

Între timp, o altă echipă a achiziţionat materialele necesare uscării cărţilor 
(hârtie de filtru, postav, molton de bumbac). 

Odată achiziţionate materialele, ele au fost tăiate corespunzător diferitelor 
formate de carte. În funcţie de probleme şi gradul de umiditate al cărţilor, s-a aplicat 
un tratament diferenţiat. 

La cărţile foarte ude, s-a pus hârtie de filtru după fiecare foaie pentru a 
absoarbe cât mai rapid excesul de umiditate. Apoi cărţile s-au împachetat în bucăţi de 
postav de lână sau molton de bumbac. 

Aceste operaţii se repetau de două ori pe zi până la zvântarea cărţilor. 
Cărţile astfel zvântate sau care fuseseră doar umezite, se aşezau în poziţie 

verticală deschise (în formă de evantai) lângă o sursă de aerisire şi se lăsau 1-2 zile. 
Apoi se punea hârtie de filtru uscată după fiecare fascicol al cărţii şi urma o nouă 
împachetare cu postav uscat. Operaţia se repeta până la uscarea totală a cărţii. 

Cărţile devenite uscate se stivuiau orizontal pe rafturi pentru a se presa uşor 
unele pe altele. După câteva zile au fost mutate într-o altă încăpere uşor încălzită, sau 
se duceau în laboratorul de restaurare şi erau puse în presp pentru o perioadă mai 
îndelungată. (fig. 6) Cărţile se controlau la 2-3 zile. Cele cu coperţile deformate sau 
rupte, cu foile ondulate sau alipite, au fost duse de asemenea în laboratorul de 
restaurare carte. Tot în laborator au fost aduse cărţile cu atac microbian descoperite 
în fază incipientă, pentru efectuarea de analize biologioce şi desinfecţie cu o soluţie 
de formaldehidă în alcool etilic de 2 % . 

În urma acestui incident un număr de 66 de cărţi au intrat în laboratorul de 
restaurare pentru diferite tratamente. 
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CONCLUZIE 
Incidentul provocat de inundarea bibliotecii muzeului a prilejuit colaborare mai 

strânsă între colegii cu specialităţi diferite ca bibliotecari, restauratori şi conservatori. 
Măsurile care s-au luat imediat după primele intervenţii de salvare au fost: 
- mai întâi mutarea temporară a depozitului de cărţi; 
- renovarea şi restaurarea spaţiilor destinate bibliotecii; 
- întocmirea unui plan de organizare în care să se poată organiza o bibliotecă 

conform normelor de conservare; 
- înfiinţarea unei săli de lectură. 
Deja s-au achiziţionat rafturi metalice. O parte din ele au fost montate în sălile 

renovate. S-a ţinut cont ca poziţionarea lor să fie perpendiculară pe direcţia 
ferestrelor, pentru a evita pătrunderea directă a luminii naturale şi a prafului şi de 
asemenea, distanţa faţă de perete să fie de aproximativ 20-30 cm, pentru evitarea 
udării cărţilor în cazul unei eventuale alte infiltrări a apei în pereţi. Să sperăm că 
rafturile vor fi suficiente astfel încât cărţile să nu mai fie depozitate şi pe podea. 

Sala de lectură va fi dotată cu mese şi scaune pentru a facilita cititorilor 
posibilitatea de a consulta diferite cărţi şi publicaţii. 

Va exista şi un fişier în care cititorul va putea găsi fişa cărţii pe care doreşte să 
o împrumute. 

Această colaborare a fost ocazia unui schimb de experienţă între colegii cu 
specialităţi înrudite. În încheiere, ca restaurator, aş recomanda şi întocmirea unui plan 
de dezastre aşa cum se practică în străinătate. Acest plan va uşura organizarea şi 
aplicarea soluţiilor potrivite în momentul confruntării cu eventualele dezastre. 

SUMMARY 

Urgent lnterventions to Save the Books in the Library 
·of the History and Art Museum of Bucharest 

by Roxana Ciurea 

The methods for saving some of the books affected by an innundation in the library of the 
History and Art Museum of Bucharest are described. The authoress presents the drying 
procedures, and the means to stop the prolifera/ion of microorganisms. Due to the rapid 
intervention, all the inflicted books were saved. 
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PICTURA PE HÂRTIE 

Rodica ANTONESCU 

DEFINIŢIA PICTURO 
„ ... acest meşteşug poartă denumirea pe pictură, şi pentru a te îndeletnici cu ea, 

se cere să ai fantezie şi iscusinţă în mâini, să găseşti lucruri nemaivăzute (ascunse sub 
umbra celor din natură) şi pe care apoi să le înfăţişezi, cu ajutorul mâinilor, voind să 
dovedeşti că ceea ce nu există - este", Enunţată pe la sfârşitul secolului al XIV-iea de 
Cennino Cennini, această definiţie este încă uimitor de actuală. 

Expresie a unei concepţii, mărturie umană şi subiect de meditaţie, pictura este 
mai înainte de orice o artă a imaginii. În Dicţionarul de Estetică generală, Amelia 
Pavel defineşte pictura astfel: 

„Modalitate de expresie prin mijloacele comunicabile vizual, căreia, indiferent 
de genul ei (monumentală, de şevalet, ornamentală, de ilustraţie) sau de tehnica şi de 
materia în care este efectuată (frescă, ulei, guaşă, pastel etc.), indiferent de suportul 
pe care este lucrată (zid, lemn, pânză, carton, hârtie, mătase, porţelan, ceramică) şi 
indiferent de viziunea şi concepţia care se află la baza ei, îi sunt caracteristice 
prezentarea bidimensională, pe o suprafaţă plată a unor forme colorate". 

Pictura, ramură a artelor plastice, este considerată aşadar de istoricul sau criticul 
de artă, drept o modalitate de expresie care utilizează elementele SUPRAFAŢĂ şi 
CULOARE. Pictorul trece dincolo de aceşti termeni abstracţi întrebuinţând pentru a 
se exprima cutare sau cutare suprafaţă concretă (de zid, de pânză, de hârtie, etc.) şi 
cutare sau cutare materie colorată (ulei, guaşă, pastel etc.). 

Materialele şi tehnicile sunt atât de strâns legate între ele încât în vorbirea 
curentă noţiunile s-au suprapus. Numim astfel deopotrivă pictură şi fresca, mozaicul 
sau unele glazuri, precum şi tempera, acuarela şi cretele colorate. 

DELIMITĂRI NECESARE: 
(Puctele de vedere ale conservatorului şi restauratorului) 
Operele de artă au din momentul apariţiei lor pe lume, o viaţă proprie. 

Indiferent de gloria sau de uitarea care le aşteaptă, ele sunt supuse legii implacabile a 
perisabilităţii. De aceea, păstrarea mesajului conţinut într-o operă de artă înseamnă 
păstrarea a chiar prezenţei ei fizice. 

Indicele de distructibilitate este dependent de alcătuirea ei internă, de gradul de 
expunere la factorii de mediu şi, nu în ultimul rând, de timp. Deşi, aşa cum arătam mai 
sus, cuvântul pictură desemnează un număr foarte mare de mijloace de expresie, 
conservarea corectă a operelor de artă considerate picturi va avea în vedere în primul 
rând valenţele materiale ale acestora. Considerentele stilistice devin, cu acest prilej, 
general orientative şi secundare. 

Materialitatea specifică fiecărei grupări de suport şi tehnică tradiţionale impune 
aprofundarea până la detalii subtile a fiecărui aspect, astfel încât devine evidentă 
nevoia de specializare. Această delimitare este deosebit de utilă restauratorilor, însă 
în ultimul timp se face tot mai simtilă şi la noi în ţară nevoia de conservatori 
specializa ţi. 
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PICTURA PE HÂRTIE 
Mai întâi trebuie subliniat faptul că, spre deosebire de majoritatea celorlalte 

tehnici sau genuri ale picturii aceasta se caracterizează printr-o interdependenţă 
funciară între cele două elemente fundamentale. Suportul este aici parte integrantă a 
imaginii (prin albul caracteristic sau textura aparentă). În acelaşi timp, tratarea 
picturală a imaginilor executate pe hârtie presupune utilizarea unor materiale 
colorate care sunt alese special sau se adaptează anume la fineţea suportului. Chiar 
atunci când hârtia capătă un grund, acesta nu este niciodată excesiv de gros încât să 
mascheze textura hârtiei. 

În relaţia dintre suport şi culoare, aspectele privind interdependenţa şi 
interinfluenţele sunt hotărâtoare. Aceste raporturi au în vedere relevanţa materială a 
monumentului istoric în care hârtia şi culoarea au fost produse şi întrebuinţate 
precum şi gradul de aderenţă şi ponderea materiei colorate faţă de suport (atât din 
punct de vedere al volumului cât şi al suprafeţei ocupate). 

Considerând factorii de mediu în relaţie cu aspectele de permanenţă şi 
durabilitate specifice materialelor papetare, raportate la tehnicile picturale utilizate în 
cazul hârtiei, rezultă câteva aspecte interesante, între care sunt de semnalat 
următoarele: 

1. Fiecare dintre componentele operei de artă dezvoltă un răspuns specific la 
acţiunea factorilor de mediu. 

2. Reacţiile la factorii de mediu pot avea viteze diferite, declanşând tensiuni 
interne în operă, între suport şi materialele colorate. 

3. Raporturile suport-tehnică pot fi de compatibilitate şi de rezistenţă 
împreună, sau de incompatibilitate şi agresare reciprocă sau unilaterală. 

Analiza caracteristicilor materiale şi stilistice ale picturilor pe hârtie 
fundamentează intervenţiile de specialitate. Acestea trebuie să se menţină permanent 
pe „aurita cale de mijloc". Supraevaluarea importanţei suportului sau a materiei 
colorate constituie o atitudine extremistă nocivă care pune în pericol integritatea 
operei de artă. 

CONSERVAREA 
Conservarea va avea în vedere atât fragilitatea suportului cât şi delicateţea 

culorilor. 
Menţinerea sub control a umidităţii şi temperaturii este în cazul picturilor pe 

hârtie, deosebit de importantă, mai ales atunci când masa colorată tinde să 
reacţioneze diferit faţă de suport. 

Lumina şi aerul poluat constituie pericole reale chiar în cazul unor picturi cu 
suprafeţele integral acoperite de stratul pictural. Expunerea protejată prin geam de 
sticlă sau perspex este absolut obligatorie. Filtrele anti-UV, ca material auxiliar, sunt 
deosebit de utile. 

Necesitatea păstrării lucrărilor în mape protectoare şi casete este deja de multă 
vreme bine cunoscută. În general se recomandă mapele din carton neacid. Însă, 
anumite picturi pe hârtie reclamă în plus folosirea unor cartoane-suport foarte rigide 
care să împiedice flexiunea lucrării. Se previne astfel frângerea stratului dur de 
culoare sau scuturarea celui pulverulent. De asemenea trebuie avută în vedere 
grosimea cartonului folosit drept passe-partout, care asigură distanţa necesară între 
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geam şi lucrare, evitând astfel atingerile deosebit de periculoase, în special în cazul 
pastelurilor. 

Nu considerăm că este necear să amintim aici şi despre cerinţele curente ale 
conservării corecte. Folosirea mănuşilor protectoare, manevrarea în condiţii de 
siguranţă, durata permisă pentru expunere etc., sunt indicaţii nespecifice dar general 
valabile şi au fost deja integrate normelor de conservare adoptate la nivel naţional. 

RESTAURAREA 
Operaţiile de restaurare a picturilor pe hârtie sunt, de asemenea, orientate în 

sensul medierii tipurilor de intervenţii curente. 
Tratamentele aplicate în mod obişnuit în favoarea hârtiei sunt perturbate de 

prezenţa culorilor (chiar în cazul tehnicilor stabile). 
Astfel, culorile aplicate prin tehnici uscate au tendinţa de a se desprinde de 

suport ca urmare a şocurilor mecanice sau abraziunii. Curăţirile uscate trebuie să ţină 
cont de acest fapt. Chiar tehnicile umede sau grase pot fi sensibile la intervenţii uscate 
de curăţire când acestea sunt aplicate cu duritate sau insistenţă. 

Agenţii lichizi (apa sau solvenţii organici) I?Ot dizolva unii lianţi şi transporta 
părţi de culoare, desfigurând astfel imaginea. In condiţii de umiditate crescută, 
gonflarea excesivă a suportului papetar şi prezenţa unor tehnici artistice inerte la apă 
(şi cu strat pictural rigid şi foarte gros), constituie un pericol real. Evitarea lui este 
posibilă doar prin atenta aplicare a cantităţii de umezeală necesare hârtiei şi prin 
supravegherea acţiunii de eliminare a apei. 

Anumite tratamente, uzuale în cazul hârtiei, sunt puse în dificultate sau chiar 
interzise de prezenţa unor pigmenţi în stratul pictural. 

Este cazul neutralizării, care poate afecta o serie apreciabilă de substanţe 
colorate, în special cele de natură organică, şi evident, este cazul albirii, care de 
asemenea poate periclita cromatica lucrării. 

Chiar banala redare a planeităţii hârtiei prin presare este pusă sub semnul 
îndoielii de existenţa unor elemente perturbatoare, printre care amintim: trăsăturile 
caracteristice instrumentelor folosite de artist, precum şi deformările plastice operate 
de acesta în timpul elaborării operei, ca şi prezenţa unor depozite de strat pictural 
dificil de presat sau chiar interzise presării. 

În aceeaşi măsură, trebuie să se ţină cont de sensibilitatea fibrelor de celuloză 
din hârtie în cazul aplicării unor tratamente speciale stratului pictural. 

Regenerarea albului de plumb înnegrit este în acest sens o problemă dificilă din 
cauza prezenţei în perhidrol a acidului sulfuric drept stabilizator. 

Fixarea sau vernisarea picturilor pe hârtie ridică anumite inconveniente. 
Răşinile naturale sau sintetice sunt nocive pentru fibrele de celuloză, cărora le 
distruge capacitatea naturală de regenerare prin hidratare, atacând în acelaşi timp 
lanţurile polimerice în chiar intimitatea legăturilor lor chimice. Adăugând la acestea 
normalul proces de îmbătrânire specific ambelor materiale, rezultă că într-un timp 
oarecare se poate ajunge la situaţia de a păstra o pulbere fină de răşină cu conţinut de 
celuloză şi material colorat. 

Curenta operaţie de dublare a unor picturi pe hârtie pentru a le transforma 
în picturi-pe hârtie-lipite-pe- pânză-întinsă-pe şasiu, este de asemenea un abuz 
faţă de intenţiile autorului lucrării care şi-a conceput opera ca pe o pictură pe 
hârtie. La aceasta se adaugă nocivitatea specifică adezivului de dublare, 
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vernisarea uzuală şi expunerea neprotejată de geam care este obişnuită pentru 
genul de pictură în care a fost transformată cea pe hârtie, deşi păstrarea operei se 
poate rezolva în condiţii corecte aşa cum arătam mai sus în secţiunea dedicată 
conservării acestor opere de artă. 

Retuşul, acolo unde este necesar, trebuie să se afle în acord şi cu suportul 
papetar, în cazul picturilor pe hârtie. Folosirea unor culori sau lianţi cu conţinut acid 
trebuie evitată, în special în situaţia în care intervenţiile sunt de aplicat pe suprafeţele 
originale ale hârtiei. 

ÎNCHEIERE 
Aşa cum arătam la începutul acestei treceri în revistă a problematicii specifice 

picturilor pe hârtie, relevanţa stilistică a operei îşi găseşte fundamentarea în 
materialitate ei fizică. 

Păstrarea integrităţii originale, dependentă de factori interni şi externi, este o 
sarcină de mare răspundere pentru conservatori şi restautarori. Aceştia trebuie să 
găsească o cale de mediere a divergenţelor posibile din interiorul operei de artă şi să 
acţioneze în conformitate cu principiul intervenţiei minime şi absolut necesare. 
Exacerbarea importanţei unor componente ale picturii pe hârtie este deosebit de 
vătămătoare, iar bunăvoinţa nedublată de o cunoaştere profundă este adesea mai 
nocivă decăt dezinteresul şi lăsarea în uitare. 

Considerăm că relevarea existenţei unei problematici specifice favorizează o 
abordare mai atentă a nevoilor de păstrare a acestor opere de artă care sunt picturile 
pe hârtie. 

SUMMARY 

Painted Peper 

by Rodica Antonescu 

The relationships between the painting materials and the paper are discussed. The 
Conservation and Restoration of painted paper are revised in order to specify very precisily the 
prob/ems of this topic. 
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Horiana CIIlCU 

RESTAURAREA LUCRĂRII 
,,AMOR ŞI PSYCDE'' 

Lucrarea din marmură căreia i-am dat titlul provizoriu „Eros şi zeiţa dragostei" 
aparţine Muzeului „Theodor Aman" şi are nr. de inventar 878. După cum reiese din 
procesul-verbal de predare-primire încheiat între Muzeul Aman şi restaurator ea a 
fost spartă, din greşeală, în timpul evenimentelor din decembrie 1989. 

Muzeul Theodor Aman, instalat în fosta locuinţă a pictorului, construită după 
planurile întocmite de el, împodobită cu sculpturile pe care singur le-a cioplit, 
cuprinde o bună parte din opera lui şi îngăduie vizitatorului să cunoască locul unde a 
trăit, a lucrat şi a creat artistul. Natură bogat dotată, el practică nu numai pictura, ci 
şi sculptura în lemn, gravura, arhitectura. La mijlocul secolului trecut, Aman este un 
artist important în România, un artist care ca şi reprezentanţii Renaşterii, nu se 
concepea decât ca un om întreg pentru care orice formă a materiei plastice era un 
imbold pentru crearea unei opere durabile. Întemeietor al Şcolii de Belle Arte în 1864 
la Bucureşti el organizează expoziţii şi reuniuni în atelierul său iniţiind şi fondând 
prima galerie de tablouri din România. În 1850 Aman este elev în atelierele artiştilor 
francezi Martin Droling şi Fran~ois Picot şi locuieşte în cartierul latin din Paris. 
Însetat de frumos şi de cultură nu este de mirare că în inventarul Muzeului Aman se 
găseşte şi o sculptură în marmoră, copie după o lucrare a sculptorului italian Canava. 

În inventarul Muzeului Aman lucrarea nu are titlu (este trecută cu titlul 
„Anonim"), dar coincidenţa a făcut ca în clipa preluării ei pentru restaurare să găsesc 
reprodus în „ARTE 26" nr. 2 din februarie 1991, pag. 6, imaginea intitulată „Amor şi 
Psyche" care corespundea operei din marmoră de la Muzeul Aman, aceasta fiind însă 
o copie la dimensiuni reduse. Este de presupus că în perioada în care Aman şi-a făcut 
studiile la Paris a cumpărat această copie. Consultând scrieri referitoare la opera lui 
Canava am aflat că acesta vine la Paris în 1802 şi 1810, la invitaţia lui Napoleon pentru 
a executa, printre altele, şi portretul împăratului. 

Antonio Canava, celebru sculptor italian, născut la 1 noiembrie 1757 are o 
operă foarte variată aparţinând tuturor genurilor, de o fecunditate prodigioasă. 
Lucrările executate de el în marmoră i-au adus celebritatea (Teseu învingând 
minotaurul, Amor şi Psyche, monumente funerare ca cel al prinţului Frederic 
d'Orange). Dar operele în care apare cel mai pregnant talentul lui Canava sunt 
grupurile şi statuile care îi inspirau un sentiment personal şi delicat de eleganţă 
savuroasă, o sensibilitate plastică pentru formele mângâiate fin în marmoră şi redate 
cu multă dragoste de artist. 

Având în vedere toate acestea am dedus că este prioritară declanşarea operei de 
restaurare a acestei lucrări din patrimoniul muzeului Aman, deoarece ea era în stare 
de degradare, spartă în şase bucăţi, fiind astfel ameninţată cu distrugerea totală. 

Restaurarea implică o serie de măsuri, care urmăresc să readucă obiectul într-o 
condiţie mai bună, pentru a-i prelungi viaţa. În zilele noastre restaurarea nu 
înseamnă a face opera de artă mai frumoasă, ci în aplicarea unor tratamente eficate 
care să-i asigure astfel o rezistenţă îndelungată. Restaurarea are scop curativ, 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



REsîAURARE CARTE, GRAFICĂ, SCULPTURĂ, CERAMICĂ, ÎEXTILE 321 

încercând să înlăture bolile, iar în unele cazuri, ca cel de faţă, să combată deteriorările 
accidentale. 

În cele ce urmează voi reda operaţiunile obligatorii ce rezultă din fişa de 
restaurare: 

Fişa de restaurare 
Autor: anonim 
Titlul (provizoriu): „Eros şi zeiţa dragostei" (După părerea mea acest titlu nu 

corespunde. Potrivit Micului dicţionar enciclopedic Eros, în mitologia greacă, este 
zeul iubirii, fiul Afroditei, El este înfăţişat ca un copil frumos, uneori înaripat, cu tolbă 
şi arc, ceea ce nu este cazul de faţă). 

Nr. inventar: 878 
Tehnica: ronde-bosse 
Material: marmoră alabastru 
Provenienţă: Muzeul Theodor Aman 
Starea operei sau obiectului de artă înainte de restaurare: 
- Lucrarea reprezintă o scenă mitologic erotică cu caracter - zeiţa îmbrăţişată 

de Eros. Această lucrare este o copie de proporţii reduse (sculptură mică) 
după lucrarea originală care se află la Muzeul „Louvre" din Paris operă a 
sculptorului Canava. Este concepută la proporţii apropiate de cele naturale. 
Eros fiind compus cu aripi care în lucrarea copie lipsesc, însă se observă în 
zona omoplaţilor personajului masculin două bucăţi metalice care dovedesc 
că acestea au fost montate în vederea fixării aripilor. -

- De asemenea lipsesc braţele şi laba piciorului drept ale zeiţei ca şi piciorul 
stâng al bărbatului. De remarcat că lipsurile lucrării ce se află la Muzeul Aman 
şi care fac obiectul restaurării, sunt vechi şi nu se datorează proastei manevrări. 

Starea în care se află lucrarea în momentul de faţă se datorează unei manevrări 
necorespunzătoare. 

Lucrarea s-a spart în trei fragmente mari, trei mijlocii şi trei mici. 
Spărtura principală s-a produs în zona mediană a compoziţiei. 
Unul din fragmentele mari cuprinde zona toracică a personajului feminin şi zona 

coapselor la personajul masculin. 
Fragmentele mijlocii şi mici alcătuiesc piciorul drept al tânărului: două 

fragmente la piciorul drept şi unul la piciorul stâng. 
Pe platforma semicirculară pe care sunt amplasate personajele se observă fisuri 

fine (colţul din stânga şi cel din dreapta). 
- Lucrarea prezintă impurităţi (praf, câteva pete gălbui) pe întreaga suprafaţă, 

mai ales în zonele mai adâncite. 
Diagnostic: este necesară asamblarea fragmentelor existente, consolidarea cu 

atmătură metalică a fragmentelor pentru a rezista la eventuale căderi, loviri. Se va 
curăţa lucrarea în întregime cu apă şi fulgi de săpun. 

Înainte şi după restaurare au fost executate fotografii de ansamblu şi detaliu. 
Ele au valoarea unui document din care să se poată uşor desprinde nu numai forma 
şi ornamentaţia dar mai ales materialul, particularităţile şi rafinamentul meşteşugului 
de execuţie. 

Descrierea operaţiunilor de restaurare: 
Au fost asamblate, în primul rând, cele două fragmente ~ari existente care 

formau platforma pe care se aflau cele două personaje. 
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Cu ajutorul bormaşinei s-au făcut câte două orificii în ambele trunchiuri ale 
personajelor pentru a introduce tije metalice în vederea consolidării. La fel s-a 
procedat şi cu piciorul drept al personajului masculin, care fusese spart în trei 
fragmente. 

- Tijele metalice şi fragmentele între ele au fost fixate şi lipite cu soluţie 
ARALLDITTE plus întăritor. 

- La cele două extremităţi ale platforme~, unde se observau fisuri, pentru a 
preveni eventuale spărturi, s-au efectuat orificii (câte două la amândouă 
extremităţile) cu ajutorul bormaşinei. Această operaţiune s-a făcut în 
porţiunea mai groasă, înaltă, a platformei. Au fost introduse în acele orificii 
tije metalice, fixate şi ele cu soluţie ARALLDITIE plus întăritor. 

- Excesul de soluţie care a ieşit pe suprafaţa lucrării, rezultat din presarea bine 
făcută a fragmentelor între ele, s-a curăţat, a doua zi, după întărire, cu ajutorul 
bisturiului, operaţiune .făcută cu grijă pentru a nu zgâria lucrarea. De 
asemenea zona rosturilor a mai fost curăţată cu tampoane de vată îmbibate cu 
acetonă. Nu s-a folosit însă multă acetonă pentru a nu slăbi rezistenţa soluţiei. 

- Lucrarea a fost curăţată de praf şi impurităţi cu apă şi fulgi de săpun. 
În concluzie, restaurarea însemnând „un minimum de intervenţie chirurgicală" 

(L'organisation de musees. Conseils pratiques, Musees et Monuments, voi. IX, 
UNESCO, Paris, 1959), conservarea trebuie să fie preocuparea de bază a cercetărilor 
actuale, pentru protejarea bunurilor culturale de acţiunea factorilor dăunătoarei. 
Conservarea are caracter preventiv, creând condiţiile optime de păstrare a obiectelor, 
restaurarea având scop curativ, de înlăturare a bolilor, prelungind viaţa unor obiecte 
deteriorate. 
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SUMMARY 

The Restauration of a Sculpture „Amor and Psyche" 

by Horiana Chico 

The paper deals with the restauration of a marble sculpture damaged durring the events of 
1989. The sculpture is a reduced version of one of Canova's masterpieces; the copy was brought 
from Paris by Theodor Aman - apprentice of the French artists Michel Drolling and Franţois 
Picot. 
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UTRIZAREA RĂSINROR SINTETICE 
' CA MATERIAL DE COMPLETARE 

LA OBIECTELE CU DISTRUCTIE MARE 
' ( eeramieă-stielă) 

Simona GĂGESCU 

În cele ce urmează ne vom ocupa de utilizarea răşinilor sintetice ca adezivi, doar 
tangenţial. Ceea ce ne interesează aici este masa plastică în calitate de material de 
comblaj a obiectelor cu distrucţie mare. 

Să amintim totuşi, că utilizarea răşinilor naturale (minerale sau biologice) ca 
adezivi în restaurare are o lungă tradiţie. Vase de cult în Extremul Orient erau 
reparate cu lianţi pe bază de latex vegetal, iar în cursul stagiului de perfecţionare de 
la S'evres am putut studia un vas japonez de mari dimensiuni din porţelan (sec. al 
XVII-iea) restaurant în anii 1900-1910 cu bitum. 

În acest moment am iniţiat şi este în curs de perfectare o lucrare de cercetare în 
comun între Muzeul de Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti şi Institutul de 
Cercetare a Produselor Anticorozive Lacuri şi Vopsele tocmai pe acest domeniu al 
utilizării răşinilor sintetice în restaurarea obiectelor de ceramică şi sticlă. Tema de 
cercetare, foarte amplă, cu o trecere sistematică în revistă a ultimelor realizări pe 
domeniu şi a ultimelor tehnici de lucru îşi propune obiective de mare interes între 
care aici cităm doar: stabilirea unor serii de răşini sintetice şi tipuri de ceramică şi 
sticlă compatibile între ele, şi blocarea penetrării în masa ciobului ceramic a 
adezivului sintetic. 

Până la finalizarea acestui studiu ne vom ocupa în cele de mai jos de masele 
plastice termoformate şi tehnologiile de lucru adecvate lor. Materialul cel mai des 
utilizat este polimetacrilatul de metil (CH2 = C(CH~)COOCH3 ) întâlnit uzual sub 
denumirile de PLEXIGLAS sau STIPLEX. Cahtăţile dorite, necasante, ale 
Plexiglasului se obţin prin copolimerizarea unui mic procent de acrilat de etil 
(CH2 = CHCOOC2H 5) cu metacrilatul. Acelaşi efect poate fi obţinut prin adaosul 
unui plastifiant ca sebacatul de dietil (C2H 50CO(CH2) 8COOC2H 5) la 
polimetacrilatul de metil. Moleculele lungi de plastifiant se inserează între lanţurile 
de polimeri şi formează o soluţie solidă dezordonată. Pentru a fi eficient, un 
plastifiant trebuie să fie compatibil (solubil) cu polimerul. Elastomerii sunt sisteme 
înalt dezordonate care suferă foarte uşor o deformare plastică. Materialul se prezintă 
sub formă de plăci plane transparente, translucide sau opace, incolore sau colorate în 
masă, de diverse grosimi. La noi în ţară se produce la Copşa Mică şi Focşani. Pe plan 
mondial cele mai ~reciate folii sunt cele produse de I.C.I. sub denumirea comercială 
de „PERSPEX". Intâlnim curent materialul termoformat la carcasele transparente 
sau opace de bunuri de consum (pik-upuri, recipiente de tot felul, obiecte sanitare). 

Procedeul de prelucrare, relativ simplu, este următorul: într-un cuptor cu vid şi 
surse de raze infraroşii se introduce matriţa (din material solid, .stabil la temperaturi 
înalte) şi peste ea foaia de răşină sintetică. Utilajul este apoi treptat vidat şi supus 
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încălzirii. În aceste condiţii placa de polimer se mulează perfect pe matriţă, iar la 
terminarea operaţiei se extrage de pe ea. (vezi fig. nr. 1) 

Rezultă un obiect de o mare acurateţe formală care mai poate suferi prelucrări 
finale mecanice. (debavurare, ajustare). Gama de dimensiuni este foarte largă, iar cea 
formală practic infinită. 

Limitele sistemului: 
- datorită rigidităţii matriţei, de regulă se termoformează obiecte cu secţiune 

deschisă (care să poată fi extrase de pe matriţă) 
- procedeul este eficient la forme bidimensionale (plane, curbe, poliedrice) ţi în 

mai mică măsură la cele tridimensionale cu secţiune plină (baghete cilindrice pline, etc.) 
- unele plăci de polimer - în funcţie de calitate şi producător - au tendinţa în 

timp de-a reveni parţial la forma iniţială („memoria materialului") 
Utilajul de care am vorbit este curent întâlnit în atelierele de prelucrare a 

maselor plastice. 
Exemplificăm în cele ce urmează o propunere de aplicare a materialului şi 

tehnologiei în restaurare. 
Se consideră un vas (vezi fig. nr. 2) din care s-au păstrat fragmentele haşurate. 

Se reconstituie forma de ansamblu a vasului se execută matriţele necesare pe care se 
termoformează plăci de polimer. Apoi acestea se ajustează şi se asamblează la rece. 
Pe obiectul rezultat se inserează fragmentele vasului. Acestea pot rămâne în relief cu 
toată secţiunea, pot fi parţial sau total incluse în masa suportului. 

În cursul stagiului de la sevres am putut constata că actualmente restauratorii 
francezi evidenţiază fragmetele originare ale obiectului restaurat şi prin scoaterea lor în 
relief2-3 mm faţă de ansamblu, aceasta chiar la obiectele tradiţionale restaurate cu ipsos. 

Avantajele materialului şi ale tehnicii de lucru expuse mai sus sunt evidente şi 
numeroase: acurateţea şi rigurozitatea formală a ansamblului finit, totala 
reversibilitate a restaurării, greutatea redusă, etalarea (prin transparenţă) a părţilor 
nevăzute a fragmentelor originare - mărind lizibilitatea obiectului. 

Studiu de caz nr. J: (fig. A) Statuetă de Tanagra din colecţia G. şi M. Severeanu 
cu nr. de inv. 18 927. Este un obiect tipic al centrului de producţie din Beoţia, activ în 
secolele IV-III î.Ch. în perioada elenistică, prin caracteristicile sale formale, 
dirr,iensionale, plastice şi prin materialul folosit. Statueta (26,8 cm înălţime, 9,1 cm 
lăşime, 7,1 cm grosime) realizată din teracotă reprezintă un epheb cu petasos pe cap 
(acum pierdut) având cotul stâng rezemat de un piedestal, iar "lâna adusă la piept 
susţine veşmântul. Mâna dreaptă o ţine în jos, în lungul corpului. In regiunea dorsală 
prezintă gaură rectangulară de ventilaţie. Statueta este aşezată pe o bază 
rectangulară. Pasta cărămizie deschis prez;ntă urme de vopsea albă şi roz. 

Obiectul se prezintă sub forma a 35 de fragmente. A fost grav avariat cu ocazia 
cutremurului din 1987. A fost asamblat cu peliculă de celuloid şi cu aracet în mai 
multe reprize. Completările care mai sunt prezente sunt fracturate şi sfărâmicioase. 
Ciobul originar e tocit şi peA alocuri rulat. Fragmentele originare totalizează 
aproximativ 40% din obiect. In arhiva colecţiei s-a păstrat o singură fotografie 
frontală a statuetei dinaintea seismului din 1987. 

Pe acest obiect am iniţiat un studiu de metode alternative de restaurare. 
Pentru ca în cursul studiului să nu se producă efecte ireversibile asupra 

originalului am executat copii ale fragmentelor păstrate. 
Procedeul consacrat ar fi constat în folosirea ca material de comblaj a ipsosului. 

Am apreciat că executarea completărilor din răşină sintetică constituie o alternativă 
interesantă. Prin transparenţa materialului folosit, completarea la obiectele cu un 
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procent mare de distrucţie este dematerializată şi nu domină ansamblul imaginii 
finale. În prim plan sunt evidenţiate fragmentele originare, care par a pluti pe silueta 
potenţială a obiectului discret sugerată. 

După reconstituirea în desen din fotografii, prin analogii cu obiecte similare a 
siluetei de ansamblu şi a detaliilor lipsă în material intermediar s-a confecţionat o 
matriţă bivalvă şi în ea s-a turnat răşină poliesterică. Ca un detaliu concret de execuţie 
lucrând cu răşină nearmată şi foarte lichidă a fost necesară depunerea pe matriţă a 
mai multor straturi de 0,50 mm grosime, înainte de fiecare depunere lăsând un 
interval de timp ca stratul precedent să se întărească. 

Obiectul astfel restaurat a fost prezentat la Salonul Internaţional al 
Patrimoniului de la Paris - aprilie 1995. 

În continuarea studiului, folosirea de plăci termoformate care nu mi-a fost 
accesibilă la vremea respectivă, nu numai că va face operaţiile de restaurare mult mai 
uşor de executat, ci va permite o mult mai mare acurateţe şi rigoare de realizare. 

St1uliu de caz nr. 2: (fig. B) Vas din sticlă albastru-cobalt produs în Bohemia în sec. 
al XVIII-iea. Obiectul este prezent în proporţie de 40%, sub forma a două fragmete. 
Forma sa este eliptică, aşezat pe patru picioare, cu corpul compus din 8 lobi, Gura uşor 
adunată avea iniţial un capac astăzi pierdut. Vasul este de dimensiuni mici respectiv 7 ,8 cm 
înălţime, 11,9 cm lăţime şi 8,4 cm grosime, cu o grosime a peretelui de sticlă de 2-4 mm. 

Vasul a fost suflat în formă, picioruşele adăugate prin lipire termică şi fasonate, 
Luciul metalic a fost obţinut prin abur iar decorul pictat şi recopt. 

Procedeul de restaurare propus este următorul: 
După asamblarea celor două fragmente se reconstituie forma de ansamblu a 

vasului şi se realizează matriţa care se introduce împreună cu placa de polimer în 
cuptorul de termoformare. 

Foaia de polimetacrilat de metil va fi colorată în masă. Culoarea şi intensitatea 
acesteia la materialul de comblaj se pretează la o discuţie de caz. O foaie de polimer 
incoloră ar evidenţia foarte bine fragmentele păstrate, dar ar afecta unitatea 
obiectului final şi ar crea o imagine foarte diferită de cea originară. 

Evitând consideraţii personale, ce riscă să fie subiective nu putem să nu 
observăm unele convergenţe între modul de-a trata restaurarea obiectelor în cele 
expuse mai sus şi anume tendinţe din arta ultimelor decenii. Astfel masele plastice au 
devenit un material apreciat în sculptura modernă, iar asocierea lor cu citate (replici) 
din arta clasică greacă sau romană reprezintă un procedeu foarte îndrăgit în arta 
postmodernistă. 

De aici rezultă entităti estetice noi cu valenţe plastice surprinzătoare. Exemplificăm 
în acest sens cu operele a doi sculptori americani contemporani: Ernest Trova (Umbră 
FM) (fig. C), Samuel Galia (Desfăşurare clasică, faţa lui Venus din Milo) (fig. D). 

SUMMARY 

The Use of Synthetic Resins as Completion Materia/for Glas 
and Ceramic Objects with Extended Deteriorations 

by Simona Găgescu 

The authoress presents the use of thermo-f or med materials, in ceramics and glass 
restaurations. The properties of the material allow efficient completions, according to the 
standards and principles of international glass and ceramics restauration. 
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Figura 1. 
Schema utilajului de termoformare 

O.V. - dispozitiv vidare; M - matriţa; P1 - placa polimer 
în faza initială; P2 - placa polimer mulată pe matri\ă. 
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Figura 2b. 
Forma vasului realizată 

din polimer terrnoformat. 
Punctat - linia de asamblare la rece 

a celor două jumătăţi de vas. 

Figura 2a. 
Reconstituirea teoretică a formei vasului 

Fragmente originare prezente 

Figura 2c. 
Obiectul restaurat finit. 

Fragmentele origibare asamblate 
(cu seqiunea reliefată) 

pe scheletul de polimetacrilat de metil 
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Ernest Trova 

Umbră FM. Bronz nichdat, plastic 18 cmx28 cm x19 cm 

Samuel Gallo 

Desfăşurarea clasică 
Faţa lui Venus din Milo 

Răşină poliesterică, fibră de sticlă, 
alamă 28 cm x 28 cm 
Suport, 5 cm x IR cm 
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METODE DE CONSOLIDARE PRIN LIPIRE 
A TEXTILELOR DIN MĂTASE NATURALĂ 

CU GRAD MARE DE FRAGRIZARE 

Daniela NICOLESCU 
Angela VECHIU 

Piesele textile contribuie la crearea unei ambianţe specifice scopului pentru care 
au fost confecţionate. Prin urmare, există o largă tipologie de ţesături cu rol 
funcţional, dar există şi piese textile care prin motivele decorative ce le includ, pun în 
umbră destinaţia lor utilitară. 

În patrimoniul muzeistic al M.I.A.M.B. se află un valoros fond de materiale 
foarte sensibile datorită naturii fibrelor din care au fost ţesute. În principal, mătasea 
naturală, din care s-au creat minunate veşminte de curte, broderii şi odăjdii folosite în 
biserici au intrat în laboratorul de restaurare textile, supunându-le rigorii unui proces 
de restaurare, adecvat stării de conservare precare în care se găseau. 

Datorită condiţiilor necorespunzătoare de păstrare şi a factorilor ambientali 
care au generat degradări fizico-mecanice şi chimice, au apărut la aceste obiecte, 
diferite tăieturi ale mătăsii, sfâşieri, rupturi, cutări, şifonări, deformări. 

Ţinând cont de sensibilitatea materialului textil, una din preocupările esenţiale 
s-a îndreptat spre găsirea şi aplicarea în practică a celei mai adecvate metode de 
restaurare. 

O piesă muzeală de care ne-am ocupat este o poală de tetrapod - încadrată 

cronologic în secolul al XIX-iea. 
De formă dreptunghiulară, are o culoare tabac şi, conţine un motiv ornamental 

înflorat cu boboci mici de măceş şi un altul geometric cu decor concentric unghiular; 
aceste motive sunt ţesute în textura mătăsii, tip damasc. 

La marginea superioară ca şi cea inferioară a acoperământului, se găsesc 
constituite două cruci din fragmente de lezardă. De jur împrejur se găseşte aplicată o 
lezardă cu aceeaşi compoziţie ornamentală întâlnită şi Ia constituirea crucilor descrise 
mai sus şi anume vreji fini ce se împletesc cuprinzând la mijloc frunze mari de viţă de 
vie redate în mod alternativ sus-jos. Pe lăţimea ţesăturii, la baza lucrării se găsesc 
aplicaţi franjuri metalici din cupru-aurit de care se prind mici paiete. 

Piesa prezenta un grad mare de deteriorare, datorită fragilităţii excesive a 
mătăsii, în special la mijloc. Mai ales, aici s-a petrecut masiv sfâşierea şi ruperea 
mătăsii până la dispariţie. De asemenea, la locul de îmbinare a lezardei cu fondul de 
mătase, în partea dreaptă pc o porţiune de 13 cm a intervenit ruperea mătăsii. De 
altfel. pc întreg ansamblul ţesăturii, se pot observa nenumărate lipsuri de material de 
dimensiuni mici datorită fărămiţării mătăsii deosebit de uscate. Acesta este şi motivul 
pentru care s-a evitat consolidarea obiectului cu acul, care i-ar fi cauzat o degradare 
suplimentară prin străpungerea fibrei îmbărânite şi nerezistente. 
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Mătasea naturală nu şi-a recăpătat calităţile în urma pulverizării cu soluţie de 
1 % glicerină, substanţă care, în condiţii normale ar fi ajutat fibra să-şi recapete 
proprietăţile sale specifice de supleţe şi elasticitate. 

Având în vedere situaţia specială, am ales calea completării lipsurilor de 
material cu ajutorul unui adeziv prin metoda lipirii. Pe centrul ţesături, acolo unde 
mătasea şi-a pierdut ornamentica datorită dispariţiei fibrei, am recurs la integrarea 
unei benzi de mătase, componentă a materialului original din zona ascunsă de 
lezardă. Cu grijă, potrivind fragmentul în funcţie de decorul ornamental, care trebuie 
completat şi întregit, s-a reuşit acoperirea zonelor dispărute pe tot ansamblul 
ţesăturii. Lipirea obiectului s-a făcut pe suport de netext impregnant cu sarpifan, un 
adeziv termoplast ce se aplică prin presare la cald. Fiind reversibil şi neutru din punct 
de vedere chimic, având pH-7,7, se foloseşte în timpul tratamentului, ca material de 
protecţie, hârtia siliconată. 

În felul acesta, mătasea deosebit de degradată a căpătat consistenţă, întregirea 
făcându-se deosebit de fidel, iar protecţia obiectului a fost asigurată prin acoperirea 
cu un tul vopsit în culoarea originalului. 

Pe aceeaşi linie, a lipirii cu un adeziv, s-a recurs şi în cazul aplicaţiei de dantelă 
întâlnită la „Mantia de seară". Piesa textilă ce datează din secolul al XIX-iea, este un 
veşmânt de damă, de culoare bej confecţionată din lână de calitate superioară. Haina 
este lungă de 134 cm, deschisă în faţă, având o croială, în formă de clopot. Este 
prevăzută cu o platcă în formă de „V", iar la partea superioară a acesteia este aplicat 
un guler simplu în colţuri ascuţite. Mânecile sunt lungi şi foarte largi, prevăzute cu un 
volan realizat dintr-un voal de creplină plisat. Gulerul, marginea inferioară a 
plătcuţei, ca şi piepţii hainei pe întreaga lungime, sunt decoraţi cu un şir de broderie 
manuală. 

Suportul broderiei este dintr-o ţesătură de mătase naturală, subţire, cu 
contextură deasă, de culoare bej-auriu. Firele folosite la realizarea broderiei sunt din 
mătase naturală, mai groase, răsucite şi colorate în ocru-auriu, nisipiu, roz deschis şi 
roz închis, culoarea oului de raţă şi din fire metalice de cupru şi aluminiu. 

Şirul de broderie este compus dintr-un motiv floral stilizat de tip ogival încadrat 
de două frunze dispuse simetric în arcadă. Acest motiv se repetă succesiv având 
intercalată o palmetă. Broderia este aplicată pe componentele mantiei prin coasere 
manuală. Starea de conservare a acestei aplicaţii decorative este precară în zona 
gulerului şi a marginii inferioare a plătcuţei. 

Ţesătura din mătase naturală ce constituie suportul broderiei, lipseşte în 
proporţii mari, iar fragmentele rămase sunt foarte fiabile. Lipsa masivă a fondului a 
determinat deformarea motivului, destrămarea şi dezordonarea firelor cel compun şi 
chiar pe anumite zone absenţa totală a elementelor brodate. 

Era importantă alegerea unei soluţii care să protejeze fibra de mătase 
sensibilizată de o eventuală acţiune mecanică specifică consolidării prin coasere. 

Gradul avansat de degradare a mătăsii suport folosită ca bază pentru 
ornamentele florale brodate, au condus la desprinderea acestora. Pentru susţinerea 
coeziunii elementelor brodate, s-a folosit ca fond suplimentar un material de mătase 
naturală compatibil cu originalul care s-a vopsit în culorile apropiate ale acestuia. 
Metoda optimă ce se impunea a fi aplicată în acest caz se referea la consolidarea prin 
lipire. Această tehnologie de lucru s-a folosit pentru introducerea motivelor brodate 
în cadru ornamental iniţial. Pe suportul nou de mătase, s-a desenat ornamentica 
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broderiei şi cu ajutorul unei soluţii concentrate de CMC, s-a efectuat cu multă 
minuţiozitate lipirea aplicaţiei brodate urmărind fidel geometria desenului. 

După efectuarea acestor operaţiuni, s-a trecut la înlocuirea căptuşelii de mătase 
naturală distrusă, cu un material nou şi s-au cusut aplicaţiile brodate astfel consolidate 
pe mantia de seară. 

Reasamblarea tuturor componentelor piesei textile, au contribuit la redarea 
unui aspect general apropiat de cel original. 

În urma acestui proces de consolidare prin lipire s-au putut trage următoarele 
concluzii: 

- adezivii utilizaţi, neutri din punct de vedere chimic, se pot aplica pe fibra 
fragilizată datorită însuşirilor sale de a fi reversibili iar prin structura lor celulozică, 
devin compatibili cu materialul care trebuie consolidat. Testele efectuate au dovedit 
că adezivii folosiţi nu îşi schimbă proprietăţile în timp, fiind scutiţi de un proces de 
îmbătrânire. 

Datorită reversibilităţii, acest tip de consolidare prin lipire, permite pe viitor 
înlocuirea sa cu o metodă ştiinţifică, nouă, care să servească obiectul într-un mod mai 
util şi adecvat. 

În cazul ţesăturilor din mătase fragilizate, primează consolidarea prin lipire care 
spre deosebire de tehnica prin coasere evită scăderea rezistenţei mecanice a fibrei 
degradate. 

Pentru piesele textile de patrimoniu care sunt în curs de degradare se impune 
aplicarea metodelor moderne, rapide, utile, care să scutească materialele sensibilizate 
de o repetabilă solicitare. 

SUMMARY 

Consolidation by Fixing of Silk Textiles with High Degree of Fragility 

by Angela V_echiu 
and Daniela Nicolaescu 

The paper deals with textile restauration by fixing the friable silk to a new textile holder on 
which the embroidered ornaments were drawn first. The method has been applied in the 
Laboratories of the History and Art Museum of Bucharest, following the indica/ion of Mrs. 
Sidonia Macri - head of textile restoration laboratory of the NAtional History Museam -
Bucharest. · 
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- Portretul în colecţiile artă particulară „ Pictură, grafică, 
sculptură". Expoziţia organizată în colaborare cu 
Societatea Colecţionarilor de Artă din România. 

O expozitie numai cu portrete este şi dificil de organizat. dar şi greu de adunat 
şi panotat. mai ales când dorinţa organizatorilor a fost aceea ca fiecare portret să aibă 
o trimitere certă, către un personaj cunoscut în cultura, ştiinţa sau viaţa politică 
românească, în perioada interbelică. 

Prezenta expoziţie cuprinde mai mult de 160 de lucrări de pictură şi grafică, 

precum şi peste 30 de sculpturi, din 60 de colecţii ale celor mai prestigioşi pictori şi 
sculptori români din perioada interbelică, printre care amintim: Gh. Petraşcu, Th. 
Pallady, N.N. Tonitza, Fr. Şirato, Ion Andreescu, N. Grigorescu, S. Henţia, Lucian 
Grigorescu, Marcel Iancu, Mattis Teutsch, Iosif !ser, A. Băeşu, R. Schweitzer 
Cumpăna, H. Maxy, Costin Petrescu, G.N.G. Vânătoru, A. Ciucurencu, Corneliu 
Baba, R. Iosif, G. Lăwendal, Ştefan Constantinescu, A. Padina, Ion Popescu Negreni, 
Ion Musceleanu, Kimon Loghi, Iorgulescu Yor, Viorel Huşi, Magdalena Rădulescu, 
L. D. Bălăcescu, M. Eleutheriadc, O. Anghcluţa; C. Brâncuşi. Miliţa Pătraşcu, Oscar 
Han, C. Baraschi, C. Medrea, I. Georgescu, Gh. Anghel, ş.a. 

Societatea Colecţionarilor de Artă din România mulţumeşte pe această cale 
Muzeului de Artă, Muzeului Colectiilor de Artă, precum şi Muzeului de Artă din 
Bârlad, pentru lucrările împrumutate din colecţiile donate statului şi, nu în ultimul 
rând, Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti pentru fericita găzduire şi 
organizare a expoziţiei. 

Mulţumim, de asemenea, revistei The Times of Bucharest, precum şi tuturor 
sponsorilor care au avut plăcerea şi bunăvoinţa de a sprijini cu fondurile necesare 
organizarea şi deschiderea acestei expoziţii. 

12-27 mai 1994 
14 mai 1994 

Preşedintele Societăţii Colecţionarilor de Artă din România 
Vasile Parizescu 

- Expoziţia de fotografii „Principesele române" 
- Simpozionul,, Corneliu M. Popescu în universalitatea lui 

Eminescu" 

15 septembrie 1994 - „ Palatul regal din Bucureşti. Scurt istoric al locurilor şi 
al construcţiilor" Conferinţă, Georgeta Hol/ban Grosu 
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22 septembrie 1994 

27 octombrie 1994 

3 noiembrie 1994 

10 noiembrie 1994 

21 noiembrie-
8 decembrie 1994 

- Conferinţa „ Calamităţi naturale din trecutul României" 
susţinută de Paul Cernovodeanu. (Prezentarea 
volumului „ Cavalerii Apocalipsului" apărut în editura 
Silex) 

- Lansarea cărţii: „ Cum au fost Bucureştii odinioară" de 
Domenico Caselli, ediţia II, îngrijită şi adnotată şi cu o 
introducere de Oliver Velescu apărută în editura Silex. 
Prezintă Răzvan Theodorescu, membru al Academiei 
Române. 

- Salonul literar artistic: Bucureştii în secolul XVIII. 
Totdeauna poezia„. poeţii Văcăreşti. Amfitrion, 
academician Alexandru Ba/aci 

- „ Doamne şi domniţe la Curtea Domnească a 
Bucureştilor" conferinţă prezentată de Aristide Ştefănescu 

- Expoziţia retrospectivă George baron Lowendal 

1-15 decembrie 1994 - Expoziţia pictorului Bogdan Stihi 
28 aprilie 1995 - Conferinţa criticului de artă Petre Oprea „ Case vechi 

bucureştene cu picturi murale". 

1 iunie-17 iulie 1995 - Expoziţia „ Original şi fals". Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice cu aceeaşi temă s-a desfăşurat în zilele de 7 şi 
8 iunie I995 

8 iunie 1995 

21 iunie 1995 

10 august 1995 

13 septembrie 1995 

- Expoziţia de desen a tânărului Vlad Popescu 

- Lansarea volumului „Instaurarea totalitarismului 
comunist în România (1944--I948)". Editura Cavallioti. 
Autori: Şerban Rădulescu-Zoner, Daniela Buşe şi 

Beatrice Marinescu 

- Lansarea cărţii criticului de artă Petre Oprea „ Contact 
cu artă". A prezentat Vasile Parizescu, preşedintele 

Societăţii Colecţionarilor de Artă din România 

- Lansarea cărţilor „ Geto-dacii, naţiunea matcă din 
spaţiul carpato-danubo-pontic" şi „Formarea naţiunii 
române" - autor G. D. Iseru 

28/29 octombrie 1995- „ Balul Sfântului Dumitru" 

BAL LA PALATUL ŞUŢU 

Între multele serbări bucureştene cu care îşi împodobeau viaţa străbunicii 
noştri, balul de la Palatul Şuţu era una dintre cele mai celebre. 

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti (al cărui sediu este Palatul 
Şuţu), împreună cu Fundaţia Culturală d'ale Bucureştilor încearcă să păstreze 
tradiţia. 

Şi dacă „echipajele" nu vor avea poate chiar aceeaşi strălucire ca în trecut, 
sperăm ca voia bună să compenseze. 
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Şi credem că avem toate şansele, pentru că în programul balului figurează un 
spectacol cu titlul (şi tema): 

„BUCURESCI, BUCUREŞTI" 
Texte: Aurel Fetea şi Eugen Rotaru, 
Muzică: Laurenţiu Profeta şi Petre Aldea Teodorovici, 
Coregrafie: Roxana Colceag, 
Invitaţi-surpriză:, MITICI CELEBRI 

1 noiembrie 1995 - Simpozion jubiliar. 85 de ani de la înfiinţarea Observa
torului astrono.mic municipal „Amiral Vasile Urseanu" 

6-23 decembrie 1995 
28mai1996 

- Expoziţia de pictură Panait Stănescu-Bellu 
- Vernisajul expoziţiei „Alegerile locale în Bucureşti" 

Bucureştiul are această misiune de a asimila şi configura, de a elimina toxinele şi 
de a suprima pe impotenţi. Nu vă uitaţi că atâţia oameni sterpi şi netrebnici urcă pe scara 
măririlor. Nu acesta este criteriul Bucureştiului, al oraşului care mai mult decât oricare 
alt oraş românesc poate avea comanda spaţiului. Ceea ce se întâmplă în zilele noastre 
este un accident, o imbecilitate politică aşa cum sunt multe altele. Nu vă lăsaţi păcăliţi de 
zvonul cafenelei şi al anticamerelor politice. Căci nu acesta este adevăratul Bucureşti, 
oraşul ţării muntene. Funcţiunea Bucureştiului rămâne intactă, chiar dacă noi nu o 
vedem, întunecaţi de evenimente. Bucureştiul este menit să ne verifice posibilităţile de 
creaţie, de configurare, de afirmare spirituală. Îl putem urî, îl putem dispreţui, îl putem 
compătimi. El îşi păstrează funcţiunea, orice am crede noi sau urmaşii noştri despre el. 
Pentru simplul motiv că Bucureştiul a fost ales, de un păstor cunoscător al semnelor, să 
fie Centrul. Şi aici, unde se dau atâtea bătălii, vom afla într-o zi cine putem fi. 

Mircea Eliade 
12 mai 1936 

ÎNCEPÂND DIN LUNA IUNIE 1996 LUCRĂRILE DE CONSOLIDARE ŞI 
RESTAURARE DE LA PALATUL ŞUŢU AU INCLUS ŞI SALA DE 
CONFERINŢE ŞI HOLUL, MANIFESTĂRILE MUZEALE FIIND 
SUSPENDATE PÂNĂ LA ÎNCHEIEREA ACESTOR LUCRĂRI. 

MUZEUL C.I. ŞIC. C. NOTIARA 
Ciclul „Giganţii teatrului românesc" 
Manifestările muzeale sunt realizate de Dorina Tănase, cu concursul 

scriitorului Gaby Michăilescu 
22 decembrie 1995 - „Seminar Amza Pellea" 

AMZA 
Îi sunt dator o floare de lumină pe viaţa lui, cutremurător de scurtă; 
Îi sunt dator rândurile şi peceţile unui papirus de nobleţe, pe amintirea lui; 
Îi sunt dator o zămislire de recunoştinţă pentru tot ce a înfiorat, la drum, alături 

de mine, impresar al lui; 
Îi sunt dator lacrima fierbinte, de frate, prelinsă-n plânsul general ce i-a însoţit 

legenda, în nemărginire; 
Îi sunt dator amarul iureşului gândurilor mele, în astă noapte sfântă, a 

Crăciunului: 
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Îi sunt dator o litanie de dor şi să-i aprind o stea din carul mare în pomul de 
Crăciun - „cu cetina tot verde" - al anului care i-a frânt existenta; 

Îi sunt dator mult mai mult decât urmele de plumb ale plai vasului meu, răvăşind 
dăltuirea grimoanelor sale, în cumplitul iremediabil adio ... 

Pentru că într-o epocă în care armoniile sufletului n-au căutare, nu contează nici 
două parale, a fost bun, generos, nobil şi modest. Brav, cinstit şi drept-troiţă de ţară; 
reverenţă îndreptată în dimineţele de muncă de către ţăran, imensităţii câmpurilor, 
cerurilor înalte, soarelui Olteniei noastre scumpe ... Nimic ostentativ, ca boarea ce adie 
după haturi, să înfioare sulfina ... Omenia care i-a învăluit existenţa - în fond amară -
venia dintr-o strună teluric ţărănească, oltenească. A vieţuit deschis fără invidii şi 
străin de viclenie, dându-şi inima din piept, să se ducă de-a dura, în prada 
necuprinsului ... Pulsaţia sângelui i-a ascultat febril de comandamentele străbunilor şi 
venerând trecutul, s-a închinat apoteozelor lui. Crez suprem: sacra iubire de neam şi 
de ţară. Dezinteresat, n-a umblat după zornăitul arginţilor, întru agonisirea avuţiilor, 
efemere. S-a născut actor de film, excepţional. Valabil în oricare mare cinematografie. 
Fără nici un efort, simplu, firesc, sincer, penetrantele-i priviri străpungând fidelitatea 
celuloidului, direct la ţintă, săgeţi în sufletele spectatorilor. Chipul i s-a lipit de peliculă 
întocmai rodului îmbelşugat pe mănoasele ogoare ale Băileştiului natal. N-a cochetat, 
s-a dăruit în total, ca într-o mare iubire. Neobosit, neprecupeţindu-şi forţele - până la 
epuizare - a ilustrat cele mai diverse caractere, turnând 75 de filme în numai douăzeci 
şi ceva de ani. Număr impresionant, de gândesc că în acelaşi timp, Amza Pellea, slujea 
cu abnegaţie scena şi învăţământul artistic. Ţăranul ardelean din „Reîntregirea 
familiei", Octavian Borcea - cea mai mare creaţie din carieră-, Ipu din „Atunci i-am 
condamnat pe toţi la moarte", Mihai Viteazul, stăruie neuitate permanente făuriri, 
subtile, zestre preţioasă lăsată de clocotul sângelui oltenesc cinematografiei naţionale. 
Actoria la scenă şi-a desăvârşit-o cu patimă, îndârjire, străşnicie. La fel înaintaşilor, 
fiindu-i dat să-i continuie, fără să nesocotească trecutul, în credinţa nătângă, a altora, 
că totul începe cu ei.„ Peste 150 de roluri. De la Horaţiu („Hamlet") la Fedia Protasov 
(„Cadavrul viu")- excelentă, impresionantă realizare; de la „Un Hamlet de provincie" 
la „cântecul de lebădă", „Procesul", absolută identificare pulverizată în neant de aripa 
morţii ... 

22mai1995 

5iunie1995 

Gaby Michăilescu 

- Evocarea „Maria Ventura". Şi-au dat concursul actorii 
Tatiana lekel şi Matei Gheorghiu 

- Evocarea „ Figura luminoasă a marelui maestru 
Constantin /. Nottara". Cu colaborarea Tatianei lekel şi 
a lui Silviu Stănculescu 

C. I. NOIT ARA 
Bătrânul acesta puţintel şi cochet, care străbătea repede Piaţa teatrului, îmbrăcat 

cu vetustă elegantă, cu inele domneşti în degete, şi floare de aur în cravată, totdeauna 
ras, roz şi proaspăt cănit, era amintirea celei mai formidabile forţe care a trecut prin 
teatrul românesc, o apariţie rară în însăşi arta dramatică universală. Poate un fenomen 
unic în toată această lume care pâlpâie şi se trece repede, amestec de geniu şi nebunie, 
vâlvâtaie de curcubeu prefăcută prea curând în flacără verzuie a cimitirelor. El a durat, 
solemn şi metalic, numai pe scenă, şase decenii ... Când mi se plângea că îmbătrâneşte, 
că i-e frică de moarte, îi dădeam ca exemplu - şi ochii i se luminau într-un surâs 
copilăresc - un actor englez care a jucat pe Shylock la o sută de ani. 
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Se pare că Nottara juca prea mult şi de toate. Acest imperialism trebuia înfrânt. 
Dictatura lui Davila a adus surghiunul celuilalt. Pe urmă a venit la direcţie Pompiliu 
Eliade şi maestrul a fost reinstalat în drepturile sale. Câteva din cele mai puternice 
creaţii: Ştefan cel Mare, Luca Arbore, Regele Lear, le datorăm desigur lui Nottara şi 
autorilor, dar şi lui PompiliuEliade. Pe urmă a venit iarăşi la direcţie Davila, împăcat 
de rândul acesta cu decanul scenei româneşti, căruia i-a montat „Cesar Biroteau" şi 
„Cocoşul Negru'·, dându-i toate onorurile cuvenite. 

De atunci Nottara a jucat tot mai rar şi tot mai frumos. Suferinţa îl spiritualizase. 
Fiecare rol avea ceva de dincolo de viaţă, fantomatic şi gingaş ... Regi în exil sau 
cerşetori în zdrenţe s-au perindat, purtaţi de sufletul imens şi trupul tot mai mic al 
maestrului, au trecut prin faţa ochilor noştri. vrăjiţi, umeziţi ... Tot mai rar, tot mai 
departe, fum şi umbre, horă de năluci, o sută, două sute, şapte sute ... Basmul s-a 
sfârşit... Fantasmagoria s-a închis. I s-au deschis acum câmpiile Elizee ... Oedip al lui 
Nottara s-a întâlnit cu Regele Orb al lui Mounet Sully, Hamlet al său filozofează cu 
Alexandru Moissi şi cu Aristide Demetriade, în hainele lor îndoliate. Lear rătăceşte 
în furtună cu Sonenthal şi cu Irving, iar Luca Arbore spune lui Barbu Delavrancea 
veşti din ţara Moldovei, în marele teatru al lumii de dincolo de moarte ... 

Victor Eftimiu 

22 octombrie - - „Matei Millo". Cu participarea actorilor Tatiana Iekel, 
9 şi 10 noiembrie 1995 Magda Popovici, Rodica Manolache, Silviu Stănculescu, 

C. Dinu/eseu, Jon Voicu 

Actorul dă vorbe multe pentru parale puţine. Cel ce se urcă pe scenă se urcă în 
cer, unde ceasul mâncării nu bate niciodată. 

* 
Cinul boeresc nu-mi face nici rece, nici cald, şi de mă ţin de sfatul rudelor am să 

rămân boierul Millo, om comun ca toţi ceilalţi Milleşti. Ca artist însă e altă vorbă, mă 
vor batjocori ai mei, dar cred că am să mor un cineva. 

Matei Millo 

30 noiembrie 1995 - „Aristizza Romanescu". Au recitat: Lia Şaghian şi Lucia 
Mureşan 

ARISTIZZA 
Când am intrat eu în teatru, Aristizza Romanescu era în al douăzeci şi şaselea 

an al carierei sale. Eu, o începătoare, cu totul străină de viaţă actoriceastă. 
Am văzut-o jucând, fără să pot aprecia la justa ei valoare, din pricina 

insuficientei mele pregătiri artistice de atunci, marea sa personalitate. Am păstrat 
totuşi o amintire de neuitat unei împrejurări în care ea şi-a desfăşurat bogatele însuşiri 
de artistă genială. Deşi înaintată în vârstă, cu părul albit, mică de statură şi cu trupul 
îngroşat de ani, Aristizza Romanescu a interpretat, în cuprinsul unui spectacol festiv, 
celebra scenă a balconului din Romeo şi Julieta. Prin ce farmec al glasului, prin ce 
emoţie profundă. fără nici o sforţare, din adâncul inimii, prin ce artă a nuanţării, a 
interpretării, prin ce năvalnică izbicnire a pasiunii şi totuşi cu ce nevinovăţie 
feciorelnică a trăit Aristizza aceeaşi scenă! 
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M-am oprit asupra acestei clipe de apreciere personală, când, deşi încă lipsită de 
competenţa necesară pentru a judeca la justa ei valoare o personalitate ca Aristizza, 
genialitatea ei şi-a întins aripile peste nepriceperea mea. 

Pentru că într-adevăr Aristizza Romanescu nu a fost înzestrată numai cu un 
mare talent. De la ea până astăzi nici o altă actriţă, oricât de iubită şi apreciată, a 
teatrului românesc, nu a atins apogeul ei. Fiindcă pe ea o mâna geniul care i-a 
îngăduit, în cei treizeci de ani de carieră, o activitate de necrezut prin intensitatea şi 
varietatea ei. 

Aristizza a jucat aproape cu egal succes toate genurile de roluri, trecând de la 
comedia bufă la comedia de salon, de la melodramă la tragedie. A cântat şi vodeviluri, 
a interpretat teatrul clasic, tragedia antică, precum şi teatrul romantic. Însă 
răsunătoarele succese pe care le repurta Aristizza îi sporeau nu numai renumele 
artistic, dar în acelaşi timp îi măreau orgoliul, încrederea în sine, şi nevoia firească de 
a înfrunta orice piedici sau orice măsuri restrictive pe care le întâlnea în cale. 

De aceea viaţa artistei a fost un perpetuu zbucium şi neastâmpăr. Tot felul de 
motive pe care ea le credea întemeiate o împingeau să alerge capricios când la Iaşi, 
când la Bucureşti, schimbând scena Teatrului Naţional pentru circul „Sidoli" de la Iaşi. 

Şi deodată, în 1903, Aristizza cere scoaterea ei la pensie. Desigur că nu fără 
regret şi fără multă, multă amărăciune sufletească. Ce-a îndemnat-o pe Aristizza să se 
retragă atât de timpuriu? Avea abia patruzeci şi nouă de ani. Să se despartă cu atâta 
dezgust de scenă! Motive tainice? Decepţiuni ale orgoliului artistei care, deprinsă să 
stăpânească singură scena teatrului românesc, nu putea îndura să fie pusă în cumpănă 
cu alte talente? Să nu insistăm. Hotărât însă că n-a plecat cu seninătatea aceluia care 
după o muncă rodnică se retrage, mulţumindu-se să se desfete cu ecoul. Peste această 
amărăciune a Aristizzei Romanescu va pluti veşnic un mare regret al tuturor celor ce 
au cunoscut-o şi apreciat-o. 

26 ianuarie -
şi 8 februarie 1996 

20 aprilie 1996 

Lucia Sturdza Bulandra 

- „Mihai Eminescu", Au recitat: Lia Şahighian, Ion Voicu, 
Constantin Dinu/eseu 

- „ Victor Eftimiu, poet dramatic" 

Vorbe ... vorbe ... vorbe .. ! 

• Cu scriitori francezi, cu pictori ruşi, cu tehnicieni germani, cu actori români şi 
cu un public scandinav, s-ar face la Paris cel dintâi teatru din lume. Pentru asta, 
însă, trebuie şi mulţi bani americani ... 

• Teatrul bun se face cu talent, bani şi vreme. Când îţi lipsesc aceste trei lucruri 
esenţiale, înlocuieşte-le cu teorii. 

• Până nu s-ar fi epuizat toate rimele şi ritmurile de cari e capabilă limba 
românească, nu văd nevoia versului liber. .. Să nu fie acest vers liber, o 
scamatorie de care se slujesc neputincioşii? 

• Cu cât e mai prost un actor, cu atât are teorii mai multe. 
• A mai ieşit o vorbă: Teatrul de idei. Ca şi cum celălalt ar fi de gumă arabică 

sau de pesmeţi. 
• Actriţele noastre excelează în roluri unde trebuie să se certe. De altfel, şi 

publicul, la noi, dacă n-aude gălăgie pe scenă, adoarme. 
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• În aceste vremuri de ceaţă şi de zgomot, să căutăm măcar ca din scrisul nostru 
să se înalie luminoşi arhangheli albi, cu aripile de argint, împărţitori de 
armonii sonore şi senine. 

• Imoralitate nu există. Există, numai vulgaritate. Vulgaritatea poate 
compromite misterul Naşterii Domnului (vezi Irozii mahalalelor bucureştene) 
după cum, arta unui Sofocle, poate face, dintr-un incest, o capodoperă cu 
iradieri milenare: Oedipus. 

13 iunie 1996 

Victor Eftimiu 

- Serată muzeală, dedicată poettdui dr. Constantin Stoicescu 
(Chicago) (1919-1996) autorul volumului de versuri 
„ Univers" (Edit. Silex 1995). Au prezentat: critictd literar 
Lucian Chişu şi a recitat Cristina Deleanu de la Teatrrd 
Naţional 

Dr. CONSTANTIN STOICESCU 
Este născut la Bucureşti, la 22 iunie 1919, dintr-o familie de intelectuali. Bunicul 

din partea mamei, medic şi autor de cărţi de specialitate, el însuşi fiind specializat la 
Paris (1887). Bunicul din partea tatălui, preot cunoscut în parohia căreia i-a lăsat 
nume de stradă. Bunica şi mama pianiste, scriitorul Urmuz, i-a fost unchi văr cu 
sculptorul Mac Constantinescu. 

Şcoala primară urmată la „Dinicu Golescu" Bucureşti, iar liceul la „Gh. Lazăr" 
Bucureşti (1930-1938). Facultatea de Medicină umană, Bucureşti (1938-1944). 

Extern şi intern de spitale (1942-1947), apoi medic primar şi doctor în ştiinţe 
medicale. Şef de secţie, asistent şi ceretător ştiinţific la Institutul Balneologic 
Bucureşti, de unde a ieşit la pensie. 

Are peste 300 de lucrări de specialitate publicate în ţară şi străinătate. 
De asemenea, a fost prezent cu expuneri la congrese (Paris, Veneţia, Istambul, 

Atena, Hamburg, Kiev şi Vama). 
Din 1989, călătorind mult, cu vizite prelungite la fiica lui în S.U.A. (Chicago), 

traduce poeţi români, apoi, din iulie 1992, începe să scrie poezii proprii, aproape toate 
adunate în volumul de faţă. 

Poeziile în limba engleză au fost publicate în următoarele culegeri de poezie 
americană: „River of dreams"; „Seasons to come"; „The Best poems" şi „East of the 
sunrise''. 

Pentru activitatea din S.U.A. este trecut în .,Antologia americană de poezie", iar 
în anul 1995 devine membru al „Societăţii Internaţionale a Poeţilor". 

Participând Ia diverse concursuri din S.U.A. primeşte mcalia şi diploma care-l 
arată a fi printre cei 3% din cei mai buni poetice au participat la concursuri. 

MUZEULCORNELMEDREA 
28 iulie 1994 

8 martie 1995 

- Comemorarea a 30 de ani de la moartea sculptorului 
Cornel Medrea (1889-1964) 

- Seară muzeală. „ Cornel Medrea, artist de frunte al şcolii 
de sculptură românească". Au conferenţiat Mircea Deac 
critic de artă şi Constantin Crişan, critic literar. Recital de 
poezie Liliana Ursu. Muzică de George Enescu 
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MUZEUL FREDERIK STORK ŞI CECILIA CUŢESCU STORK 
6 aprilie 1995 - Prezentarea volumului de povestiri ,,Între viaţă şi vis" de 

Sevastia Bălăşescu, ediţie bibliofilă; cu o prefaţă de Petre 
Oprea editura „Modvest G". Au prezentat Vasile 
Parizescu şi Valeriu Râpeanu 

MUZEUL GHEORGHE TATTARĂSCU 
20 decembrie 1994 - Festivitatea „ Centenarul pictorului Gheorghe M. 

Tattarăscu (1818-1894)". Lansarea catalogul omagial 

Personalitate exemplară a secolului trecut, modelator al gustului şi sensibilităţii 
pentru frumos a contemporanilor, pictor de talent, membru fondator al Academiei de 
Artă din Bucureşti şi mentor al unei întregi generaţii de artişti Gheorghe Tattarăscu 
este un nume reprezentativ al culturii româneşti moderne. 

Bursier la Roma între anii 1845-1851, pictorul revine în ţară şi se stabileşte la 
Bucureşti. Perioada de maturitate şi elaborare a unui stil personal în creaţia lui 
Gheorghe Tattarăscu este caracterizată de un număr mare de uleiuri reprezentând 
portrete în spiritul neoclasicismului european, compoziţii mitologice şi alegorice 
elaborate în acelaşi spirit precum şi pictura bisericească, aceasta din urmă acoperind 
aproximativ 50 de biserici şi capele din întreaga ţară. 

Casa în care a locuit şi a lucrat Tattarăscu, astăzi muzeu, a fost construită în 
anul 1812, fiind apoi cumpărată de artist în anul 1856. Este extinsă, amenajată şi 
decorată de pictorul însuşi, ilustrând în prezent una din puţinele construcţii 
bucureştene care s-au păstrat aproape neschimbate, oglindind astfel trăsăturile 
caracteristice arhitecturii civile de la jumătatea secolului XIX. Considerată 
monument de arhitectură, în prezent clădirea este în curs de restaurare. 

RENOVAREA ŞI INAUGURAREA UNOR MUZEE MEMORIALE 
29 iunie 1995 - Redeschiderea muzeului memorial „prof dr. Victor 

Babeş, str. Andrei Mureşanu, nr. 14A 

MUZEUL PROFESOR DOCTOR VICTOR BABEŞ 

În casa de Ia nr. 14 A de pe strada Andrei Mureşanu, construită, după planurile 
arhitecţilor Felgel şi Mellinger, în primul sfert al veacului nostru, se găseşte muzeul 
dedicat lui Victor Babeş cea mai de seamă personalitate pe care a avut-o medicina 
ţării noastre, întemeietorul medicinei ştiinţifice la noi. Creator de ştiinţă nouă, 
precursor în bacteriologie şi inframicrobiologie, descoperitor şi iniţiator al 
seroterapiei moderne, cercetător de prim ordin în anatomia patologică şi histologie, 
întemeietor al metodei fizio-morfopatologice aplicate la studiul proceselor 
infecţioase, parazitolog, descoperitor al bolilor denumite azi babesioze, higienist 
luminat, epidemiolog eminent, luptător înfocat. 

La treizeci de ani de la moartea savantului, fiul acestuia, diplomatul Mircea 
Victor Babeş, donează statului o parte din propria casă şi bunuri ce-i aparţineau. Prin 
generozitate şi muncă de cercetare ştiinţifică, el introduce la 19 octombrie 1956 în 
reţeaua muzeistică bucure~tcană, Muzeul Profesor Doctor Victor Babeş. Treizeci de 
ani mai târziu prin dorinţa testamentară a Sofiei Babeş, nora savantului, muzeul este 
extins în toată clădirea cuprinzând întregul patrimoniu al casei. 
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Din acte şi adrese oficiale, lucrări ştiinţifice, manuscrise, tipărituri, fotografii, 
scrisori - toate documente originale - este reconstituită şi se poate urmări pas cu pas 
formarea şi mai apoi manifestarea ca om de ştiinţă a lui Victor Babeş. 

Atmosfera este întregită cu obiecte de mobilier şi de artă ce au aparţinut 
savantului şi familiei acestuia. 

După ce un timp muzeul a fost închis pentru ample lucrări de restaurare, este 
redat circuitului public cu începere de la 1iulie1995 într-o viziune memorial-muzeală 
îmbunătăţită. 

Muzeograf custode 
Victoria Gavril 

25 septembrie 1996 - Redeschiderea Observatorului Astronomic Municipal 
„Amiral Vasile Urseanu" în sediul său din bd. Lascăr 
Catargiu nr. 21 

30 mai 1996 - Deschiderea Casei memoriale Costin Petrescu B-dul 
Dacia Nr. 51 (fostă str. N. Iorga) 

Privind în urma noastră, spre cei cu părul alb sau spre amintirea celor dispăruţi 
suntem adesea uimiţi de cât poate realiza un om într-o viaţă. Dacă este harnic şi 
cinstit, priceput în meseria sa şi, în fericitele cazuri hărăzit şi cu har, opera sa poate 
avea măreţia de neclintit a stâncii sau aerul de justificată îndrăzneală a pomului ce-şi 
ridică semeţ coroana ştiind că rădăcinile adânc înfipte în pământ îi dau viaţă şi putere. 
Acestea sunt gândurile pe care Ie încercăm de câte ori rupem vălul uitării aşternut 
asupra unora dintre înaintaşii noştri - demni de numele de înaintaşi-ctitori, fiecare 
după puterea sa, ai zilei de azi. 

Cu un veac şi jumătate în urmă Petre Zugravul colindă regiunea cu ucenicii 
săi, adevăraţi elevi ajunşi mai târziu ei înşişi maeştri - pentru a zugrăvi biserici şi, 
rar de tot, câte un portret, Nu trebuie să uităm că aceşti zugravi, cu toate că 
respectau în mare canoanele iconografice, introducând în pictura bisericilor chipuri 
şi fapte din imediata lor apropiere, contribuind astfel Ia crearea unui limbaj 
autohton din care, mai apoi, avea să crească pictura laică românească. Este ce ne 
dovedeşte cu prisosinţă chiar opera de portretist a lui Ilie Petrescu, fiul şi elevul 
zugravului. Recunoscut la 1865 meşter prima şi staroste al zugravilor argeşeni, acest 
zugrav de subţire, căci lucrările sale ne dovedesc că nu mai suntem în faţa unui 
zugrav obişnuit, ci a unui pictor, ilustrează epoca în care portretele ctitorilor sau 
acelea presupuse a fi ale unor sfinţi au părăsit zidurile bisericilor sau cadrul 
icoanelor pentru a sta în casele celor cu care semănau atât de mult. Cel care s-ar fi 
mândrit cu un veac în urmă să fie ctitorul unei biserici se mândreşte acum să fie 
ctitorul propriei sale case în care imaginea sa, înveşmântată în haine bogate stă 
chezăşie existenţei şi rostului său. 

De la imaginea unui om la aceea a faptelor sale măreţe este doar un pas. El a 
fost făcut de fiul lui Ilie Petrescu, Costin, piteştean şi el, ale cărui începuturi într-ale 
picturii au fost puse sub semnul învăţăturilor părintelui său. Studii superioare îl duc la 
Bucureşti unde înţelege rostul unor orizonturi mai largi pentru a se putea desăvârşi. 
Merge în străinătate, învaţă multe, revine în ţară cu o faimă ce începuse să se 
întrevadă, pictează neobosit şi tot odată, aducând prinos celor de la care învăţase, se 
dedică şi el învăţământului. Conştient că pictura laică românească se trage din vechea 
pictură a bisericilor, Costin Petrescu studiază tehnica vechilor meşteri, ajunge să 
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cunoască meşteşugul frescei într-o asemenea măsură încât este poftit în Franţa să ţină 
cursuri, să-şi facă discipoli. Impunătorul său studiu dedicat acestei tehnici a rămas 
până astăzi o carte de căpătâi a mai multor generaţii de pictori. 

Studiind tehnica frescei, Costin Petrescu aruncă o privire în urmă spre opera 
bunicului său. Dacă tatălui său i-a datorat opera sa de portretist, bunicului i-a datorat-o pc 
aceea de autor al unor mari compoziţii murale în tehnica tradiţională pe care a reînviat-o. 
N urnai că în Jocul erminilor şi a canoanelor picturii bisericeşti, Costin Petrescu se adresează 
istoriei sau contemporaneităţii. Sub penelul său renasc marile momente ale trecutului, 
opera sa de pictor susţinându-se prin autoritatea informaţiei şi studierea documentelor. 

Dorind să-l readucă în atenţia noastră, organizatorii prezentei expoziţii au 
punctat cele trei aspecte mai de seamă ale creaţiei acestui urmaş al maeştrilor 
argeşeni: acela de bun portretist în spirit academic tendinţa de eliberare din 
canoanele academismului prin apropierea de natură şi, în sfârşit, aportul său la 
pictura istorică, la realizarea unor compoziţii ilustrând trecutul ţării. 

La cumpăna dintre prezent şi viitor, privim cu luciditate ziua de azi pentru a şti 
pe ce bază construim ziua de mâine. Din momentele de strălucire şi râvnă ale 
trecutului găsim temeiurile rostului nostru şi înţelegem că a trăi înseamnă, în egală 
măsură a construi ceva nou dar şi a scoate din negura uitării treptele pe care am păşit 
cu toţii spre a fi ceea ce suntem. 

In acest fel trebuie privită expoziţia care înmănunchează opera acestor trei 
generaţii de artişti, fii ai Argeşului, reverenţa care onorează atât oraşul care i-a dat cât 
şi Muzeul Municipal. În suita unor acţiuni puse toate sub semnul celor mai bune 
intenţii, aceasta capătă o semnificaţie cu totul deosebită. Din trecut, din uitare, apar 
astăzi în faţa noastră trei artişti care, din generaţie în generaţie şi-au trecut unul altuia 
penelul - simbolica făclie - dovedind astfel, odată în plus, vigoarea şi continuitatea 
culturii noastre. 

Radu Ionescu 

25 iulie 1997 - Redeschiderea Casei memoriale Cornel Medrea str. 
General Budişteanu nr. 16 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 
6-8 iunie 1995 - Cea de a XV-a sesiune ştiinţifică a Oficiului Patri-

moniului Cultural Naţional - Municipiul Bucureşti 

6-8 decembrie 1996 -Al XIII-iea Simpozion de numismatică „ 75 de ani de la 
întemeierea muzeului municipal Bucureşti 

2 iunie 1997 - „Bucureşti. Rolul său în dezvoltarea culturii". Sesiune 
organizată în colaborare cu Academia Română. Comisia 
de Istoria Oraşelor din România 

5iunie1997 - Cea de a XVI sesiune ştiinţifică a O.P.C.N. - Municipiul 
Bucureşti 

CONFERINŢE DE PRESĂ 

22 martie 1994 

18 iunie 1995 

- „ Programul de restaurare şi modificare a patrimoniului 
muzeelor municipale" 

- „Patrimoniul muzeal al oraşului Bucureşti" 
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EXPOZIŢII ORGANIZATE LA GALERIILE DE ARTĂ 
ALE MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, str. Academiei nr.15 

- Vasile Dohotaru: Expoziţie de pictură 
- Sorin Adam: Expoziţie de pictură 
- Gheorghe Ionel: Expoziţie de acuarelă 
- Vasile Raţă: Expoziţie de pictură 
- Adrian Stoenică, Pasteluri 
- Mircea Dimitriu, Icoane 
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15-30 iulie 1994 
1-14 august 1994 
15-30 august 1994 
2-15 decembrie 1994 
17-31ianuarie1995 
2-17 februarie 1995 
21 februarie- - Expoziţia de pictură şi grafică: arh. Ion Fiştioc, 
14 martie 1995 „ Bucureştiul ca document" 
15-30 martie 1995 - Alina Roşca: Expoziţia de gravură şi desen 

14 aprilie-1 mai 1995 - Expoziţia: „ KiL'ich. Un mod de considerare al frumosului" 

O ALTĂ LUME ÎN LOC 
Arta prostului gust, ca produs al subculturii, îşi face simţită prezenţa odată cu 

secolul XIX ca un rezultat firesc al industrializării. 
Fenomenul este sinonim cu apariţia şi dezvoltarea produsului de serie. Acesta 

începe să înlocuiască treptat, ca o mare victorie economică şi socială, produsul unic 
sau de serie mică al artistului creator, meşterului, atelierului sau al breslei - toate 
„instituţii'' de maximă calitate şi exigenţă artistică şi tehnică, a căror prestaţie, destul 
de costisitoare, se bizuia pe valori tradiţionale autentice sau pe creativitatea, 
personalitatea şi acurateţea intelectuală a artistului. 

Fireşte că azi, cu performanţe mult superioare, demne de o cauză mai bună, 
industria produce conştient sau inconştient, dar cu maximă voluptate, prostul gust perfect. 

Ca o categorie estetică explicită kitsch-ul (prostul gust) apare în jurul anului 
1870 (Hermann Istvan). Asupra originii termenului există mai multe interpretări 
posibile: de la cuvântul german „kitsch", care se pare că iniţial reprezenta varianta 
germanizată a englezescului „sketsch" (schiţă, schemă}, de unde schematismul, 
caracterul schiţat, nefinisat al kitschului; de la cuvântul german „kitschen" care 
înseamnă a strânge gunoiul grămadă. Filozoful german Friedrich Schlegel indică cu 
îngrijorare alternativa în faţa căreia se află epoca modernă şi anume satisfacerea 
directă şi imediată a cerinţelor de masă, fără discernământ, apelul la vulgaritate, 
senzualitate, emoţii ieftine şi inautentice. 

Estetica modernă identifică gustul colectiv cu gustul pentru kitsch. Cu cât un 
produs cultural este mai apreciat de cele mai diferite grupuri sociale, cu atât primejdia 
kitsch-ului este mai sigură şi mai imediată. Identificarea, recunoaşterea kitsch-ului 
este simplă. Tuturor Ie place. O minoritate extravagantă însă îl refuză şi îl 
dispreţuieşte, atrăgându-şi imediat sancţiunea mânioasă şi oprobiul popular, 
majoritar. Opţiunea este totdeauna plină de voioşie, optimistă, fără îndoieli sau 
ezitări, „culoarea" preferenţială fiind rozul. 

Kitsch-ul există şi ca mentalitate socială, comportamentală, politică şi spirituală. 
demitizând prin definiţie. El aduce zeii din Olimp la frizeria din colţ, demonstrându
ne că ei ştiu să tundă dumnezeieşte. 

Răsturnarea valorilor, relativizarea şi nivelarea acestora, minciuna, impostura, 
amuzamentul sau tragedia facilă, vulgarizarea, insulta prin subcultură, crearea unor 
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false imagm1, modele, situaţii sau destine, epigonismul, pastişa, naţionalismul, 
cosmopolitismul, erotismul, violenţa, agresivitatea, preţiozitatea, sclifoseala, 
convenţionalismul, salvarea aparenţelor, sentimentalismul, grobianismul, înlocuitorii 
(de sentimente, femei, pielărie, flori sau caracter), totalitarismul, servilismul, bogăţia 
excesivă, sărăcia fără luciu, inadecvarea, nylon-ul şi paietele, Sandra Brown, mâncatul 
seminţelor, Casa Poporului, semidoctul, sfertodoctul, depersonalizarea, zonele 
interzise, favoritismul, exploatarea interumană, insolenţa, rasismul, discriminarea, 
bucuria la necazul altuia, poliţia secretă, indiscreţia, ascunderea adevărului cu orice 
preţ, consensul, liniştea noastră ... Toate acestea - şi lista rămâne deschisă - sunt doar 
o parte dintre cele mai triste şi mai îngrijorătoare manifestări ale kitsch-ului. 

La nivel mondial s-a observat tot mai mult în ultimele decenii invazia grabnic
flagelatoare, primejdioasă şi - ce este mai grav - ireversibilă a kitsch-ului ca fenomen 
estetic, social şi comportamental generalizat. 

Expoziţia de faţă îşi propune (cu mari riscuri) să tragă un semnal de alarmă, fără 
nici cea mai mică intenţie de a jigni pe cineva, asupra monstruoasei manipulări care 
este în fond kitsch-ul. Considerând că îşi face o datorie civică şi profesională aducând 
în faţa publicului larg doar câteva mostre de prost gust în intenţia de a-i modifica, în 
măsura posibilului, viitoarele opţiuni estetice, organizatorii speră să vă pună puţin pe 
gânduri, de a medita puţin, înainte de a cădea în kitsch. 

Ioana Cristea 

29 mai-4 iunie 1995 - Expoziţia colectivă de fotografie, organizată de 
Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Design 

6--18 iunie 1995 - Expoziţia „ Bucureşti şi undele sonore". Colecţia de 
aparate de radio de epocă Doru Fărcuş 

O tehnică modernă nu poate fi înţeleasă fără o cunoaştere substanţială a 
creaţiilor care au precedat-o, ele fiind mărturii veridice ale progresului realizat de-a 
lungul timpului. 

Păstrarea şi conservarea acestor creaţii în timp (după pierderea funcţionalităţii 
şi utilităţii), catalogarea lor ca valori naţionale sau universale depinde de o serie de 
factori: contextul economic evolutiv, cultura indivizilor, a grupurilor sociale, a 
colectivităţilor umane, a factorilor psiho-sociali. Aceste creaţii sunt rezultatul gândirii 
şi concepţiei umane, ele întregind variata, complexă şi bogata gamă de valori a 
patrimoniului cultural naţional şi universal. 

În contextul celor exprimate se înscrie şi expoziţia „Bucureşti şi undele sonore", 
ce include exponate ce aparţin colecţionarului Doru Fărcuş. 

Ceea ce este remarcabil pentru colecţionarul Doru Fărcuş este gestul de 
preţuire şi consideraţie faţă de ideea de creaţie, faţă de creatorul, faţă de dorinţa de 
salvare, restaurare şi valorificare a lor. Nelimitatei dorinţe de salvare a acestor creaţii 
de către colecţionarul Doru Fărcuş i se afiliază: 

- cercetarea permanentă, documentarea profundă şi competentă cu privire la 
apariţia, evoluţia cronologică a acestor creaţii 

- conservarea şi restaurarea cu dăruire, pricepere şi probitate de specialist 
autodidact. 

Iubitor, preţuitor al acestor valori şi nu numai a acelor expuse în prezenta 
expoziţie, dar a tuturor creaţiilor din toate domeniile de activitate (orologerie, 
numismatică, heraldică, tehnică mică şi mare, iconografie, arme, artă decorativă, etc.) 
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Colecţia Doru Fărcuş este complexă, variată, bogată, acoperind o vastă gamă valorică 
(selectată cu multă pricepere şi probitate profesională pe care cei 20 de ani de căutări 
neîntrerupte din drumurile sale din ţară şi străinătate l-a determinat să fie şi un 
documentarist profund şi de elevată competenţă ştiinţifică. 

Aşa se explică prezenţa activă a colecţionarului în muzeele naţionale - Muzeul 
Militar, Muzeul Peleş, Muzeul Tehnic Prof. ing. Dimitrie Leonida şi în muzeele din 
Germania, Franţa, Elveţia al căror colaborator este. 

Livia Şerban 

19-30 iunie 1995 - Expoziţia colectivă „Atelierul ucenicii plastici" 
organizat de „Academia de Artă Luceafărul" 

4--20 iulie 1995 - Marin Răducu, Pictură; Liviu Brezeanu, Sculptură 

12-30 septembrie 1995- Expoziţia „Drumul gloriei" dedicată aniversării a 400 
ani de la bătălia de la Călugăreni 

16-31 octombrie 1995 - Niculiţă Dărăştean: Pictură - acuarelă 

16-30 noiembrie 1995 - „Mraconia". Expoziţie colectivă a unor artişti plastici din 
Bucureşti, Timişoara, Drobeta-Turnu-Severin şi Reşiţa 

4--15 decembrie 1995 - Miki Negru: Pictură-grafică 
16-31 decembrie - Sorin Adam: Pictură 
4--15 ianuarie 1996 
17 ianuarie-
14 februarie 
16-28 februarie 1996 
1-14 martie 1996 
15-30 martie 1996 

1-15 aprilie 1996 
1-15 mai 1996 
16-30 mai 1996 

- Silvia Sava: Pictură 
- Expoziţia Theodor Aman 

- Anca Maria Constantinescu. Grafică şi pictură 
- Ştefan Buţurcă. Pictură 

- Expoziţia de pictură „ Grup 3" (Ştefan Pelmuş, Tudor 
Miloiu şi Liviu Brezeanu) 

- „ Expoziţie cu semne" de Ton Truică 
- Marina Nicolaev. Grafică 
- Mihai Gavril. Pictură 

1-16 iunie 1996 - Jon Neagoe. Expoziţie retrospectivă 
17-30 iunie 1996 - Carmen Smutneac. Pictură 
4--15 iulie 1996 - Marin Răducu şi Livia Brezeanu. Expoziţia de pictură 

şi sculptură 

20-31august1996 - Expoziţia de pictură şi sculptură a grupului „ TORZO" 
din Cehia, organizată în colaborare cu Centrul Ceh din 
Bucureşti 

2-15 septembrie 1996 - Marin Răducu. Expoziţia de pictură „Ziduri - ipostaze" 
21-30 septembrie 1996 - Expoziţia „ Exponenţi ai graficii italiene între tradiţie şi 

inovaţie", organiztă în colaborare cu Institutul Italian 
de Cultură 

1-15 octombrie 1996 - Virgil Moise, Expoziţie de portrete 
3-15 octombrie 1996 - Expoziţia de pictură Patricia Popescu „ Portretele unor 

idei, ideile unor portrete" 
16-30 octombrie 1996 - Sebastian Gh. Bădărău, Pictură, grafică 
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1-15 - noiembrie 1996- Expoziţia de pictură şi grafică Florin Lucan şi 
sculptură Venus Mateescu 

2-15 decembrie 1996 - Gheorghe Ionel, Expoziţie de acuarelă 
16--30 decembrie 1996 - Expoziţia de icoane, Constantin Elena şi Valeriu Stoica 

EXOZIŢII ORGANIZATE ÎN AFARA INSTITUŢIEI. COPARTICIPĂRI 

20 octombrie 1994-
31 ianuarie 1995 

septembrie
octombrie 1995 
20 martie-
19 aprilie 1996 
20-25 aprilie 1996 

21 mai - 30 iunie 1996 

11 iulie-
1septembrie1996 
august 1996 

18 septembrie-
1 decembrie 1996 
2 octombrie-
31 decembrie 1996 

10 octombrie-
1 decembrie 1996 

29 octombrie-
5 decembrie 1996 

1 septembrie 1996--
30 martie 1997 

- „ Retrospectiva Lucian Grigorescu". Coparticipare la 
expoziţia organizată de Muzeul Naţional de Artă al 
României 

- „Din istoria Parlamentului român 1831-1940" coparti
cipare la expoziţia organizată la Palatul Parlamentului 

- „ Bucureştiul de altă dată". Expoziţie organizată la 
Palatul Cotroceni 

- „ Vlad Ţepeş == Dracu/a? Intre adevăr şi legendei". 
Expoziţia organizată la cel de al 11-lea Salon 
Internaţional al Muzeelor şi Expoziţiilor (S.J.M.E) 
Veneţia - Italia 

- „Retrospectiva Aurel Biiieşeu". Parlicipare la expoziţia 
organizată de Muzeul de Artă Fălticeni 

- „ Capodopere din Pinacoteca Municipiului Bucureşti". 
Sala de expoziţie a Palatului Parlamentului 

- „Ambient bucureştean în secolul XIX". Expozifie 
organizată la „ Casa Română Nicolae Iorga", Vene/ia -
Italia 

- „ Centenar Marcel Iancu" Coparticipare la expoziţia 
organizată de Muzeul Naţional de Artă al României 

- „ Momente semnificative din istoria Parlamentului 
României". Participare La expoziţia organizată de 
Camera Deputaţilor. Oficiul de ambientare şi expoziţii 
de artă 

- „Retrospectiva Ştefan Sevastre". Expoziţie de pictură 
organizată în colaborare cu Muze1d Mixt Tecuci la 
Galeriile de Artă „ Gheorghe Petraşcu" 

- „Experiment- Interferenţe şi prospecţiuni în arta 
românească, anii 1960-1990. Coparticipare la expozi(ia 
organizată de ARTEXPO în sălile „Etaj 3-4 Teatrul 
Naţional" 

- „ Retrospectiva Viorel Huşi". Coparticipare la expoziţia 
organizată de ARTEXPO în sălile „ Etaj 3-4. Teatrul 
Naţional" 
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CRONICA CERCETĂRROR ARHEOLOGICE 
BUCUREŞTI (1990-1996) 

Fănica MIU 

Bălăceanca „Ecluza" 

Responsabil - Vasilica Sandu 
Între anii 1988-1990 au fost supravegheate lucrările de excavaţie în două cariere 

de nisip deschise de Întreprinderea de amenajare complexă a râului Dâmboviţa, pe 
suprafaţa sitului arheologic. Din 1990 până în 1994 s-au efectuat săpături arheologice 
de salvare, cu care ocazie s-a precizat cronologia staţiunii. Pe botul de terasă de pe 
malul drept al Dâmboviţei, situat între satele Bălăceanca şi Poşta s-au identificat: 

a) o aşezare geto-dacică cu două niveluri de locuire, primul din secolele IV-II 
a. Chr. şi al doilea din secolele II-I a. Chr. În ambele niveluri s-au descoperit 10 
bordeie, 6 locuinţe de suprafaţa, 28 de gropi menajere şi un cuptor; 

b) o aşezare din secolele VI-VII d. Chr. din care au fost cercetate 3 bordeie, 27 
locuinţe parţial adâncite în pământ, o locuinţă de suprafaţă şi 7 gropi menajere; 

c) o aşezare din secolul X: 4 bordeie, un cuptor în aer liber şi 4 gropi menajere; 
d) o aşezare din secolul XVIII şi prima jumătate a secolului al XIX-iea din care 

au fost interceptate un bordei, 4 gropi menajere şi un cuptor de ars oale. 
În umplutura complexelor celor patru aşezări s-a găsit un inventar mobil 

semnificativ pentru viaţa comunităţilor umane ce au locuit în microzona „Bălăceanca 
- Ecluza" situată în centrul Câmpiei Munteniei. . 

(/. Zănescu, CAB, IV, 1992, p. 370, Vasilica Sandu, Cronica cercetărilor arheologice, 
Satu Mare, 1994, p. 4-5; idem, Cronica cercetărilor arheologice, Cluj-Napoca, 1995, p. 8; 
idem, Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, Brăila, 1996, p. JO) 

Bucureşti „Pasajul Marchitanilor" 

Săpătură de salvare: 1991 

Responsabil - Gh. Mănucu-Adamesteanu 
Între strada Gabroveni şi strada Lipscani, pe un teren viran, s-a proiectat construirea 

unui edificiu, fapt ce a necesitat efectuarea unei săpături arheologice de salvare. 
Au fost descoperite substrucţiile de la mai multe clădiri ce aparţin unor 

momente constructive diferite: cele mai noi datează de la începutul veacului XX, în 
timp ce cele mai vechi ziduri nu par să coboare sub secolul XVIII. 

Au fost descoperite substrucţiile de la zece edificii pentru care însă nu se pot 
face încadrări nestratigrafice iar, pe de altă parte, aproape în exclusivitate, este 
reprezentat de ceramica aflată în stare fragmentară (a fost restaurat un singur bol 
acoperit cu smalţ de culoare galbenă, databil în secolul XVIII). 

Ceramica comună şi smălţuită acoperă intervalul secolelor XVIII-XIX şi pare 
să sugereze că în „Pasajul Marchitanilor" nu au existat vestigii mai vechi. 

(Gh. Mănucu-Adamesteanu, Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, 
Brăila, 1996, p. 21-22) 
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Bucureşti „Str. Băcani" 

Săpătură de salvare: 1991 

Responsabil - Gh. Mănucu-Adamesteanu 
Intervenţia de salvare s-a desfăşurat pe o suprafaţă de 30 x 5 m colţ cu strada 

Lipscani. Imediat după înlăturarea planşeului de beton armat de la nivelul străzilor 
Lipscani - Băcani. au apărut substrucţiile unei clădiri moderne, la care s-a folosit fier beton 
şi cărămidă. După golirea unei umpluturi masive de moloz şi cărămidă, de mai multe 
dimensiuni, s-a conturat un subsol aflat într-o stare bună de conservare. Accesul se făcea 
pe latura vestică, din strada Băcani: încăperea păstrează un mozaic foarte frumos ornat cu 
rozete cu opt colţuri; dimensiunile mozaicului: lungimea 12,25 m şi lăţimea de 4,65 m. 
Zidurile laterale sunt construite din cărămidă cu dimensiunile de 270 x 120 x 80 mm. 

Singurul arc de boltă, păstrat parţial, se afla la extremitatea sudică a 
construcţiei, pe latura aflată spre strada Lipscani. 

Materialul arheologic recoltat este extrem de sărăcăcios: ceramica uzuală şi 
smălţuită, câteva fragmente de vase de sticlă - datează din sec. XVIII-XIX. 

(Gh. Mănucu-Adamesteanu, Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, 
Brăila, 1996, p. 22) 

Bucureşti „Parcul Tineretului" 

Săpătură sistematică: 1991-1996 
Responsabil - Gh. Mănucu-Adamesteanu 
În extremitatea estică a Parcului Tineretului, paralel cu strada Urcuşului, pe 

parcursul a mai multor campanii s-au trasat secţiuni prin care se urmărea 
surprinderea vestigiilor unei aşezări rurale din secolele XIV-XV. 

Stratigrafia depunerilor se prezintă astfel: cele mai vechi materiale aparţin epocii 
bronzului (cultura Tei), care este documentată numai prin fragmente ceramice 
sporadice; aceeaşi constatare este valabilă şi pentru descoperirile din secolele II-III şi IV. 

Următorul nivel aparţine secolelor X-XI, fiind dezvelit parţial un bordei: 
locuinţa a fost săpată de la adâncimea de 0,60 m, faţă de nivelul actual, şi se adâncea 
până la 1,10 m. Din umplutură au fost recoltate mai multe fragmente de borcane, 
lucrate din pasta nisipoasă, care datează din secolele X-XI. 

Ultima etapă, şi cea mai bine documentată, o constituie locuirea din secolele 
XVIII-XIX: locuinţe de suprafaţă, vetre deschise, cuptoare menajere săpate în lut, 
gropi de provizii, toate ilustrează o locuire intensă, de durată, care într-o primă fază 
a suferit o distrugere prin incendiu. 

Ceramica recoltată (toată în stare fragmentară) plasează acest moment de 
locuire în secolul XVIII: începuturile ei pot coborî în a doua jumătate a secolului al 
XVII-iea, iar sfârşitul se poate plasa în prima jumătate a secolului al XIX-iea. 

(Gh. Mănucu-Adamesteanu, Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, 
Brăila, 1996, p. 22-23) 

Tânganu 

Săpătură de salvare: 1992 

Responsabil: Vasilica Sandu 

Construcţia autostrăzii ~ucureşti - Constanţa a afectat şi un bot de terasă de pe 
malul stâng al Dâmboviţei. In extremitatea sudică a acestuia a fost identificată o 
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aşezare Boian, faza Vidra, din care s-a cercetat o locuinţă cu podeaua amenajată. 
De-a lungul părţii vestice a botului de terasă au fost cercetate două locuinţe de 
suprafaţă şi o groapă menajeră aparţinând unei aşezări Tei, faza a III-a. În partea 
estică a botului de terasă s-a observat stratul geto-dacic, cercetându-se un bordei, fără 
instalaţie de foc, din secolele IV-III a. Chr. 

Din aşezarea din secolele al XVIII-iea şi începutul sec. al XIX-iea au fost 
cercetate două cuptoare menajere cu gropi semiovale şi o groapă menajeră. 

(Vasilica Sandu, Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, Brăila, 1996, 
p. 116) 

Bucureşti - Zona Bisericii Sf. Spiridon 

Săpătură de salvare: 1994 

Colectiv: A. Canache, M. Negru 
La 8 m sud de biserica Sf. Spiridon Vechi a fost executată o casetă cu 

dimensiunile de 6,00 x 4,50 m. 
Lucrările de canalizare care au determinat cercetările de salvare au distrus situl 

arheologic în jumătatea de sud a casetei. În partea de nord a casetei au fost surprinse 
ziduri din cărămida legată cu mortar. Inventarul arheologic este sărac şi consta în 
ceramica specifică secolelor al XVIII-iea şi al XIX-iea. 

Bucureşti - Ciurel 

Săpătură de salvare: 1994 

Responsabil: M. Negru 
Lucrările pentru amenajarea unui debarcader pe malul sudic al lacului 

Dâmboviţa au scos la lumină o locuinţă din epoca bronzului. Pentru delimitarea şi 
cercetarea acestei locuinţe a fost trasată o casetă cu dimensiunile de 4 x 4 m. 

În suprafaţa investigată a fost observat un sungur nivel arheologi<: gros de 
0,25-0,40 m ce conţinea fragmente ceramice datate în epoca bronzului. In partea 
superioară a acestuia .au fost descoperite câteva fragmente de la buze de vase care pot 
fi datate în secolele al XVII-iea şi al XVIII-iea. 

Locuinţa de formă rectangulară are colţurile rotunjite şi a fost parţial distrusă de 
lucrările amintite. 

Inventarul arheologic descoperit este foarte bogat şi cuprinde: ceramica, 
fusaiole, o greutate din lut ars, oase de animale, unelte din piatră şi os. 

Complexul arheologic descoperit a fost datat în epoca bronzului şi atribuit 
culturi Glina III pe baza decorului cu şiruri de împunsături în pasta crudă. 

(M. Negru, Cronica Cercetărilor arheologice, Cluj, 1995, p. 15) 

Bucureşti - Militari - Canalul „Roşu" 

Săpătură de salvare: 1994 

Responsabil: M. Negru 
Pe malul sudic al lacului Dâmboviţa, la 80 m est de Canalul „Roşu", lucrările 

pentru instalarea unei conducte de apă·potabilă au scos la lumină vestigii arheologice, 
fapt care a condus la executarea unui sondaj. 

A fost trasată o secţiune cu lungimea de 8,00 m, lăţimea de 1,00 m şi adâncimi 
cuprinse între - 1,05 m şi 1,15 m -. În secţiune a fost identificat un singur nivel 
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arheologic, cu o grosime de 0,30-0,35 m, care conţinea fragmente ceramice din epoca 
bronzului ce pot fi atribuite culturii Glina III. Deasupra acestui nivel au apărut câteva 
fragmente ceramice modelate la roată şi datate în secolele al III-iea şi al IV-iea d. Hr. 
Menţionăm faptul că în timpul lucrărilor de amenajare a lacului Dâmboviţa a fost rasă 
partea superioară a sitului arheologic. 

(M. Negru, Cronica cercetărilor arheologice, Cluj, 1995, p. 15-16) 

Vlădiceasca, corn. Snagov 

Săpătură de salvare: 1995 
Colectiv: Vasilica Sandu, Fănica Miu 
Staţiunea Vlădiceasca, situată pe malul sudic al lacului Snagov, ocupa un martor 

de eroziune cu aspect de mamelon, având panta abruptă spre nord, către lac şi mai 
domoală spre est şi vest, unde două văi afluente ale Snagovului îl delimitează de restul 
terasei. Descoperită perieghetic în anul 1986, această aşezare a fost distrusă prin 
excavaţii cu diferite ocazii. Ultima deteriorare de mai mari proporţii s-a declanşat în 
anul 1994, pentru amenajarea căilor de acces şi anexelor unei benzinării moderne. 
Cele patru complexe descoperite în urma săpăturii arheologice, aparţin toate 
orizontului Ipoteşti - Ciurel - Cândeşti. În săpătură s-au mai găsit şi materiale, puţine 
la număr, datând din secolele II-I a. Chr., sec. X, epocile feudala şi moderna. 

În umplutura complexelor sunt de remarcat: câţiva vălătuci discoidali şi alţii 
care prezentau o bifurcaţie la unul sau la ambele capete; un fragment dintr-un pahar 
de lut; zgură de fier; două fragmente de cuţite din fier; veriga unui cercel din bronz; 
două jumătăţi de la două fusaiole bi tronconice din lut; o piesă plată dreptunghiulară, 
din lut ars la cărămiziu, având pe una din feţe două impresiuni rotunde ca pentru cifra 
doi de la jocul de „Domino", precum şi un fragment dinspre gâtul unui borcan, pe 
care se păstrează două mulaje făcute în pasta crudă cu un cercel romano-bizantin. 

Fragmentele ceramice, parţial intregibile, provin de la borcane şi aparţin celor 
două categorii: modelate cu mâna sau la roată. Pereţii vaselor sunt în general subţiri 
şi este frecventă buza orizontală mai mult sau mai puţin lată. Decorul constă în două
trei striuri, dispuse adesea în registre. 

Tipologia ceramicii determină încadrarea acestor complexe în prima jumătate a 
secolului VI d. Hr. 

(Vasilica Sandu, Fănica Miu, Cronica cercetărilor arheologice, Brăila, 1996, p. 
197-198, pi. 169) 

Bucureşti - Calea Victoriei nr. 15 

Săpătură de salvare: 1995 

Colectiv: M. Negru, FI. Popescu 

Obiectul săpăturilor arheologice de salvare întreprinse în această zonă a fost 
cercetarea curţilor interioare ale fostului Hotel Victoria (Hotel de France) şi a 
suprafeţei situate la nord de acest edificiu. În acest scop a fost trasată o secţiune lungă 
de 86 m şi lată de 1 m şi adâncimi cuprinse între 1 şi 5,80 m. 

În S1A a fost surprinsă vechea albie a râului Dâmboviţa, în timp ce în S
1
B a fost 

cercetată o groapă ce conţinea materiale arheologice din secolul al XIX-iea. 
Inventarul arheologic constă în fragmente ceramice, fragmente de cărămidă, 

obiecte din metal şi sticlă, monede, oase de animale, cochilii de scoici. Cu excepţia 
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unor fragmente ceramice descoperite în poziţie secundară şi datate în secolele al XV
lea şi al XVI-iea, celelalte materiale arheologice pot fi datate în secolele al XVIII-iea 
şi al XIX-iea, mai ales în a doua jumătate a acestui ultim secol. 

(M. Negru, FI. Popescu, Cronica cercetărilor arheologice, Brăila, 1996, p. 17, 
Cotroceni) 

Bucureşti - Biserica Căldărarii Vechi - Grozăveşti 

Săpătură de salvare: 1995 
Responsabil: Gh. Mănucu-Adameşteanu 
Construirea unei staţii de pompare a apei pe malul drept al Dâmboviţei, în 

imediata apropiere a Bisericii Căldărarii Vechi, a afectat un cimitir medieval târziu ce 
a funcţionat în două etape cronologice. 

Au fost descoperite 34 de morminte de înhumaţie orientate vest-est, îngropate 
la adâncimi ce variază între 1-1,70 m. Majoritatea scheletelor au fost puse în sicrie de 
lemn, dar există şi câteva cazuri când morţii au fost depuşi direct în groapă. Au fost 
descoperite morminte de femei, bărbaţi şi copii, depuse în decubit dorsal, cu mâinile 
împreunate pe cutia toracică sau pe bazin. Ca o excepţie menţionăm câteva 
morminte, dispersate în cadrul necropolei, la care braţele sunt îndoite şi palmele sunt 
puse pe omoplaţi (bogomili?). 

Cronologia cimitirului este asigurată de câteva monede austriece - şase şi doi 
kreutzeri din 1849 şi 1851 sau româneşti - 10 bani din 1867 - depuse pe piept sau 
legate de un deget. 

Inventarul funerar este foarte sărac şi se rezumă la câteva piese de podoabă -
un cercel, un ac de păr sau câteva accesorii de îmbrăcăminte, nasturi de os, sidef (de 
la cămaşă), de metal (de la o mantie militară?) sau copci. Într-un singur caz, la M 5, 
împreună cu o monedă ilizibilă, putem menţiona o brăţară din pastă de sticlă de 
culoare albastră, lucrată destul de neglijent. 

Ulterioare acestui nivel de înmormântări s-a constatat un alt grup separat de 
morminte mult mai bine conservate - cca 15 schelete - care nu au făcut obiectul 
investigaţiilor arheologice. 

(Ingrid Poli, Gh. Mănucu-Adameşteanu - Brăţări de sticlă medievală descoperite 
în România, Arheologia Medievală, I, 1996, Reşiţa, p. 175) 

Bucureşti - Băneasa 

Săpătură de salvare: 1996 
Responsabil: Gh. Mănucu-Adameşteanu 
Construirea Centrului Naţional de Dirijare a Zborurilor, în apropiere de 

Băneasa, a determinat declanşarea unei săpături arheologice de salvare. 
Suprafaţa cercetată a scos la iveală un cuptor şi fragmente ceramice medievale 

târzii (secolele XVIII-XIX) şi o groapă de provizii aparţinând epocii bronzului, 
cultura Tei. Restul materialului era împrăştiat într-un strat de cultură afectat de 
construcţii moderne. 

Materialul ceramic din epoca bronzului aparţine categoriilor de ceramică 
grosolană şi fină. Ceramica din pastă grosolană este majoritară, predominante fiind 
vasele mici şi mijlocii, cu un decor realizat prin brâie alveolare, aplicate imediat sub 
buză sau câte un şir de împunsături rotunde. Acest decor este asociat cu un motiv 
executat cu măturica care apare în zona inferioară a vasului. 
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Vasele lucrate din ceramică fină reprezintă 10-15%, formele cele mai întâlnite 
fiind cupele, castroanele, ceştile. Din această categorie se evidenţiază un vas cu toartă 
orizontală ce este caracteristic sudului Bulgariei şi Macedoniei. Decorul este 
reprezentat de baghete în relief trase vertical din buză, dar şi cercuri cu un buton în 
mijloc. Caracteristice sunt triunghiurile şi liniile ondulate realizate prin împunsături 
executate destul de neglijent. 

S-au descoperit şi 33 de silexuri, majoritatea fiind aşchii produse în urma 
decorticării nucleelor de silex. 

Pe baza materialului arheologic se poate aprecia că la Băneasa există o aşezare 
din epoca bronzului, cultura Tei III-IV, fazele La Stejar sau Fundeni. 

(Gh. Mănucu-Adameşteanu, Cronica cercetărilor arheologice, Cluj-Napoca, 
1995, p. 14-15) 

Cercetări arheologice de suprafaţă 
1986 - Valea Argeşului - V. Boroneanf 
Construirea lacului de acumulare din sistemul Canal Dunăre-Bucureşti a 

determinat efectuarea unor cercetări de teren la care au participat, în prima fază 
Vasilica Sandu şi Radu Ciuceanu, şi care au dus la identificarea unor aşezări 
omeneşti. Acestea sunt localizate după cum urmează: 

Buda. În stânga vechiului pod de fier, acum distrus, chiar pe malul înalt al râului, 
s-au identificat fragmente ceramice din epoca bronzului, cultura Tei, de epoca dacică, 
secolele II-III şi feudal timpuriu din secolele X-XI şi din secolele XIV-XV. 

Ordoreanu. La aproximativ 300 m vest de localitate s-au descoperit fragmente 
ceramice din epoca feudală, secolele XVI-XVII şi din epoca modernă, secolele 
XVIII-XIX. 

Teghes. La sud de localitate, lângă plantaţia de plopi, la cca 300 m de cursul 
actual al Argeşului, se află o movilă de pământ cu diametrul de aproximativ 100 m, 
parţial acoperită de aluviuni recente. Pe partea mai înaltă, care se ridică cu cca 1,50 m 
deasupra luncii, au fost identificate materiale ceramice din epoca bronzului, cultura 
Tei. Pe un areal mai larg se găsesc şi materiale ceramice din epoca feudală. 

Teghes. La vest de localitate, între sat şi pădure la un km, se află o aşezare 
întinsă din secolul al III-iea, de tip Chitila -Militari. Aici s-a efectuat şi un mic sondaj, 
constatându-se că aşezarea se întinde pe 2-3 ha, la suprafaţă observându-se mult 
material ceramic, contururi de locuinţe, arsură, cenuşă, oase de animale. Situl merită 
să fie cercetat prin săpături arheologice sistematice. 

Drăgănescu. Pe malul drept al Argeşului, la est de localitate, în dreptul 
abatorului, pe traseul reţelei de înaltă tensiune, în şanţurile efectuate pentru irigaţie 
şi canalizare, s-au observat două gropi de bordei din care au fost recoltate materiale 
ceramice datate în secolul XVII. Aşezarea se întinde pe o suprafaţă de două hectare, 
pe malul înalt al Argeşului care face o buclă până în dreptul vechiului pod de fier. 

Drăgănescu-sat. La nord de localitate, în faţa ştrandului de la Buda, pe malul 
drept al Argeşului se află un mal înalt care desfăşoară un bot de terasă de 10-12 m. În 
el se observau două valuri vechi îngropate în loess, ce aparţin unei terase de eră 
cuatern~ră. Loess-ul se află pe un strat de nisip fin. În soluri nu s-au observat urme de 
locuire. In depunerea cea mai de sus, un sol în formare, se observa o groapă de bucate, 
în formă de pară, mai largă la bază, în care a fost observată cenuşă, cărbune şi câteva 
fragmente ceramice. Alături de aceasta se află o groapă de bordei în care s-au găsit 
fragmente ceramice, oase şi cărbune, care au fost atribuite epocii feudale, secolul XVII. 
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La N-V de sat, pe locul unde a fost C.A.P.-ul, în spatele magazinului sătesc, a 
fost identificată o locuire din epoca bronzului, probabil cultura Glina, din epoca 
dacică, secolele II-III, şi feudală din secolele XVII-XVIII. 

Poşta Buturugeni. A fost identificată o locuire dacică şi feudală. Rezultatele 
cercetărilor au fost publicate în CAB, IV, 1992, p. 229, 240, 241-249. 

Tântava. La vest de localitate era o carieră de nisip în exploatare. În carieră, pe 
suprafaţă de câteva hectare, s-a observat o pădure îngropată, cu copaci aflaţi în 
poziţie naturală, unii în picioare, alţii rupţi sau cu vârfurile retezate. Peste pădure s-a 
depus un strat de nisip fin aluvionar, gros de aproximativ 5 m. iar peste acesta un strat 
de sol recent humusoid. Lemnul copacilor are culoarea neagră (culoarea lignitului) şi 
prezintă o stare de subfosilizare. Faptul a surprins prin condiţiile speciale de zacere şi 
ca fenomen geologic. Acesta a fost motivul pentru care acest fenomen a fost urmărit 
în toate carierele şi lucrările de canalizare a râului sau în locurile de amplasare a unor 
obiective prin excavare. În urma acestor observaţii, s-a constat că asemenea arbori 
îngropaţi se află pe întreaga întindere a albiei joase a Argeşului, până în zona de 
confluenţă cu Dâmboviţa. În zona de amplasare a podului de la Mihăileşti, unde 
excavările s-au întins pe suprafeţe mari, copacii erau extraşi de locuitori şi folosiţi 
pentru încălzirea locuinţelor. Când s-au făcut excavările în zona Văcăreşti - Glina, 
s-a constatat că aria de pădure îngropată a cuprins şi bazinul inferior al râului 
Dâmboviţa. Câţiva copaci au fost traşi la suprafaţă pentru a putea fi cercetaţi cu 
sprijinul specialiştilor de la Institutul de Geologie, care au efectuat un proiect de 
studiu dendrocronologic. Evenimentele din decembrie 1989 au dus la blocarea 
lucrărilor şi, în acelaşi timp, a proiectului, care a fost uitat. În urma observaţiilor 
arheologice, coroborate cu datele geologice (ing. geolog Murgescu) şi cu literatura de 
specialitate privind depunerile postcuaternare din Câmpia Română, s-a impus 
părerea că pădurea de foioase a fost acoperită în urma unor torenţi de apă cauzaţi de 
topirea zăpezilor şi de un regim crescut al precipitaţiilor atmosferice. Aceste inundaţii 
(un adevărat potop de ape), produse pc la 9000 a. Chr. au acoperit valea Argeşului şi 
a Dâmboviţei cu nisipuri aduse din zonele carpatice şi subcarpatice, peste care s-a 
depus loess-ul recent şi la suprafaţa căruia s-a format humusul fertil din zonă. 
Problema acestei păduri rămâne deschisă cercetărilor de specialitate viitoare. 

1996 - Cercetări de suprafaţă pe traseul autostrăzii de ocolire 
a Bucureştiului pe la sud 

Colectiv: Vasilica Cuculea-Sandu, Gh. Mănucu-Adameşteanu, M. Negru, 
Fănica Miu, Loredana Nuţa, E. Mocanu. 

Cercetările perieghetice efectuate în vara anului 1996 au dus la identificarea 
unor zone care conţin materiale arheologice din diferite perioade istorice. 

1. Ciorogârla: la km O al autostrăzii (km 17 pe autostrada Bucureşti-Piteşti), pe 
malul stâng al râului Ciorogârla - aşezare medievală târzie (secolele XVIII-XVIII). 

2. Ciorogârla: Ia sud de râul Ciorogârla, pe malul drept al acestuia, Ia nord de 
localitatea cu acelaşi nume - aşezare din epoca bronzului. 

3. Ciorogârla: la vest de localitate şi la sud de râul Ciorogârla - aşezare dacică 
4. Dărvări: la vest de Dărvări - două aşezări: dacică şi medievală târzie (secolele 

XVII-XVIII). 
5. Dărvări: în imediata vecinătate a celei de sus - aşezare medievală târzie 

(secolele XVII-XVIII). 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



356 BUCUREŞTI - MATERIALE DE ISTORIE ŞI MUZEOGRAFIE - XII 

6. Dărvări: în apropierea punctului 5 - aşezare din epoca bronzului. 
7. Domneşti: la vest de intersecţia CF Bucureşti-Craiova - aşezare medievală 

târzie (secolele XVII-XVIII). 
8. Domneşti: pe malul drept al râului Sabar, în apropierea intersecţiei DJ 602 

cu CF Bucureşti-Craiova - aşezare neolitică şi o aşezare medievală (secolele 
XV-XVI). 

9. Domneşti: la sud de intersecţia CF Bucureşti-Craiova cu viitoarea 
autostradă - aşezare feudală târzie (secolele XVII-XVIII). 

10. Domneşti: în apropierea drumului comunal DC 128, în lunca Sabarului -
aşezare medievală târzie (secolele XVII-XVIII). 

11. Sat Buda Nou: în apropierea intersecţiei autostrăzii cu DC 6, în spatele 
fermei, pe terenul agricol al acesteia - aşezare aparţinând perioadei prefeudale 
(secolele IV-VI). 

12. Sat Buda Nou: Ia km 14 pe autostradă, pe malul drept al Sabarului, în lunca 
acestuia - aşezare medievală târzie (secolele XVII-XVIII). 

13. Vârteju: la sud-vest de localitate, lângă DC 20, de o parte şi de alta a 
viitoarei autostrăzi, pe malul drept al Sabarului - aşezare neolitică. 

14. Jilava: la km 26 pe autostradă, de o parte şi alta a şoselei care leagă Jilava 
de Sinteşti, pe terasa înaltă a Sabarului - o aşezare dacică şi o aşezare aparţinând 
culturii Dridu (secolele IX-XI). · 

15. La est de Jilava, lângă CF Bucureşti-Giurgiu, în dreptul km 28 pe 
autostradă - aşezare dacică. 

16. La est de Jilava, la 20-30 m N de aşezarea dacică menţionată mai sus, pe o 
ridicătură cu aspect de grind - aşezare neolitică. 

17. Popeşti-Leordeni: la km 32 800+33 m pe autostradă, la est de şoseaua spre 
Berceni, pe malul drept al unei văi de eroziune - o aşezare daco-romană şi o aşezare 
din secolul VI. 

18. Manolache: la est de sat, în lunca Câlnăului în apropierea intersecţiei cu 
autostrada Bucureşti-Constanta - aşezare aparţinând epocii bronzului. 
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BmLIOTECA MUZEULUI -
INEPUIZABR TEZAUR DE CARTE 

Cărti intrate între anii 1995-1997 
' 

- Listă selectivă -
Biblioteca muzeului dispune de un fond de 51 OOO de volume - carte veche, 

curentă, periodice ş.a. - conţinând informaţii privitoare la istoria şi civilizaţia 

bucureşteană şi nu numai. 
Aceste cărţi vin să îmbogăţească atât cunoştinţele specialiştilor cât şi cele ale 

iubitorilor într-ale istoriei Capitalei. 

1. ACADEMIA Română, Atlas Istorico-Geografic, Bucureşti, 1996 
2. * * * Amintiri despre jubileul de 40 ani de domnie a M.S. Regelui Carol I, 

Bucureşti, 1906 
3. ARGETOIANU Constantin, Memorii, voi. 5-7, Bucureşti, 1995-1996 
4. * **Atlas Europa, Hal/vag, I997 
5. * * * Banca Marmoroch Blank & Co. Soc. Anonima, Bucureşti, 1923 
6. BART Istvan, Destinul nefericit al prinţului Rudolf, Bucureşti, 1994 
7. BAUH Aurel, Bucureşti, Bucureşti, 1957 
8. BERINDEI Dan, Diplomaţia românească modernă de la începuturi la 

proclamarea independenţei, Bucureşti, 1995 
9. BILCIURESCU Victor, Bucureşti şi bucureşteni de ieri şi de azi 

10. * * * Bisericile osândite de Ceauşescu, Bucureşti, I995 
11. BOCAN Martin, BRAUT Ursula ... , Dicţionar enciclopedic de personaje 

biblice, Bucureşti, 1996 
12. BRĂTIANU Gheorghe, Sfatul Domnesc şi Adunarea Stărilor în 

Principatele Române, Bucureşti, 1995 
13. BRAUDEL Fernand, Gramatica civilizaţiilor, 2 voi., Bucureşti, 1994 
14. BREUILLE I., Dictionaire de la sculpture franraise, Paris, 1992 
15. * * * Bucureşti: anii 1920-I940 între avangardă şi modernism, Bucureşti, 

1994 
16. * * * Bucureştii vechi. Documente iconografice, Bucureşti, 1936 
17. BULL Stephen, An Istorica! Guide to Arms & Armour, London, I994 
18. BUZATU Gheorghe, CIUCANU C., SANDACHE C., Radiografia dreptei 

româneşti, Bucureşti, 1995 
19. * * * Calendar Bisericesc, 1864 
20. CANNUYER Christian, Case regale şi suverane din Europa, Bucureşti, 1996 
21. CATALOGUL mărcilor poştale româneşti 1858-1947, voi. 1-2, Bucureşti, 

1984 
22. CHEVALIER Jean; GHEERBRANT Alain, Dicţionar de simboluri, 

mituri, vise, obiceiuri, gesturi, Bucureşti, 1995 
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23. CHURCHILL Winston, Al doilea război mondial, voi. I-2, Bucureşti, I996 
24. CIACHIR Nicolae, Marile puteri şi România, Bucureşti, I996 
25. COMTE Fernand, Marile figuri ale Bibliei, Bucureşti, I995 
26. CONST ANTINIU Florin, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, 

I997 
27. * * * Corpus juris civilis romani, Antverpiae, 1726 
28. CURINSCHI-VORONA Gheorghe, Arhitectură, urbanism, restaurare, 

Bucureşti, I996 
29. * * * D Justiniani sacratissimi principis PP. A. Codicis 
30. DENKMĂLER in Rumănien - Monuments in Roumanie, Munchen,I996 
31. DIACONOVICH C., Enciclopedia română, voi. I, 3, Sibiu, I898-I904 
32. * * * Dicţionar de artă, forme, tehnici şi stiluri artistice, Bucureşti, I995 
33. * * * Dictionaire encyclopedique, voi. I-7, Paris 
34. DUCA I. Gh., Memorii, voi. I-2, Bucureşti, I995 
35. ELIADE Mircea, CULIANU I., Dicţionar al religiilor, Bucureşti, I996 
36. GEORGESCU Vlad, Istoria românilor, Bucureşti, I995 
37. GHIDUL muzeelor şi colecţiilor, Bucureşti, I995 
38. GIURESCU Dinu C., Distrugerea trecutului României, Bucureşti, I994 
39. HAGI-MOSCO Emanai!, Bucureşti - amintirile unui oraş, Bucureşti, I995 
40. HARHOIU Dana, Bucureşti, un oraş între orient şi occident, Bucureşti -

Amsterdam, I997 
41. HEGEL F.W.G., Prelegeri de filosofie a religiei, Bucureşti, I995 
42. HITCHINS Keith, România I866-I947, Bucureşti, I996 
43. IONESCU Grigore, Bucureşti - ghid istoric şi artistic, Bucureşti, I938 
44. IORDACHE Anastasie, Ion Ghica - diplomatul şi omul politic, Bucureşti, 

1995 
45. IORGA Nicolae, Istoria bisericii româneşti, voi. I-2, Bucureşti, I995 
46. IORGA Nicolae, La verite sur le passe et le present de la Bassarabie, 

Bucureşti - Paris, I922 
47. IORGA Nicolae, Istoria învăţământului românesc, Bucureşti, I928 
48. IORGA Nicolae, Istoria presei româneşti 
49. IORGA Nicolae, Istoria românilor prin călători, Bucureşti, I928 
50. LASCĂR Vasile, Discursuri politice, voi. I-2, Bucureşti, I9I2 
51. LEAHU Gheorghe, Bucureştiul dispărut, Bucureşti, I995 
52. LEAHU Gheorghe, Distrugerea Mănăstirii Văcăreşti, Bucureşti, I997 
53. LEVITCHI Leon, BANT AŞ Andrei, English - Romanian Dictionary, 

Bucureşti, I984 
54. MAIORESCU Titu, Istoria politică a României sub domnia lui Carol I, 

Bucureşti, I995 
55. MAMINA Ion, BULEI Ioan, Guverne şi guvernanţi (1866-I938), 2 voi, 

Bucureşti, I994 
56. MARIA, Regina României, I nsemnări zilnice, Bucureşti, I996 
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57. MATEI Horia, Enciclopedia antichităţii, Bucureşti, 1996 
58. MEMORJJLE Regelui Carol 1 al României, voi. 1-4, Bucureşti, 1992-1994 
59. MILITARU Vasile, Psaltirea în versuri, Bucureşti, 1933 
60. MOURRE Michel, Dictionaire encyclopedique d'histoire, voi. 1-8, Paris, 

1986 
61. MUZEUL Naţional de Artă, Bucharest sans frontieres?, Bucureşti, 1996 
62. NEDELEA Marin, Istoria României în date 1940-1995, Bucureşti, 1997 
63. * * * Octoih 1774 
64. * * * Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford, 1995 
65. PAPAHAGI Tache, lmages d'etnographie roumaine, tom 1-3, Bucureşti, 

1928-1934 
66. PEACOCK John, La mode du XX-e siecle, Paris, 1993 
67. PETRAŞCU Nicolae. Din viaţa legionară, Bucureşti, 1995 
68. PREDA Constantin, Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României A

L, voi. 1-2, Bucureşti, 1994 
69. * **Psaltire, 1806 
70. RĂDULESCU-ZONER Şerban, MARINESCU Beatrice, Bucureştii în 

anii primului război mondial 1914-1918, Bucureşti, 1993 
71. ***România în războiul mondial 1916-1919, voi. 1 (part. I, 11), voi. 3 (part. 

1, li), Bucureşti, 1934-1941 
72. ROMAN/A Directory 1997, Bucureşti, 1997 
73. * * * Russian orders, decorations and medals, Washington, 1981 
74. SACHELARESCU I., Din istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1940 
75. SCURTU Ioan, Istoria Partidului Naţional Ţărănesc, Bucureşti, 1994 
76. SCURTU Ioan, Iuliu Maniu. Activitate politică, Bucureşti, 1995 
77. SCURTU Ioan, MOCANU Constantin; SMARCEA Doina, Documente 

privind istoria României între anii 1918-1944, Bucureşti, 1995 
78. SIMA Horia, Doctrina legionară, Bucureşti, 1995 
79. SIMIONESCU Constantin, Bucureşti: biserici, mănăstiri, lăcaşuri sfinte, 

Bucureşti, 1995 
80. SORESCU George, Din vechiul Bucureşti, Bucureşti, 1935 
81. ŞTEFĂNESCU Aristide, Bucureştii anilor '30, Bucureşti, 1995 
82. STIERLIN H„ Encyclopedia of World Arhitecture, 1994 
83. TĂTĂRESCU Gheorghe, Mărturii pentru istorie, Bucureşti, 1996 
84. TEODORESCU Constantin, Atlasul judeţelor României la scara 300.000, 

Braşov, 1929 
85. TOROUŢIU 1.E.; CARDAŞ Gh„ Studii şi documente literare, voi. 1-13, 

Bucureşti, 1931-1946 
86. * * * Trei-l)eci de ani de domnie ai regelui Carol I 1866-1880, voi. 1, 

Bucureşti, 1897 
87. TROY AT Henri, Viaţa de fiecare zi din Rusia, Bucureşti, 1993 
88. VEIGA Francisco, Istoria Gărzii de fier 1919-1941, Bucureşti, 1995 
89. ZELEA-CODREANU Corneliu, lnsemnări de la Jilava, Bucureşti, 1995 
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BUCURESTIUL DIN PUNCT DE VEDERE 
' ISTORIC, LITERAR SI TURISTIC 

' 
Bibliografie selectivă alcătuită 

de Biblioteca Municipală „Mihai Sadoveanu" * 
1960--1997 

Bucureşti: Mic îndreptar. Bucureşti: „Meridiane", 1960, 54 p. cu ii., 1 h. 
Cota: I 1424 •. 

Bucureşti: Ghid. Au colaborat: Berindei Dan, Cernovodeanu Paul, Cioculescu 
Şerban„. [coperta şi vignetele: Val. Munteanu]. [Bucureşti], „Meridiane", 1962, 392 p. 
cu ii., port. şi facs., Sf. plan. 

Cota: II 20990. 

Bucureşti: Mic îndreptar turistic. Text introductiv: Petru Vintilă. Bucureşti: 
„Meridiane", 1963, 68 p., ii., lf. plan. 

Băcescu, Mihai; Mayer, Rudolf. 
Muzeul de istorie naturală „Grigore Antipa". Bucureşti: „Meridiane", 1967, 48 p. 
Cota: II 27501 

Giurescu, Constantin C. 
Istoria Bucureştilor. Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită. Bucureşti: Sport-Turism, 

1979, 400 p. [76] f. plan. anexă. 
Cota: IV 4569. 

Neacşu, Iulian 
Un bucureştean în trecere prin Bucureşti: [Însemnări. Prefaţa: Nicolae Dragoş]. 

Bucureşti: Editura Eminescu, 1979, 224 p. 
Cota: II 46134 

Ştefănescu, Tudor 
Oraşul cu amintiri. [Bucureşti. Copertă şi ilustraţii: Sandu Florea]. Bucureşti: 

Editura Ion Creangă, 1979, 160 p. cu ilustraţii. 
Cota: II 45127. 

Berindei, Dan; Bonifaciu, Sebastian 
Bucureşti: Ghidul turistic. [Coperta de Constantic Pohrib]. Bucureşti: Editura 

Sport-Turism, 1980, 263 p., 28f., pi., lf. anexă. 
Cota: II 4 7061. 

Vătămanu, Nicolae 
Catastih de bucureştean: [Însemnări]. Ediţie îngrijită de dr. Sandu Pavelescu. 

[Coperta de N. Nobilescu]. Bucureşti, Litera, 1980, 195 p. cu ilustraţii. 
Cota: II 46976 

* Cotele sunt cele ale Bibliotecii Municipale „Mihai Sadoveanu". 
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Potra, George 
Din Bucureştii de altădată. [Coperta: arhitect Constantin Gheorghiu-Enescu]. 

Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, 472 p., [76]f. pi. în parte color. 
Cota: III 18987.î 

Auchamp, Christian d' 
Bucureşti văzut de un străin. Prefaţa de Amelia Pavel. [Coperta de Constantin 

Pohrib]. Bucureşti: Sport-Turism, 1982, 18 p., [14]f. pi. 
Cota: I 18069. 

Bucureşti, ghidul străzilor/Alexandru Ionescu, Constantin Kiriac. Bucureşti: 
Editura Sport-Turism, 1982, 270 p.: fig. 138 h, 3 f.h. 

Cota: II 51447. 

Potra, George 
Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1634-1800), Bucureşti: 

Editura Academiei R.S.R., 1982, 488 p. 
Cota: III 19367. 

Graur-Florescu, Gheorghe 
Popasuri în împrejurimile Bucureştiului: [ghid]. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 

1983, 208 p., [16] f. pi., în parte color, 1 f.h., plan. 

Tătărâm, Mihai 
La margine de Bucureşti: [pagini despre rolul cartierelor mărginaşe în istoria 

oraşului]; prefaţa de Panait I. Panait. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1983, 132 p., 8 
f. pi. 

Cota: II 52610. 

Lomer, Hedy 
Bucureşti: [album]; cuvânt înainte de Ioan Grigorescu; pagini de istorie: Panait I. 

Panait. Bucureşti: Sport-Turism, 1984, XV, 250 f. pi. cu ilustraţii în parte color, 31 p. 
Cota: V 2208. 

Lomer, Hedy 
Grădinile Bucureştiului: [album]. Cuvânt înainte de Ioan Grigorescu. Bucureşti: 

Editura Sport-Turism, 1984, 11 p., 104 p., plan, ilustraţii în parte color. 
Cota: IV 4782. 

Posea, Grigore; Ştefănescu, Ioana 
Municipiul Bucureşti cu Sectorul Agricol Ilfov: [monografie geografică]. 

Bucureşti: Editura Academiei R.S.R., 1984, 292 p., 3 f. pi., ilustraţii h, plan; 21cm+1 
h color. 

Cota: II 53591. 

Bucureşti: monografie/Ştefan Bălan, Constantin Bărbulescu, Ileana Berlogea 
Coordonatori: Nicolae Croitoru, Dumitru Târcob; colaboratori: Iona Alecu, 

Florin Alexe, Valeria Ceachir, ... 
Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1985, 460 p., [4] f. pi. în parte color, 2 f.h. 

illustraţii h. 
Cota: II 54158. 

Potra, George 
Istoricul hanurilor bucureştene. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1985, 223 p., [28] 

f. pi.: ii. 
Cota: III 21034. 
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Crutzescu, Gheorghe 
Podul Mogoşoaie1: povestea unei străzi. Prefaţă de Eugen Barbu; note de 

Virgiliu Teodorescu. Bucureşti: Editura Meridiane, 1986, 367 p., [30] f. pi.; (Biblioteca 
de artă; 438. Biografii. Memorii-Eseuri). 

Cota: II 56576. 

Oprea, Petre 
Itinerar inedit prin case vechi din Bucureşti. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 

1986, 223 p.: ii., plan. 
Cota: II 55310. 

Popescu, Florentin 
Carte de dragoste pentru Bucureşti. [Coperta de V. Socoliuc]. Bucureşti, 

Editura Eminescu, 1986, 144 p. 
Cota: II 56167. 

Bacalbaşa, Constantin 
Bucureştii de altădată. Ediţie îngrijită de Aristiţa şi Tiberiu Avramescu; 

[coperta de Tudor Jebeleanu]. Bucureşti: Editura Eminescu, 1987, 2 voi.; (Biblioteca 
Eminescu); vol.1: (1871-1877), 1987, 334 p; voi. 2: (1878-1884), 1993, 344 p. 

Cota: III 22694; III 25464. 

Roşca, Iuliu I. 
„De prin Bucureşti": Muzica la sfârşit şi început de secol (1882-1904). Ediţie 

îngrijită, prefaţă, note, indice de nume şi bibliografie de Despina Peticel. Bucureşti: 
Editura muzicală, 1987, 224 p., lf. portr. 

Cota: II 58318. 

Dâmboviţa, magistrala albastră a Capitalei: [Prezentare. Album/Coord. Ion 
Badea; elab. textului: Valentin Alexandrescu, Radu Bogdan, Petre Dache, ... ]. 
Bucureşti: Editura Meridiane, 1988, 64 p., [15] f. pi. în parte color: ilustraţii. 

Cota: IV 4984. 

Leahu, Gheor~he 
Bucureşti, arhitectură şi culoare: [Album]; prefaţă de acad. Alexandru Balaci; 

[prez. grafică: Constantin Pohrib ]. Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1989, 23 p., [50] 
f. pi.: ii. color. 

Cota: II 60149. 

Buletin informativ: Decizii de interes public, adoptate în perioada 1 ianuarie -
1 noiembrie 1990 de Primăria Municipiului Bucureşti. [Bucureşti]: [s.n.], 1990, 71 p. 

Cota: II 62006. 

Cronica însângerată a Bucureştiului în Revoluţie. Libertate, te iubim! Ori 
învingem, ori murim!: Album de fotografii. Editat sub îngrijirea redacţiei Tineretul 
Liber. Bucureşti, 1990, 11 Op.: foto. 

Cota: V 2429. 

Morand, Paul 
Bucarest. Paris: Pion, 1990, 297 p.: pi. 
Cota: II 66257. 

Potra, George 
Din Bucureştii de ieri. Coperta şi supracoperta: Simona Dumitrescu. Bucureşti: 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1990. 2 voi.; voi. 1-536 p., [22] f. pi. în parte color 
voi. 2-363 p., [12] f. pi. în parte color. 

Cota: III 23645. 
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Predescu, Alexandru 
Vremuri vechi bucureştene. [Coperta Ilie Victor]. Bucureşti: Editura pentru 

Turism, 1990, 179 p., [8] f. pi. 
Cota: II 61842. 

Bucureşti: [Ghid al monumentelor de artă]/ coordonator: arh. Nicolae Pruncu -
Bucureşti: s.n., [1991], 94 p.: ii. 

Cota: IV 5270. 

Bucureşti 1991: Indicatori descriptivi - Bucureşti: [s.n.], 1991, 236 p. Antetitlu: 
Primăria Municipiului Bucureşti. 

Cota: V 2584. 

Ghidul străzilor - Bucureşti - Streets guide - Le guide des rues - Strasse 
nubersichtsplan. [Bucureşti]: Compania de Turism pentru Tineret, 1991, 46 p., 40 p. plan. 

Cota: II 62735. 

Piaţa Universităţii: [Carte - document: materiale publicate în perioada aprilie
iunie 1990, în „România liberă", „Dreptatea", „Timişoara"/ [de George Achim, 
Gabriela Adameşteanu, Remus Agatinei, ... ]; [red. coord.: Gheorghe Dumbrăveanu]. 
[s.l.]: [s.n.], 1991. 

Cota: II 64550. 

Bucureşti: Day and night: [Bucureşti], Societatea România 2000, 1992, 40 p. text 
în limba română, engleză şi franceză. 

Cota: II 63379. 

Bucureşti: Ghidul străzilor - Streets guide - Guides des rues. [Bucureşti]: 
1.N.G.F.C.O.T., 1992, 61 p. Anexa harta. 

Cota: IV 5179. 

Bun venit în România. - Welcome to Romania-Bucureşti: Editura Alcor, 1992, 150 p. 

Iordan, Ion 
Împrejurimile Bucureştilor: Ghid turistic. Bucureşti: Societatea „R[, 1992, 200 

p.: lf. hartă. 
Cota: I 21432. 

Radu, Vodă 
Bucureşti: Arhitectură şi culoare. Bucureşti: Editis: Apimondia, 1992, 32 p., 

[102] p.: ii. color. 
Cota: II 63479. 

Potra, George 
Bucureştii văzuţi de călători străini (sec. XVI - XIX). Bucureşti: Editura 

Academiei Române, 1992, 272 p.: ii., portr. 
Cota: III 24594. 

Tătărâm, Mihai 
Prin Bucureştiul iubit. Coperta:Cristian Stănescu. Bucureşti: Editura „Ţara 

noastră", 1992 (Arta Grafică), 140 p., [8] f.pl. 
Cota: I 21270. 

Ionescu, Alexandru 
Bucureşti: Ghidul străzilor - Bucureşti: Globus; Arta Grafică, 1993, 124 p., 138 p.h. 
Cota: II 66140. 
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Rădulescu - Zoner, Şerban 
Bucureştii în anii primului război monsial 1914-1918. Bucureşti: Editura 

Albatros, 1993, 320 p.: fig. 
Cota: II 66583. 
Baron, Petre 
România turistică - touristique - Bucureşti: Editura Alecona, [1994]. 291 p.: 

ilustraţii color, 1 h. 
Cota: IV 5420. 
Bucureştii În anii 1920-1940 intre Avangardă şi Modernism - Bucharest in the 

1920's-1940's betwen Avant-garde and Modernism: [catalog de expoziţie] -
Bucureşti: Editura Simetria, 1994, 234 p.: ilustraţia parţial color. 

Cota: IV 5425. 
Bulugu, Petru 
Bucureşti: Ghid turistic şi stradal - Touristic and streets guide - Guide 

touristique et des rues - Reise und Strassenfuhrer - Bucureşti: Editura Costapetru, 
1994 -116 p.: h. tab., 44 p.: h. 

Cota: II 67472. 
Burlacu, Gheorghe 
Bucureşti - Bucureşti: Editura Garamond, 1994, 1 f. h. 
Cota: III 25595. 
Caselli, Domenico 
Cum au fost Bucureştii odinioară - Bucureşti: Editura Silex, .1994, 144 p.: 

il. Ediţia a II-a. Introducere, note şi comentarii de Oliver Velescu. 
Cota: III 25745. 
Ghidul Walfosth al Bucureştilor - s.l.: Editura S.C. Walfosth Import - Export 

S.R.L., 1994, 127 p. 
Sumar şi introducere în limbile: franceză, engleză şi germană. 
Cota: III 25811. 
Judeţele şi oraşele României În cifre şi fapte - Bucureşti: [s.n.], 1994; voi. 1: 647 

p; h., tab., voi. 2: 720 p. 
Cota: III 26023. 
Hagi - Mosco, Emanoil 
Bucureşti: Amintirile unui oraş: ziduri vechi: Fiinţe dispărute - Bucureşti: 

Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1995, 328 p. 
Cota: V 2668. 
Leahu, Gheorghe 
Bucureştiul dispărut: [monografie], [pref. Adrian- Silvan Ionescu]; ed. îngrijită de 

Adriana Popescu; cop. Vasile Olac Bucureşti: Editura Arta grafică, 1995, 192 p.: ii. în 
portr. color. 

Cota: II 67862. 
Peltz, Tia 
Crochiuri din inima mea: Cartierele Văcăreşti - Dudeşti; [album de desene]. 

Bucureşti: Editura Hasefer, 1995 (Metropol), [5]p., [34] f. pi.: ii. 
Cota: V 2679. 
Popa, Viorica 
Liceul Matei Basarab din Bucureşti. Bucureşti, Editura Pan -Arcadia, 1995, 238 

p. cu ilstr. Monografia liceului la împlinirea a 135 de ani. 
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ERATĂ 

La pagina 2, rândul 8 - în loc de „ 1784" se va citi „ 1684". 
La pagina 17, rândul 4 - în loc de „Cristina Schuster" 
se va citi „Cristian Schuster". 
La pagina 301, rândul 13 - în loc de „Constantin ŞTIRBU" 
se va citi „Constanţa ŞTIRBU". 
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