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FIGURINE REPREZENTÂND 
PĂSĂRI, DIN EPOCA NEOLITICĂ, 

DESCOPERITE ÎN MUNTENIA 

Eugen Comşa 

Cercetările arheologice intense, din secolul nostru, privind epoca neolitică din 
Muntenia, au dus, printre altele, la descoperirea a numeroase figurine antropomorfe, 
a altora zoomorfe, care au constituit tema unei serii de studii importante privind 
manifestările religioase ale comunităţilor neolitice din aceste ţinuturi. 

Pe lângă figurinele făcând parte din cele două categorii menţionate mai sus, în 
câteva aşezări din epoca neolitică, din ţinuturile central-sudice ale Munteniei, 
aparţinând purtătorilor culturii Gumelniţa, s-au descoperit şi unele figurine de lut 
ars, destul de puţine până acum, reprezentând diferite păsări. Nu este exclus ca 
figurine de tipul amintit să fi fost găsite şi în alte aşezări gumelniţene, dar, poate, nu 
au fost publicate. 

În lucrarea noastră vom descrie figurinele de acest tip în ordine cronologică şi 
anume mai întâi cele descoperite în aşezările din faza Gumelniţa A 2 ( = faza Sultana, 
după periodizarea noastră) şi apoi pe cele din faza Gumelni\a B ( = faza Jilava). 

Astfel de figurine au fost scoase la iveală cu prilejul săpăturilor din diferite 
staţiuni. 

I. În cursul sondajelor, din anul 1925, din aşezarea teii aparţinând culturii 
Gumelniţa, de pe „Ostrovelul" de lângă localitatea Căscioarele (jud. Călăraşi), de 
sub conducerea lui Gh. Ştefan, a fost descoperită şi o figurină de lut ars reprezentând 
o pasăre în picioare 1. Capul şi gâtul lipsesc, fiind rupte din vechime. Partea din spate, 
privită de sus, a·1ea pe mijloc (de la cap până la coadă) o creastă scundă, de la care 
1dteral, în ambele direcţii ale aripilor, coborau două planuri puţin înclinate, având 
marginile exterioare, prelungite la mijloc şi arcuite. Pe fiecare parte, în zona aripilor, 
au fost trasate câte cinci linii incizate, paralele, distanţate, acoperind ambele 
suprafeţe, de lângă gât până spre coadă. Porţiunea dinspre coadă a figurinei nu este 
prea lungă şi are capătul arcuit. 

Partea de jos a piesei redă corpul subţire, cu suprafaţa arcuită şi o parte 
,:,;iindrică, destul de subţire şi nu prea înaltă, în locul picioarelor, făcută pentru ca 
piesa să poată fi pusă în poziţie verticală. 

Se cuvin a fi subliniate două observaţii: 
- Această piesă a fost găsită în stratul inferior al aşezării ceea ce înseamnă că 

datează, probabil, din faza Gumelniţa A, poate de la sfârşitul ei. 
- Prin forma sa, piesa de la Căscioarele se aseamănă, în mare, cu două din 

piesele descoperite în aşezarea de Ia Vidra. 
Tot în aşezarea de Ia Căscioarele, în altă campanie de săpături, sub conducerea 

lui Vladimir Dumitrescu, a fost descoperită o altă figurină redând o pasăre, cu aripile 
întinse, gata de zbor 2. La această piesă s-a păstrat capul, cu partea dinspre cioc ruptă, 

1 Gh. Ştefan: Les fo11illes de Căscioarele, în: Dacia, 11, 1925, p. 186 şip. 182 (fig. 41/22). 
2 Vladimir Dumitrescu: Arta neolitică în România. Bucureşti, 1968 p. 108 şi fig. 105/2. 
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gâtul destul de scurt şi gros, având dedesubt guşa puţin proeminentă. Pe mijlocul 
spatelui are o porţiune proeminentă, cu partea de sus arcuită, prelungă. Avea aripile 
întinse lateral, nu prea groase. Partea inferioară o are de formă cilindrică masivă, 
având diametrul egal cu aproape o jumătate din lungimea piesei. Avea marginea de 
jos lăţită. Piesa a fost scoasă la iveală din stratul de cultură Gumelniţa. Dimensiuni: 
4,2 cm înălţime. 

În lucrarea publicată în 1965, despre rezultatele săpăturilor din anii 1962-1964, 
de la Căscioarele se face precizarea că „în sfârşit, amintim şi câteva statuete de păsări 
cunoscute şi mai înainte în mediul gumelniţean" 3. Din acea serie de figurine a fost 
publicată numai piesa descrisă mai sus. 

II. Prin săpăturile arheologice din anul 1925, din aşezarea tell de la 
„Gumelniţa" aflată în apropiere de oraşul Olteniţa (jud. Călăraşi), efectuate tot sub 
conducerea lui Vladimir Dumitrescu, au fost scoase la iveală, în afară de diferite 
figurine antropomorfe şi zoomorfe şi două piese reprezentând păsări 4• Se precizează, 
în lucrarea publicată atunci, că ambele piese au fost descoperite în stratul superior al 
aşezării 5, deci datează din faza Gumelniţa B. 

I I 

<- ~ - - - s- - - - - ... 
I I 

J 

Fig. 1 Figurine de lut ars reprezetând păsări; Cultura Gumelniţa: 1. Căscioarele (după 
Gh. Ştefan, op. cit., Dacia, II, 1925, p. 182, fig. 41/22); 2. Gumelniţa (după Vladimir 

Dumitrescu op. cit., Dacia,Il, 1925, p. 83, fig. 64/13); 3. Glina (după Ion Nestor, op. cit., 
Dacia, III-IV, 1933, p. 234, fig. 619; 4. Gumelniţa (după Vladimir Dumitrescu, op.cit., Dacia, 

II, 1925, p. 90, 
fig. 68/11). 

3 Idem: Principalele rezultate ale primelor două campanii de săpături din a~ezarea neoliticr1 târzie 
de la Căscioarei„, în: SCIY, 16, 2, 1965, p. 228. 

4 Idem: Fouilles de Gurnelniţa, în: Dacia, II, 1925, p. 90. 
5 Ibidem, p. 90. 
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- Prima piesă a fost reprodusă numai în fotografie, fiind privită de sus 6. În 
această poziţie figurina are o formă aproximativ cruciformă. Piesa reprezintă o 
pasăre cu aripile prelungi, întinse lateral şi având forma aproximativ triunghiulară, cu 
vârful rotunjit. Deasupra, pe fiecare aripă, sunt trasate linii incizate, paralele, în 
formă de V, considerate de descoperitor, ca redând penele stilizate. Capul figurinei 
este, în mare parte, rupt din vechime. Partea dinspre coadă este făcută ca o 
prelungire, cu capătul arcuit. Nici gâtul şi nici partea dinspre coadă nu sunt 
ornamentate. În dreptul picioarelor piesa are un soclu ca un cilindru mic, pentru a 
putea fi aşezată în poziţie normală, verticală. 

4 

Fig. 2 Figurine de lut ars reprezetând păsări; Cultura Gumelniţa: 1. Vidra (după Dinu V. 
Rosetti, op. cit., IPEK, 12, 1938, pi. 26/10; 2. Vidra (după Dinu V. Rosetti, op. cit., IPEK, 12, 
1938, pi. 26/11; 3. Căscioarele (după Vladimir Dumitrescu op. cit., 1968, fig. 105/2); 4. Vidra 
(după Dinu V. Rosetti, op. cit., IPEK, 12, 1938, pi. 26/12); 5. Vidra (după Dinu V. Rosetti, 

op. cit., IPEK, 12, 1938, pi. 26/9). 

- A doua piesă este asemănătoare ca tip, dar este mult stilizată 7. Privită de sus 
piesa are o formă alcătuită din patru părţi. 

După desenul publicat este greu de precizat care parte reprezenta capul şi 
gfitul. Dacă ţinem seama de partea din dreapta desenului, care era puţin mai groasă, 
decât celelalte trei, considerăm că aceasta reprezintă gâtul, iar capul a fost rupt din 
vechime. Partea dinspre coadă esle destul de scurtă cu capătul arcuit. 

6 Ibidem, p. 83 (fig. 64113). 
7 Ibidem, p. 90 (fig. 68/11 ). 
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Pasărea a fost reprezentată cu aripile întinse lateral, ca două prelungiri, destul 
de scurte. Pe aripi nu s-au trasat linii incizate, care să redea penele. Se cuvine să 
subliniem că ambele piese datează din faza Gumelniţa B. 

III. O figurină fragmentară reprezentând - după părerea noastră - o pasăre a 
fost descoperită în aşezarea de la Glina 8, cu prilejul săpăturilor din anul 1926, de sub 
conducerea lui Ion Nestor. Piesa are capul stilizat, gâtul scurt. Corpul îl are destul de 
plat, cu coada arcuită în sus şi aproape ascuţită. În jurul gâtului are o linie. Pe spate 
sunt trasate mai multe linii, în lungul întregului corp. Lipseşte partea inferioară a 
corpului şi partea de jos, probabil cilindrică, pe care se aşeza figurina. Piesa a fost 
descoperită în stratul Gumelniţa. Dimensiuni: 3,6 cm înălţime. 

IV. Din faza Gumelniţa B datează şi seria figurinelor reprezentând păsări, 
descoperite de către Dinu V. Rosetti, în cursul săpăturilor arheologice din teii-ul de 
la Vidra Uud. Giurgiu). 

Într-un studiu amplu despre plastica neolitică descoperită în acea aşezare sunt 
descrise cinci piese de lut ars, reprezentând păsări 9. Pe baza observaţiilor făcute cu 
prilejul săpăturilor de la Vidra, s-a afirmat că astfel de figurine, reprezentând păsări, 
apar pentru prima oară, în stratul corespunzător fazei Gumelniţa B 10. 

În aşezarea amintită au fost descoperite cinci astfel de piese majoritatea 
fragmentare. 

- Figurină fragmentară, de lut ars, redând o pasăre în picioare, având capul şi 
gâtul rupte din vechime 11 • Corpul este redat destul de masiv, cu partea aripilor 
reprezentată prin două suprafeţe înclinate sau arcuite. Pe această porţiune s-au trasat 
mai multe linii incizate, nu în lungul corpului, ci transversal. Sunt trei astfel de 
grupuri de linii. Primul este format din şapte linii, din care una este făcută pe partea 
inferioară a gâtului. Între acest grup de linii şi următorul s-a lăsat un mic interval. Al 
doilea grup este format din alte cinci linii, despărţite printr-un alt interval de ultimul 
grup format din patru linii arcuite, aproape semicirculare. 

Partea de jos a piesei este de formă aproximativ cilindrică, cu baza puţin lăţită. 
Este greu de precizat, în lipsa capului şi gâtului ce specie de păsări anume reprezintă. 
Este însă clar că este vorba de o pasăre cu picioare înalte. Dimensiunile piesei: 
înălţime = 5,5 cm; lungime = 6,5 cm. 

- O altă figurină asemănătoare ca formă, are capul şi gâtul rupte din 
vechime12. Corpul este prelung, destul de masiv, iar prin formă se aseamănă 
aproximativ cu un sâmbure de piersică. Zona aripilor este redată ca având formă 
aproape semisferică, puţin prelungă, dar fără linii incizate pe ca. Partea de jos a piesei 
este tot cilindrică, puţin evazată la bază. Considerăm că şi această piesă redă o pasăre 
cu picioare îr.alte. Dimensiunile piesei: lungime= 12 cm; înălţime= 10 cm. 

- În aşezarea amintită s-a găsit şi o piesă păstrată mai bine n. Are capul 
subţire şi prelung, cu ciocul ascuţit. Gâtul îl are subţire, destul de lung şi arcuit. 
Corpul este prelung. Are partea de deasupra (zona aripilor) ca o suprafaţă arcuită, 

8 Jon Nestor: Fouilles de Clina, în: Dacia, III-IV, 1927-1932, 1933 p. 324 (fig. 612) şi p. 237. 
9 Dinu V. Rosetti: Steinkupferzeitliche Plastik aus einem Wohnhiigel hei Bukarest. In: Jahrhuch 

fiir prăhistorische wul ethnographische Kunst, 12, 1938, p. 29-50 +pi. 11-30. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, p. 39 şi pi. 26/9. 
12 Ibidem, p. 39 şi pi. 26/12. 
13 Ibidem, p. 39. şi pi. 26/10. 
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bombată la mijloc. Partea corespunzătoare corpului este subţire, iar porţiunea de jos 
este destul de înaltă, subţire, de formă cilindrică, ruptă la bază, reprezentând picioare 
înalte. Piesa are culoare roşie, se pare că a fost vopsită. 

Dimensiunile piesei: înălţime = 5,5 cm; lungime = 9 cm. 
- Un alt tip de pasăre redă figurina următoare, foarte stilizată 14• Are capul 

mic, cu partea dinspre cioc aproape ascuţită. Gâtul îl are destul de gros, cu o 
îngroşare în faţă, ca un fel de guşă. Corpul este masiv, cu partea de sus şi de jos 
bombate. De ambele părţi laterale are câte un orificiu. Partea inferioară este scurtă 
şi lăţită circular la bază. Dimensiunile piesei: înălţime = 4,5 cm; lungime = 8 cm. 

- Din ultima piesă s-a păstrat numai capul micuţ şi gâtul înalt, lung, cu partea 
dinspre cioc prelungă aproape ascuţită. Dimensiunile piesei: înălţime = 7 cm. 

- În aria aspectului cultural Aldeni II, din partea de nord-est a Munteniei, în 
aşezarea de la Cireşu Uud. Brăila) s-a găsit un cap de pasăre având un decor incizat 
la baza gâtului, ciocul conic perforat transversal 15. Dimensiuni: 2,5 cm înălţime. 

Din datele prezentate rezultă că - în stadiul actual al cercetărilor - numai în 
cele cinci aşezări neolitice: Căscioarele, Gumelniţa, Glina, Vidra şi Cireşu, din 
Muntenia, s-au descoperit figurine de lut ars, reprezentând păsări. Figurinele 
descoperite, până acum, datează numai din perioada neoliticului târziu din Muntenia 
şi anume din fazele A2 şi B ale culturii Gumelniţa, precum şi din timpul aspectului 
cultural Aldeni II. Subliniem că astfel de figurine nu se cunosc - până acum - din 
perioada neoliticului mijlociu, din timpul evoluţiei culturii Boian. 

Figurinele descrise mai sus, atrag atenţia prin aceea că sunt de mai multe 
tipuri, dar, cele mai bine păstrate au gâtul lung, arcuit, corpul svelt şi picioarele lungi, 
redate la toate piesele printr-un cilindru, subţire, lăţit la bază, pentru a putea fi 
aşezate în picioare. Considerăm că aceste caracteristici dovedesc că, de obicei, 
figurinele descrise reprezintă păsări de baltă (presupunem că este vorba de berze). 
Atrage atenţia că majoritatea acestor figurine au capul rupt din vechime (la 6 din 9 
piese). Faptul - după părerea noastră - nu este întâmplător, el având o anumită 
semnificaţie magico-religioasă, pentru membrii acelor comunităţi. În această privinţă 
avem în vedere constatarea că şi foarte multe din figurinele feminine, descoperite tot 
în aşezările comunităţilor culturii Gumelniţa, au, la fel, capul rupt din vechime, ceea 
ce înseamnă că, în ambele cazuri, este vorba nu de un fapt întâmplător, ci de un obicei 
al acelor oameni. După părerea noastră, ruperea capului la cele două categorii de 
figurine înseamnă că faptul avea o anumită semnificaţie şi o importanţă 

asemănătoare. Mai demult am formulat părerea că ruperea capului la figurinele 
antropomorfe reflectă faptul că acele figurine reprezintă un gen de personaje 
intermediare, care urmau să transmită divinităţii (Zeiţei Fertilităţii) o rugăminte din 
partea omului şi în cazul în care acea dorinţă nu era îndeplinită drept pedeapsă se 
obişnuia ruperea capului figurinei respective. Poate şi în cazul figurinelor 
reprezentând păsări ruperea capului să aibă o explicaţie asemănătoare. Faptul că 
majoritatea figurinelor descrise în lucrare reprezintă berze pune şi o altă problemă, 
credem, destul de importantă. Aceea dacă nu cumva ele reflectă o credinţă populară, 
păstrată până în prezent, în unele zone ale ţării noastre, cu privire la „rolul" berzelor. 

14 Ibidem, p. 39 şi pi. 26/11. 
15 Valeriu Sârbu, Cercetările arheologice de la Cireşu (jud. Brăila). Aşezarea Gumelniţa ~i 

descoperirile postneolitice. în: lstros, l, Brăila, 1980, p. 27. Obiectul nu este reprodus. 
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Considerăm că se cuvine să atragem atenţia şi asupra unui alt fapt, care merită 
toată atenţia, anume, acela că figurine de lut ars, reprezentând păsări, având forma 
asemănătoare cu cele din arealul culturii Gumelniţa din Muntenia, se cunosc şi în 
unele aşezări din aria de răspândire a culturii Cucuteni, din Moldova. Acolo sunt 
figurine de lut ars similare 16. Descoperirea unor figurine de lut ars asemănătoare, 
reprezentând păsări, în arealele culturilor Gumelniţa şi Cucuteni, dovedeşte că în 
ambele teritorii există acelaşi obicei legat de astfel de figurine, dovadă a unor 
obiceiuri comune, deci legături strânse între comunităţile celor două culturi. 

În cazul figurinelor analizate în lucrare, considerăm că nu poate fi vorba de o 
anumită divinitate în chip de pasăre, ci de reprezentări modelate din lut ars, făcute cu 
un anumit scop magico-religios. 

Figurines de l'epoque neolithique representant 

des oiseaux decouvertes en Muntenie 

Pendant Ies fouilles archeologiques executes dans Ies agglomerations datant de l'epoque 
neolithique de: Căscioarele (dep. Călăraşi), Gumelnitza (dep. Călăraşi) et Vidra (dep. Giurgiu), 
on ete decouvertes quelques figurines en terre cuite representant des oiseaux. 

Ces figurines appartiennent 'a la phase Gumelnitza A 2 el „ la phase Gumelnitza B: et a 
/'aspect Aldeni /l. 

Ces oiseaux ont une petite tete, un halii cou et le corps svelte. Les pieds sont en f arme des 
cylindres, assez haut. D' apres Ies caracteristiques mentionnees l'auteur consid re qu'il s'agit des 
oiseaux aquatiques, fort probablement des cigognes. 

A la plupart de ces figurines manque la tete, ce qui reflete, d'apres l'auter, un rituel 
magique-religieux, pratique par Ies communautes des agglomerations Gumelnitza et Aldeni /l 
Oli ont ete mis au jour de tel/es figurines. 

16 Vladimir Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, Bucureşti, 1979, p. 89 ~i !JO; p. HlJ (li,:. <18). 
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 
DIN EPOCA BRONZULUI 

LA BUCURESTI - MILITARI 
A ' ,,CAMPUL BOJA •• 

(CAMPANIA DIN ANUL 1997) 

Cristian Schuster şi Mircea Negru 

Investigaţiile arheologice din anul 1997 1 au continuat pe cele din perioadele 
anterioare 2 şi au avut ca obiectiv principal cercetarea părţii vestice a platoului. 
Pentru întregirea unor informaţii privind stratigrafia zonei de est a malului care 
străjuieşte Dâmboviţa, a fost efectuat, de asemenea, şi în acea parte un mic sondaj. 

Materiale şi complexe din epoca bronzului au fost descoperite de-a lungul 
timpului pe aproape întreg platoul. Astfel, o depunere Tei IV ( = Fundem) a fost 
surprinsă în 1958 şi 1960-1961 3, iar din Bronzul Timpuriu, cultura Glina, s-au 
cercetat diferite vestigii începând cu anii 1978-1979 4. 

În suprafeţele cercetate în partea de vest a platoului, cu excepţia secţiunii 5, 
stratigrafia a fost asemănătoare celei din campania din anul 1996 5. În secţiunea 
menţionată, amplasată la cca 100 m de marginea vestică a platoului, a fost surprins un 
singur nivel arheologic, gros de 0,25/0,35 m, ce conţinea materiale din epoca 
bronzului. 

Secţiunea 7 a fost practicată spre marginea de est a platoului, iar stratigrafia 
diferă de cea a secţiunilor din partea de vest (fig. l/a-c). 

Sub solul vegetal, având grosimea de 0,20/0,30 m, a fost identificat un strat 
cenuşiu-negricios (gros de 0,20 m), care suprapunea un altul de culoare castanie 
deschisă (gros de 0,55 m). Ultimele două straturi conţineau urme din epoca 
bronzului. La adâncimea de -1,05 ma fost găsit un fragment dintr-un vas de culoare 
castanie, lustruit în exterior, care aparţine culturii Boian din Neoliticul târziu 

1 Săpăturile arheologice au fost conduse de Mircea Negru de la Muzeul de Istorie şi Artă al 
Municipiului Bucureşti. Prelucrarea materialului din epoca bronzului a fost făcută de cei doi autori ai 
articolului. Asupra vestigiilor post Bronz se va reveni într-o intervenţie separată, tot în prezentul volum. 

2 Cercetări întreprinse în 1958, 1960--1961, 1978--1979, 1981--1985, 1996, vezi: V. Zina şi Gh. 
Cazimir, Unele rezultate ale sfipiJlurilor arheologice de pe terenul ,,Câmpul Boja" Militari, CAB, I, 1963, 
p. 15-49; M. Turcu, Sondajul de la Militari Câmpul Boja, MCA, Tulcea, 1980, p. 121--123; emlem, Cercetfiri 
arheologice la Militari -- Câmpul Boja, MCA, I, Bucureşti, 1992, p. 145--148; eadem, Descoperiri 
arheologice la Militari -- Câmpul Boja (Bucureşti). Secolele li-III şi VI e.n., CAB, IV, 1992, p. 37--56; M. 
Negru, Raport preliminar cu privire la cercetfirile ;1rheologic de la Militari- Câmpul Boja, 1996, Cercetări 
arheologice în aria nord-tracă, II, 1997, p. 408-420. 

3 Numai amintite de V. Zina şi Gh. Cazimir (op. cit., p. 49, 51), dar rămase nepublicate. Vezi şi 
V. Leahu, Cultura Tei, Bucureşti, 1966, p. 14, 21 şi fig. 1. 

4 M. Turcu, Sondajul de /iJ Militari Câmpul Boja, MCA, Tulcea, 1980, p. 121--123; eadem, 
Cercetări arheologice la Militari -- Câmpul Boja, CAB. III. p. 1981, p. 226-235; eadem, Cercetiiri 
arheologice hi Militari- Oîmpu/ Boja, MCA, I, Bucureşti. 1992, p. 145--148. Vezi şi C. Schuster, Perioada 
timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeşului şi Ialomiţei Superioare, Bibliotheca Thracologica, XX. 
Bucureşti, 1997, p. 180--181. 

5 M. Negru, op. cit., p. 409. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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(fig. 3/a) 6.Între -1,05 şi -1,15 m începe un strat castaniu, steril din punct de vedere 
arfieologic. La -1,40 ma fost surprins stratul de loess. 

Complexele arheologice. In anul 1997 au fost investigate patru gropi din epoca 
bronzului 7. Groapa nr. 7 a avut o formă aproape cilindrică (fig. l/a) Diametrul ei era 
de aproximativ 0,75 m, iar adâncimea maximă ajungea Ia -1,05 m. 

@ 

-~
\::::_} 

© 

c::::::::::;:J strat vegetal 

~ epoca bronzului (niv. li) 

~ epoca bronzului (niv.1) 

~ strat steril 

LS 

C=::J loess 

c:L:LLJ ehirpic 

~ceramică 

I 

ITill locuintă sec. XIX (LS) 

,]m 

Fig. 1. Secţiunea nr. 7: a= plan; b =profilul nordic; c =profilul sudic. 

Inventariul acestui complex era compus dintr-un pământ castaniu-negricios, 
pigmentat de fragmente mici de chirpic şi de lemn carbonizat şi piese ceramice fragmentare. 

Groapa a fost aproape în totalitate distrusă de o locuinţă din secolul al XIX-iea (L 5; 
fig. 1/a-c). Practic a putut fi cercetată numai partea ei inferioară (cca 0,20 m înălţime). 

6 Ceramică neolitică a fost descoperită şi în anul 1958, vezi: V. Zirra şi Gh. Cazimir. op. cir .. p. 49. 
7 Pentru alte complexe din Bronz. vezi: C. Schuster, op. cit., p. 181. 
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Groapa nr. 8 era aproape rotundă în plan (fig. l/a-b ). Dimensiunile ei au fost 
următoarele: diam. maxim 1,50 m, adâncimea -1,35 m. 

Complexul conţinea pământ castaniu-negricios, fragmente de vase şi oase de 
animale. 

Şi această groapă a fost parţial afectată de aceeaşi locuinţă din secolul trecut. 
Groapa nr. 9 a avut o formă _______________ _ 

aproape cilindrică (fig. 1/a, c). Diametrul @ 

ei era de 1,30 m, iar adâncimea la care se 
găsea fundul a fost de -1,10 m. 

În interiorul ei a fost găsit un pământ 
castaniu-negricios, fragmente ceramice şi 
bucăţi de chirpic. Groapa a fost „sigilată" 
cu un strat de chirpic gros de 0,10/0,25 m. 

Gropa nr. 10 avea o formă ovală în 
plan (fig. 2/a-b ). Diametrul ei varia între 
053 m şi 0,65 m, iar adâncimea maximă 
ajungea la -0,80 m. 

• Inventarul se compunea din frag
mente de vase, o rotiţă de car în miniatură 
(fig. 8/h), precum şi mici bulgări de 
chirpic. 

Cu excepţia gropii nr. 10, care a fost 
descoperită în S 8, celelalte gropi au fost 
surprinse în S 7. 

Materialul arheologic. Gropile şi, . . . . . 
acolo unde este cazul, stratul din epoca @~~~~~~~~~~~'I 
bronzului au avut un inventar - aşa cum 7". 

am menţionat - destul de sărac, care 
constă în fragmente din diferite recipiente, 
obiecte din lut ars, piatră şi os. 

Ceramica reprezintă majoritatea 
inventarului acestor complexe. Din 
punctul de vedere al pastei au fost 
identiticate trei categorii de ceramică. 
Astfel, există o ceramică grosieră ce are ca 
degresanţi ceramică pisată şi nisip cu 
bobul mare în pastă; cea semifină conţine 
nisip cu bobiţe mai greu sesizabile; iar cea 
fină este realizată dintr-un nisip foarte fin. 

~ stralvcgclal 

~ Kc.llld.Chr. 

~ epoca bronzului 

~slra!slcril 

C:=::J lvcss 

~chirpic 

~ccramie1 

Fig. 2. Secţiunea nr. 8, 
Din pastă fină sunt realizate vasele groapa 10: a = plan; b =profil nord-estic. 

de mici dimensiuni, iar din tipurile 
grosieră şi semifină au fost modelate recipientele mijlocii şi mari. Compoziţia 
ceramicii grosiere este asemănătoare celor de aceeaşi categorie din cultura Glina 8· 

Celelalte două tipuri de pastă sunt diferite de ceramica fină şi semigrosieră ale 
manifestării din Bronzul Timpuriu amintită 9• 

8 Ibidem, p. 59. 
9 Ibidem. 
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Pasta ceramicii culturii Tei, chiar dacă trebuie să ţinem seama de diferitele faze 
şi aşezări, se împarte, în general, în grosieră, semifină şi fină 10• Un exemplu mai 
recent în acest sens este descoperirea de la Surlari 11 . Două categorii de ceramică au 
fost identificate Ia Mogoşeşti 12 şi Mironeşti 13, iar patru la Daia 14 . 

_ \ CJJ a 

a 

b j) 
~---- I lJ 7 

b 

~/ c 

d c 

Fig. 3. Ceramică. Fig. 4. Ceramică. 

Ceramica fină, dar în cele mai multe cazuri şi cea semifină, este uniform arsă. 
În schimb, vasele din pastă grosieră sunt insuficient arse, de aici şi fragilitatea lor. 

Pe o parte din fragmentele ceramice, în special pe cele din gropi, s-a constatat 
şi o ardere secundară. 

La ceramica fină culoarea este neagră şi rareori brună. Ceramica semifină este, 
de asemenea, parţial neagră, dar apar şi nuanţe de brun-roşcat, maron gălbui şi, rar 
cenuşiu. Din cauza arderii neuniforme sunt de consemnat pete de diferite culori pe 
acelaşi vas. 

10 V. Leahu, Cultura Tei, Bucureşti, 1966, p. 37-38. 
11 V. Leahu, G. Trohani, Sondajul arheologic de la Sur/ari, CA, 11, 1976, p. 75_ 
12 C. Schuster, Tr. Popa, Cercetări privind epoca bronzului în judefil Giurgiu (investigaţiile din 

anii 1986-JYY4), BMJG, I, 1995, 1, p. 35; idem,- Raport pteliminar privind săpăturile de la Mogoşeşti. 
judeţul Giurgiu, Cercetări arheologice în aria nord-tracă, I. 1995, p. 148; idem, Cercetările arheologice de 
la Mogoşeşti.judeţul Giurgiu - campania din JYY5, Cercetări arheologice în aria nord-tracii. li. 1997, p. 65. 

IJ Idem, Cercetări privind epoca bronzului în judeful Giurgiu (im·cstigaţii/e din :111i1 IYH6-1YY4), 
BMJG, I, 1995, I, p. 39_ 

14 V. Leahu, op. cit„ p. 114-119; idem, Sondajul arheologic de la Frăteşti,jud. Ilfov, CA, III, 1979, 
p. 44-45; idem. Săpăturile arheologice efectuate la Da ia, CA, V, 1982, p. 46. 
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Recipientele din pasta grosieră sunt, în general, de culoare brună şi de mai 
multe nuanţe. 

În ceea ce priveşte ·formele, au putut fi reconstituite vase sac (Tipul 1), unele 
cu gura trompetiformă, corp globular şi fundul drept (Tipul 1.a.; fig. 6/d), altele cu 
buza trasă spre exterior şi corpul globular (Tipul 1.b.; fig. 5/a) sau cu gâtul cilindric şi 
buza uşor răsfrântă spre exterior (Tipul 1.c.; fig. 5/c). Ele sunt lucrate din pastă 
grosieră şi semifină (fig. a.2). 

a 

b 

~----·r -
c 

Fig. 5. Ceramică. 

o-------·· ([[JJ. 
to 

c 

Fig. 6. Ceramică. 

Vasele borcan au toate un uşor profil în forma literei S (Tipul 2). Ele pot fi cu 
gâtul cilindric (Tipul 2.a.; fig. 5/b ), cu gâtul scurt şi buza uşor trasă spre exterior 
(Tipul 2.b.; fig. 3/d), cu gâtul înalt şi buza uşor trasă spre exterior (Tipul 2.c.; fig. 3/b; 
4/c) sau cu gâtul înalt şi buza răsfrântă puternic (Tipul 2.d). Aceste recipiente sunt din 
pastă ~-emifină (Tip11l 2.rl.), dar mai ales grosieră. 

Castroanele sunt tronconice (Tipul 3.a.; fig. 8/b ), mai ales cele din pastă 
grosieră, cu pereţii aproape drepţi, înclinaţi spre exterior, şi buza îngroşată la exterior 
(Tipul 3.b.; fig. 8/a), acestea din pastă semifină, şi cu pereţii rotunjiţi şi buza bine 
profilată şi îngroşată la exterior (Tipul 3.c.; fig. 3/c), ultimele din pastă fină. Au fost 
identificate şi castroane tronconice, cu buza îngroşată puternic la exterior (Tipul 3.d.; 
fig. 4/b; 8/c), modelate din pastă semifină. 

Dintre recipientele de dimensiuni reduse amintim ceştile, cu corpul globular şi 
gât înalt (Tipul 4; fig. 6/a, c) şi paharele, aproape cilindrice, cu fundul bine marcat 
(Tipul 5; fig. 6/b). 
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Torţile vaselor sunt în bandă îngustă, în special la recipientele mici şi mijlocii, 
în bandă lată, Ia vasele mari şi unele mijlocii, tubulare, la oalele mari (de provizii). 
Apar şi torţile orizontale în special Ia recipientele mijlocii (fig. 8/d). 
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~-i/ 
a 
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Fig. 7. Ceramică. 
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Fig. 8. a-d = ceramică; 
c = Krummesser; f-h = obiecte din lut ars. 

Decorul este realizat prin două modalităţi. Prima modalitatea ar fi tehnica în 
relief (Tipul a): aplicaţiuni plastice şi altele realizate din proeminenţe organice (Tipul 
a.1.; fig. 6/d), brâuri alveolate (Tipul a.2.; fig. 3/b; 4/c) şi segmente de brâu alveolat 
(Tipul a.3.; fig. 8/b ). Proeminenţele conice sunt amplasate pe umăr, în schimb 
brâurile se găsesc pe buză, imediat sub aceasta sau pe gât. 

Al doilea tip de decor este cel prin imprimare pastei, în tehnica Stichkanal sau 
simple incizii (Tipul b; fig. 7/a-g): linii orizontale drepte, grupuri de linii verticale, 
meandre orizontale şi verticale, banda haşurată în reţea, şir de S-uri, triunghiuri 
haşurate. 

Alături de ceramică au fost recuperate şi obiecte din lut ars. Menţionăm o 
fusaiolă plată (fig. 8/g), o rotiţă de la un car miniatural. cu bucşă pe ambele părţi (fig. 
8/h) şi un fragment dintr-un obiect al cărei rost nu îl cunoaştem (fig. 8/f). 

Dintre piesele din silex şi piatră şlefuită sunt de amintit lamele (sparte sau 
ciobite), aşchile şi, din piatră şlefuită, un Krummesser (fig. 8/e). 
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Concluzie. Formele şi decorul ceramicii sunt cele tradiţionale pentru faza a IV
a (Fundeni) a culturii Tei 15. Analogii putându-se stabili cu materialul ceramic din 
aşezările de la Oaia 16, Izvoarele 17, Frăteşti 18 ş.a. Aşadar, materialul recuperat în 
anul 1997, confirmă faptul că la Bucureşti - Militari Câmpul Boja a existat o aşezare 
Tei IV 19. 

Bronzezeitlichefunde bei Bucureşti - Militari Câmpulung Boja 

Die Grabungen in Jahr 1997 fiihrten erneut zur Entdeckung von bronzezeitlichen 
Materialien. Es wurden mehrere Gruben (Abfallgruben?) erforscht. ln ihnen und teilweise in der 
diinnen Kulturschicht waren Keramik, leider sehr fragmentiert, Ton - und Steingerăte zu 
verzeichnen. 

Die Keramik ist durch grobe mittelfeine und feine vertreten. Die Gefă/Jformen und die 
Verzierung, insbesondere der feinen Keramik, beweisen, daf3 wir bei Bucureşti - Militari 
Câmpul Boja die Spuren einer Tei IV - Siedlung haben. 

15 Idem, Cultura Tei, Bucureşti, 1966, p. 114-119; idem, Date şi consideraţii noi cu privire la 
periodizarea evoluţiei culturii Tei, CA, IX, 1992, p. 71. 

16 Idem, Sondajul arheologic efectuat în 1979 la Daia, jud. Giurgiu, CA, IV, 1981, p. 31-34; idem, 
Săpăturile arheologice efectuate la Daia, CA, V, 1982, p. 46-48. 

17 Idem, Sondajul arheologic de la Izvoarele, CA, I, 1975, p. 101-115. 
18 Idem, Sondaju/ arheologic de la Frăteşti, jud. Ilfov, CA, III, 1979, p. 44-45. 
19 V. Zirra şi Gh. Cazimir, Joc. cit. 
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 
DIN SECOLUL AL III-LEA d.CDR. 

LA BUCURESTI-MILITARI 
A ' ,,CAMPUL BO.JA '' 

Mircea Negru 

În anul 1958 au avut loc primele săpături arheologice în punctul „Câmpul 
Boja", din cartierul Militari, situat în partea de vest a Municipiului Bucureşti. Aceste 
săpături, au continuat în anii 1960 şi 1961 1. 

A doua etapă a istoricului investigaţiilor arheologice de la Militari - Câmpul 
Boja a avut loc între anii 1978-1979 şi 1981-1985. În această perioadă cercetările au 
fost conduse de Mioara Turcu 2• 

Anul 1996 a marcat începutul celei de a treia etape în cadrul acestor cercetări 3. 

În anul 1997 au fost efectuate un număr de şase secţiuni (notate de la S4 la S90 
şi cinci casete (notate de la C5 la C9). În aceste suprafeţe au fost descoperite patru 
gropi din epoca bronzului, o locuinţă şi o groapă din secolul al III-iea d. Chr., precum 
şi trei locuinţe din secolul al XIX-iea. 

Bordeiul (B4)şi groapa (Gr. 6) din secolul al III-iea d.Chr. au fost descoperite 
în secţiunea S4/1997. Această secţiune a avut lungimea de 30 m şi lăţimea de 1,50 m. Ea 
a fost trasată în partea de vest a platoului, în zona investigată în anii 1960/1961. 

Stratigrafia secţiunii a fost următoarea. Stratul vegetal a fost observat până la 
adâncimi cuprinse între 0,25/0,30 m. Între -0,25/-0,30 m şi -0,45/-0,50 ma fost surprins 
un strat de pământ de culoare cenuşie-negricioasă ce conţine vestigii din secolul al 
III-iea d.Chr. Între -0,45/-0,50 m şi -0,70 m a fost consemnat un strat de pământ de 
culoare castanie-negricioasă ce conţine vestigii din epoca bronzului. De la adâncimea 
de -0,70 m până la adâncimi de -1,00/-1,10 m a fost surprins un strat de pământ 
castaniu steril din punct de vedere arheologic. În sfârşit, la adâncimi cuprinse între -
1,30 m şi -1,40 m începe stratul de loess steril arheologic. 

Complexe arheologice. Bordeiul B4 avea o formă aproximativ dreptun
ghiulară cu colţurile rotunjite (fig. 1 şi pi. la). Lungimea lui era de 4,05 m, iar lăţimea 
de 3,40 m. Podeaua se afla la -0,85/-0,87 m de Ia nivelul actual de călcare, respectiv 
aproximativ -0,40 m de la nivelul antic de călcare. 

1 VI. Zirra, Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe Câmpul Boja din 
cartierul Militari, în CAB, I, 1963, p. 49-75; M. Zgîbea, Fibule din sec. III şi VI e.n. descoperite în 
săpăturile arheologice de la Militari, în CAB, I, 1963, p. 373-384. Rezultatele cercetărilor din anii 1958 şi 
1961 au rămas inedite. 

2 M. Turcu, V. Lancuzov, Informare privind sondajul arheologic de la Militari - Câmpul Boja. 
Can1pania 1978, în Materiale, 14, 1979, p. 75-76; M. Turcu, Sondaju/"de la Militari „Câmpul Boja", în 
Materiale, 15, 1980, p. 121-123; eadem, Cercetări arheologice la Militari, în CAB, 3, 1982, p. 226-235; 
eadem, Descoperiri arheologice la Militari - Câmpul Boja (Bucureşti). Secolele II-III şi VI e.n., în CAB, 
IV, 1992, p. 37-56. 

3 M. Negru, în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1996, p. 8; idem, Raport preliminar cu 
privire la cercetările arheologice de la Militari - Câmpul Boja (1996), în Cercetări arheologice în aria nord
tracă, 2, 1997, p. 408-420; idem, Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1997, p. 10-11; Cr. Schuster, 
M. Negru, Descoperiri din epoca bronzului la Bucureşti - Militari „Câmpul Boja" (în prezentul volum). 
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În partea de vest a locuinţei, de-a lungul laturii mici, se afla o treaptă mai înaltă 
cu aproximativ 0,20 m faţă de podea. În colţul de sud-est a fost constatată o 
concentrare mare de fragmente de vatră, fragmente ceramice, lemn carbonizat, 
cenuşă, oase de animale şi obiecte din metal. 

Fragmentele de lipitură de lut ars cu urme de nuiele care au fost descoperite 
în cadrul locuinţei reprezintă argumentul că pereţii erau construiţi din lemn şi nuiele 
lipite apoi cu lut. Acoperişul era probabil din materiale vegetale perisabile, astfel că 
nu putem face alte precizări în acest sens. 

Figura 1. Bordeiul nr. 4. 

Datorită adâncimii la care se află podeaua, locuinţa descrisă poate fi încadrată 
în categoria bordeielor, conform literaturii de specialitate. Bordeie de formă 

dreptunghiulară cu colţurile rotunjite au mai fost descoperite în partea de vest a 
platoului de la Militari - Câmpul Boja în cursul campaniilor arheologice din anii 1958 
şi 1960/1961 4• În Muntenia, bordeie de această formă au mai fost descoperite în 
aşezările de la Mătăsaru 5, Coloneşti-Mărunţei 6, Chilia 7 şi Dulceanca 8• 

Existenţa unor trepte asemănătoare celor din bordeiul prezentat a mai 
fost semnalată în unele bordeie din cadrul aşezărilor de la Mătăsaru 9, Coloneşti-

4 VI. Zirra, Gh. Cazimir, op. cit., p. 52/53. 
· 5 Gh. Bichir, Eug, Popescu, Săpăturile arheologice de la Mătăsaru, judeţul Dâmboviţa, în 

Materiaie, 9, 1970, p. 275; Gh. Bichir, Cercetările arheologice de la Mătăsaru, în Valachia, I, 1969, p. 16; 
idem, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, Bucureşti, 1984, p. 9. 

6 Ibidem, p. 9-10. 
7 S. Morintz, Săpăturile de la Chilia, în Materiale, 8, 1962, p. 517. 
8 S. Dolinescu-Ferche, Aşezări din secolele III şi VI e.n. în sud-vestul Munteniei. Cercetările de 

la Dulceanca, Bucureşti, 1974, p. 56-58. 
9 Gh. Bichir, op. cit., p. 9. 
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Mărunţei 10 şi Dulceanca 11• În secolele 11-111 d.Chr., în mediul rural indigen din 
provincia Dacia 12, cât şi în teritoriile locuite de dacii aflaţi în afara graniţelor 
Imperiului Roman 13, pereţii locuinţelor au fost realizaţi prin lipire cu lut pe un 
schelet din lemn. De asemenea, acoperişul era realizat din plante vegetale prinse pe 
un schelet din lemn. 
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Planşa 1. Secţiunea nr. 4/1997; a - planul secţiunii; b - profilul nordic al secţiunii; c - planul; 
gropii nr. 6. Legenda: 1 - stratul vegetal; 2 - nivel de cultură din secolul al III-iea d. Chr.; 
3 - nivelul din epoca bronzului; 4 - pământ castaniu steril arheologic; 4 - loess; 5 - canal 

contemporan; 6 - lut ars; 7 - fragmente ceramice; 8 - lemn ars. 
~~~~~~~~ 

10 Ibidem. 
11 S, Dolinescu-Ferche, Raport asupra săpăturilor de la Dulceanca (1963-1967), (Judeţul 

Teleorman), în Materiale, 10, 1970, p. 317. 
12 D. Protase, Autohtonii în Dacia, Bucureşti, 1980, p. 73. 
13 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 23; idem, Geto-dacii, p. 10. 
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Raritatea instalaţiilor de foc din interiorul bordeielor constatată în cercetările 
anterioare de la Militari - Câmpul Boja 14 le apropie din acest punct de vedere de 
bordeiele cercetate - cu excepţia aşezării de la Dulceanca 15 - în cadrul aşezărilor 
dacilor din afara graniţelor lumii romane 16, în timp ce în aşezările daco-romane din 
provincia Dacia instalaţiile de foc erau frecvent utilizate în interiorul 
(semi)bordeielor din secolele II-III d.Chr 17• 

M 
CLL»16 

3 

9 

Planşa 2. 1-10 Ceramică modelată cu mâna 

14 VI. Zirra, Gh. Cazimir, op. cit., p. 52. În majoritatea celorlalte bordeie cercetate în anii 1958 şi 
1961, din păcate încă inedite, lipsesc instalaţiile de foc. In schimb, instalaţiile de foc sunt prezente în cadrul 
bordeielor descoperite în campaniile de cercetări conduse de Mioara Turcu (M. Turcu, op. cit., p. 39). 

15 S. Dolinescu-Ferche, op. cit., p. 317. 
16 Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 23; idem, Geto-dacii, p. 10. 
17 D. Pretase, Autohtonii, p. 78/79. 
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Materialul arheologic descoperit în interiorul locuinţei constă în fragmente 
ceramice, fragmente de lut ars, lemn carbonizat, oase de animale, obiecte din metal 
şi cenuşă. 

Ceramica descoperită în locuinţă a fost modelată cu mâna sau la roată. 
Ceramica modelată cu mâna reprezintă aproximativ 52% din totalul formelor de vase 
identificate (109). 

Repertoriul formelor vaselor din lut ars modelate cu mâna cuprinde vase mari 
de provizii, oale (pi. 2/1-7), un vas tronconic cu alveole la bază (pi. 2/8) şi capace 
(2/9, 10). 

Majoritatea vaselor modelate cu mâna au fost realizate dintr-o pastă grosieră 
friabilă ce conţine ca ingrediente nisip, pietricele şi fragmente ceramice pisate (93 % ). 
Minoritatea este reprezentată de câteva vase modelate din pastă semigrosieră aspră 
ce conţine ca ingrediente nisip şi mică (7% ). Arderea vaselor modelate cu mâna a 
fost în general neuniformă (82 % ), cu excepţia unor vase modelate din pastă grosieră 
care au fost uniform arse (18% ). La exterior vasele aveau culoarea cărămizie
gălbuie18, cu excepţia a câteva de culoare castanie sau negricioasă. 

Decorul este o prezenţă rară. El a fost constatat pe numai 5% din totalul 
acestor vase. Unele oale au fost decorate cu crestături pe buze (pi. 2/3), cu o linie în 
zig-zag (pi. 2/5), respectiv cu două linii în val incizate (pi. 2/6). Un vas tronconic a fost 
decorat cu alveole la bază (pi. 2/8). Remarcăm numai prezenţa decorului în tehnica 
incizării şi lipsa decorului în relief, în mod deosebit a brâurilor alveolate. 

În cadrul aspectului cultural Militari - Chilia atribuit geto-dacilor din 
Muntenia în secolele 11-111 d.Chr., vasele modelate cu mâna au fost realizate în 
general din pastă poroasă. În majoritatea cazurilor arderea a fost neuniformă, iar 
culoarea predominantă a fost cea cărămizie-gălbuie 19• 

Ceramica modelată la roată reprezintă aproximativ 48% din totalul formelor 
de vase din lut ars identificate. Din aceasta, aproape 88,7% este din pastă fină, iar 
11,3% din pastă zgrunţuroasă. Ceramica din pastă fină conţine ca degresanţi nisip fin 
şi mică, în timp ce ceramica din pastă zgrunţuroasă conţine nisip, mică şi pietricele. 
In cadrul ceramicii fine modelate la roată, vasele de culoare cenuşie reprezintă 
68,2%, cele de culoare cărămizie 22,7%, iar cele de culoare castanie 9,1 %. Ceramica 
zgrunţuroasă modelată la roată este reprezentată numai prin fragmente de vase de 
culoare cenuşie. 

În cadrul ceramicii romane de import pot fi incluse cu certitudine unele 
fragmente de amfore (pi. 3/8) şi căniţe. Ceramica romană de uz comun din pastă 
zgrunţuroasă putea fi produsă şi în cadrul atelierelor de olărie din Muntenia, aşa cum 
arăta cercetătorul Gheorghe Bichir 20. 

Obiecte din metal. In interiorul locuinţei au fost descoperite un vârf de săgeată 
(pi. 3/5), un fragment dintr-un obiect din fier (pi. 3/6), o fibulă (pi. 317) şi un tub din 
brcnz (pi. 3/8). 

Fibula descoperită în această locuinţă este de tipul cu piciorul întors pe 
dedesubt. Resortul bilateral este scurt, iar arcul are secţiunea dreptunghiulară. 
Piciorul este ornamentat cu crestături şi linii simple incizate. 

18 O situaţie similară a fost constatată Ia scara întregului aspect cultural Militari - Chilia de către 
cercetătorul Gheorghe Bichir (Gh. Bichir, op. cit., p. 30). 

19 S. Dolinescu-Ferche, Dulceanca, p. 58; Gh. Bichir, op. cit„ p. 30. 
20 Ibidem, p. 34. 
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Planşa 3. 1-4 Ceramică modelată la roată; 5-8 obiecte din metal 
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Groapa nr. 611997 avea o formă aproximativ cilindrică (fig. 2 şi pl. le). 
Diametrul său era de 0,80 m, iar adâncimea maximă de -1,36 m de la nivelul actual de 
călcare. Groapa a fost surprinsă de la adâncimea de -0,45 m, la baza nivelului de 
cultură ce conţine vestigii din secolul al III-iea d.Chr. 

Figura 2. Groapa nr. 6. 

Pe fundul gropii a fost identificat scheletul unui câine. El era aşezat culcat pe 
partea stângă şi orientat cu capul aproximativ spre nord. În cadrul staţiunii arheologice 
de la Militari- Câmpul Boja, în anii 1961 21 şi 1984 22 au mai fost descoperite alte patru 
gropi conţinând schelete de câini. Un alt schelet de câine a fost găsit într-o groapă în 
aşezarea din secolele II-III d. Chr. de la Bucureşti - Lacul Tei 23. 

Inventarul gropii mai cuprindea câteva fragmente de vase modelate cu mâna 
sau la roată, care pot fi datate în secolul al III-iea d.Chr. 

Înhumările unor câini la geto-daci şi daco-romani sunt atestate de tot mai multe 
descoperiri arheologice. Cercetătorul Gheorghe Bichir a prezentat aceste descoperiri 
din secolele II-III d.Chr. în cadrul monografiilor sale referitoare la carpi 24 şi la geto
dacii din Muntenia 25, precum şi într-un studiu special 26• Astfel de descoperiri au 
apărut şi în aşezările rurale daco-romane de la Timişoara - Freidorf 27 şi Stolniceni 

21 M. Turcu, op. cit., p. 54, nota nr. 9. 
22 M. Turcu, op. cit., p. 40/41. 
23 D. V. Rosetti, în Bucureştii de odinioară, Bucureşti, 1959, p. 29/30. 
24 Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 137-140. 
25 Idem, Geto-dacii, p. 83/84. 
26 Idem, în Manifestări de caracter magic şi de culc la geto-dacii din Muntenia în secolele II-TV 

e.n .. Thraco-Dacica, 3, 1982, p. 155-157. 
27 D. Benea, Dacia sud-vestică în secolele Ill-TV, Timişoara, 1996, p. 154. 
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- Buridava 28, care au fost datate în secolele II-IV d.Chr., respectiv la sfârşitul se
colului al Iii-lea d.Chr. şi în secolul următor. În cartea sa despre credinţele şi 
practicile funerare, religioase şi magice la geto-daci, Valeriu Sîrbu a reluat subiectul 
şi l-a completat cu datele oferite de ultimele descoperiri arheologice 29• Oricare ar fi 
motivaţia lor, înhumările în discuţie evidenţiază importanţa pe care câinele o avea în 
viaţa cotidiană la geto-daci, dacii liberi şi daco-romani. 

Cronologia. Ceramica modelată la roată descoperită în bordeiul B4 este 
asemănătoare, ca repertoriu al formelor şi ca pastă, cu cea din faza a doua a aşezării 
de la Mătăsaru 30. Vasul tronconic cu alveole la bază are analogii în faza a doua a 
aşezării de la Mătăsaru 31 , precum şi în aşezările similare de la Coloneşti - Mărunţei 
32 şi Udeni 33. Fibula din bronz descoperită în aceeaşi locuinţă este asemănătoare -
fără a fi însă identică - cu unele exemplare din secolul al III-iea d.Chr. de Ia Militari 
- Câmpul Boja 34, Dulceanca 35, Mătăsaru 36 şi Mândrişca 37. 

In concluzie, bordeiul B4 şi groapa nr. 6, descoperite, în anul 1997 în aşezarea 
de la Chilitari „Câmpul Boja", pot fi datate în a doua jumătate a secolului al III-iea 
d.Chr. 

Archaeological discoveries 
/rom third century ad in Bucharest- Militari „Câmpul Boja" 

(Abstract) 

ln 1997, at Militari „ Câmpul Boja", there was discovered a dwelling from the 3rd century 
AD. The inventory of this dwelling consists in pouery, burned clay, burned wood, animal bones 
and metal objects. The po//ery and the metal objects date this dwelling at the middle and in the 
late of 3rd century AD. 

In the pit. no. 6 was buried a dog. This is the fifth dog discovered in this rural se//lement. 
There were discovered and few fragments of po//ery that may date this pit in the same period as 
the dwelling. 

28 Gh. Bichir, Continuitatea în Dacia după retragerea aureliană. Aşezarea din secolele l/I-IV de 
la Stolniceni - Râmnicu Vâlcea (Buridava romană), Thraco-Dacica, 9, 1-2, p. 104-107, fig. 11, 12. 

29 V. Sârbu, Credinţe şi practici funerare, religioase şi magice în lumea geto-dacilor, Brăila, 1993, 
p. 46-57, 101-109. 

30 Gh. Bichir, Geto-dacii, p. 34-40 (passim), pi. 29/1, 5, 13. 
3l Ibidem, p. 32, pi. ton, 8. 
32 Ibidem, pi. 25/5. 
33 Ibidem, pi. 27/5. 
34 M. Turcu, în CAB, I, 1962, p. 273, pi. 1/2. 
35 S. Dolinescu-Ferche, op. cit., p. 49, fig. 31/1. 
36 Gh. Bichir, op. cit., p. 50, pi. 40/15; pi. 41/4,5. 
37 Idem, Cultura carpică, p. 104, pi. 169n. 
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RAPORTURILE ADMINISTRATIEI 
' ORASULUIBUCURESTI 

' ' w CU PUTEREA CENTRALA 
A TĂRII ROMÂNESTI 

A ' ' IN SECOLUL al XVI-iea 

Ionel Zănescu 

Satul a constituit celula de bază a poporului român, deoarece familiile sale îşi 
asigură existenţa şi proprietatea datorită unui reprezentant al lor, jude, prin 
latinofonie, corespondentul reprezentantului local al şefului de trib şi cu atribuţii 
spirituale, şaman din stadiul anterior, final al barbariei comunei primitive. În sânul 
poporului nostru judele satului este ajutat să-şi îndeplinească rolul de către oamenii 
buni şi bătrâni, o instituţie care aminteşte de adunarea luptătorilor din acelaşi stadiu 
anterior tribal, sătean bun era cel care avea familie, proprietate, gospodărie spre 
deosebire de antinomul - nevolnic. 

Familiile satului transferau judelui, odată cu ascultarea pentru îndeplinirea 
unor activităţi de apărare şi autoapărare, o parte din produsele proprii obţinute prin 
muncă denumită dare prin latinofonie. 

Darea şi ascultarea au constituit forma materială a realităţii obiective a 
organului de stat local şi prin dublul caracter social, capacitatea materială de realizare 
a organelor de stat regionale şi centrale. Darea şi ascultarea, pe lângă formele lor 
exterioare, erau triple: în natură, în produse şi în bani, au şi un dublu caracter social: 
o parte rămâne la dispoziţia judelui pentru familia sa şi nevoile satului, o altă parte era 
destinată davei, organizare teritorială care cuprindea probabil o sută de sate în jurul 
unc>i aşezări fortificate, apoi mai departe către una din dave centrală care avea câteva 
dave în jurisdicţia sa şi care, ulterior, s-au numit ţări, apoi către organele centrale ale 
statului: domn, voievod, reprezentanţi ai acestora, ajutoare ale lor şi familiilor lor. 

Constituirea familiei, a proprietăţii private şi a statului au fost favorizate şi prin 
folosirea monedei, ca mod de schimb, plată, tezaurizare, etc. Moneda a înlesnit apoi 
afirmarea dării şi ascultării precum şi circulaţia liantului economico-juridic al statului. 
Prc,prietatea privată a familiei a cuantificat darea ca a zecea parte, în baza unei 
îndelungate practici şi a folosirii monedei. Cuantumul a fost înveşmântat apoi de 
religia creştină în aureola divină. 

Analizând cu atenţie informaţiile furnizate de cercetările arheologice cât şi de 
cele literare observăm că menţinerea unui număr restrâns de aproximativ 20 de 
familii într-un sat pune mai bine în evidenţă dublul caracter social al dării: o parte 
pe1.tru organele de stat locale, care în felul acesta obţineau o forţă economică egală 
cu a consătenilor - judele în speţă, preotul şi alţii şi o a doua parte pentru întreaga 
ierarhie a statului: oraş, ţinut, capitală. 

Nici dreptul roman sclavagist şi nici dreptul feudal bizantin, impuse temporar 
şi violent pe anumite părţi ale pământului nostru nu au asemănare cu reglementarea 
juridică făurită de poporul nostru pentru relaţiile sociale şi de producţie, transmisă 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 35 

din generaţie în generaţie prin „aşa este de la începutul ţării" sau „acesta este obiceiul 
pământului" 1• Evul mediu cărturăresc a denumit-o jus valachicum cu puternice 
realităţi până la finele secolului al XVI-iea, când s-au impus relaţiile de dependenţă 
personală a ţăranului producător direct, raporturi feudale, ceea ce echivalează în 
istoria acestui mod de producţie, afirmarea căii endogame prin transmitere - vânzare 
a proprietăţii funciare originare. Acest proces de afirmare preponderentă a relaţiilor 
feudale în Ţara Românească (Muntenia) şi Moldova a fost anticipat pe pământul 
nostru de relaţiile feudale impuse violent, prin cucerire, cale exogamă, în secolul al 
XIII-iea în Transilvania de feudalii maghiari şi în secolul al XV-iea în Dobrogea de 
cei otomani 2• 

Raporturile administraţiei oraşului Bucureşti ·cu puterea centrală a Ţării 
Româneşti în secolul al XVI-iea trebuie analizate prin prisma esenţei relaţiilor 
sociale şi de producţie, prezente în mod general pe întregul nostru teritoriu locuit de 
români şi în dinamica lui, adică în cadrul procesului de compunere a modului de 
producţie feudal. 

Statele medievale româneşti au fost consemnate de istoriografia medievală, 
documentar, în mod diferit, astfel: cronicarii bizantini au scris despre Sacea, Seslav şi 
Tatos; cei maghiari despre Menumorut, Gelu, Glad; diplomele din secolul XIII 
despre: Litovoi, Seneslau, Bărbat; alte surse indică existenţa jupanului Dimitrie, a lui 
Ioan, Farcaş. Închegarea unor forme de stat regionale româneşti a fost consemnată 
apoi de istorie prin: Dobrogea, Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. 

Caracterul esenţial al relaţiilor sociale şi de producţie al formelor de stat 
regionale Transilvania începând cu secolul al XIII-iea şi Dobrogea începând din 
secolul al XV-iea este cel feudal deoarece populaţia românească de aici - împreună 
cu cea colonizată, străină, turco-mahomedană, secui, maghiari - catolici, a fost 
expropriată de pământul său, i s-au impus relaţii feudale, iobăgia, de dependenţă 
personală faţă de clasa socială dominantă şi străină; nobilimea maghiaro-secuiască
saşă şi cea otomană în formele cunoscute: domenii feudale laice sau ecleziastice
catolice în Transilvania, timare şi vacuf-uri în Dobrogea. 

Caracterul esenţial al relaţiilor sociale şi de producţie al formelor de stat 
regionale Muntenia şi Moldova este dat însă până la sfârşitul secolului al XVI-iea 3 şi 
începutul secolului al XVII-iea de existenţa proprietăţii libere şi depline a 
producătorilor direcţi - ţărani, meşteşugari, negustori - asupra mijloacelor de 
producţie şi asupra produselor provenite din munca lor, a familiilor lor. Aşezămintele 
lui Mihai Viteazul - celebra legătură - şi Miron Barnovschi, primul la finele secolului 
al XVI-iea 7 iar celălalt la începutul secolului al XVII-iea, au fost măsuri ale puterii 
de stat regionale româneşti prin care se garanta stabilitatea forţei de muncă iobăgeşti 
- dependenţa personală - care se vindea singură, adevărat constrânsă economic, dar 
nu în condiţiile economiei feudale - economie naturală - ci în condiţii iota! diferite 
denumite economic marfaro-bănească specifică. Pe de altă parte deţinătorul de bani 
- care poate fi dregător în funcţie, descendent al clasei conducătoare boiereşti, domn 

1 Ion Bogdan. Câteva observaţiuni asupra îndatoririlor multiple ale cnejilor şi boierilor moldoveni, 
în Analele Academiei Române, Memoriile Secţiei Istorice, Seria a II-a, tom. XXX, 1908, p. 6--8. 

2 Ioan Nădejde, Istoria, originea şi dreptul consuetudinar român, reeditat în Analele de Istorie, an 
XXV, nr. 2/1979, p. 75-91. 

3 Constantin C. Giurescu, Probleme controversate în istoriografia română, ed. Albatros, 
Bucureşti, 1977, p. 32-75. 
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sau pur şi simplu meşteşugar ori negustor, chiar ţăran, instituţie religioasă, biserică, 
mănăstire ori persoană ecleziastică, episcop, preot, călugăr, slujbaş, etc. - cumpără 
simultan cei doi factori care-i sporesc capitalul investit: 

- forţa de muncă a ţăranului producător direct şi a descendenţilor săi, 
- mijloacele muncii acestuia (pământ, păşune, moară, etc.) pe care devine 

proprietar, iar pe de altă parte ţăranul producător direct devine numai posesor precar 
pe mijloacele muncii cu care-şi întreţine gospodăria, familia, scăpând însă de 
obligaţia de a plăti birul pe care de acum înainte îl va plăti stăpânul său. Acesta este 
feudalismul endogen şi aceasta este epoca istorică a economiei marfaro-băneşti 
specifice societăţii româneşti. 

Rumânirea, vecinirea, starea de iobăgire românească este un proces sporadic 
şi nu caracterizează cea de-a doua formaţiune social economică, stadiul civilizaţiei, 
poporului, statului nostru, de la formarea lui, nu este caracteristic şi nici fundamental. 
De aceea statele regionale româneşti Dobrogea, Moldova, Muntenia, Transilvania 
nu se bazează pe exploatarea muncii producătorului direct de către clasa 
conducătoare. Această esenţă social-istorică este cauza directă, internă care explică 
rezistenţa poporului nostru împotriva invaziilor migratorilor şi apoi a tendinţelor şi 
acţiunilor anexioniste ale statelor feudale vecine: Bizantul, Kievul, Bulgaria, 
Ungaria, Imperiul Otoman, Polonia. 

Vânzările de sate surprinse documentar sunt pentru perioada anterioară 
rumânirii-vecinirii de la finele secolului al XVI-iea şi începutul secolului al XVII-iea, 
transmiterii de dare ale reprezentanţilor şi descendenţilor clasei sociale distincte 
conducătoare de veche tradiţie. Economia bănească, intensificarea comerţului, a 
schimburilor, piaţa internă şi cea externă, mai ales nord-occidentală, europeană şi cea 
constantinopolitană, afirmarea oraşelor, a meşteşugurilor şi manufacturilor, toate se 
sprijină pe dezvoltarea forţelor de producţie, neîncetat în secolele XIV-XVI, 
extinderea suprafeţelor agricole, nu numai arabile, dezvoltarea populaţiei. Procesul 
înfeudării ţărănimii producătorilor direcţi, pe pământul românesc este evident din a 
doua jumătate a secolului XVI şi devine preponderent în prima jumătate a secolului 
al XVIII-iea. Secolul al XVII-iea şi prima jumătatea a secolului al XVIII-iea au· 
înregistrat pentru economia românească un puternic avânt al forţelor de producţie 
concretizat prin folosirea unui număr de unelte mai mare şi mai diversificate, produse 
de manufacturi şi sub această incidenţă mai accesibilă, prin extinderea suprafeţelor 
agricole şi mai ales prin introducerea unor plante agricole noi: porumbul, cartoful, 
tutunul. Noul nivel de dezvoltare al forţelor de producţie, caracterul unitar al 
economiei comunităţii româneşti, care se completa reciproc în cadrul statelor 
regionale, Muntenia, Moldova, Transilvania, Dobrogea peste graniţele artificiale 
politice, au determinat modificarea, revoluţionarea relaţiilor sociale şi de producţie. 
Noul nivel de dezvoltare al forţelor de producţie, care cerea în mod obiectiv 
constituirea pieţii economice unice naţionale, formarea statului naţional unitar, 
stimulat de simbolul realizării unităţii politice a românilor la 1 600 de Mihai Viteazul 
oglindit permanent în gândirea şi scrierile social-politice româneşti şi de impunere a 
limbii române, naţională şi unitară în tot spaţiul carpato-danubiano-pontic, în 
suprastructura politică şi spiritual-religioasă, au produs revoluţionarea relaţiilor de 
producţie şi sociale. 

Documentul din 13 mai 1563, ne-a păstrat cea dintâi menţiune bucureşteană 
despre străvechea noastră organizare locală de stat: judele şi oamenii buni şi bătrâni. 
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În documentul bucureştean Necula al lui Bobanea judeţul şi cei 12 pârgari întărea 
vânzarea unei prăvălii care costase 4 500 aspri. Alte documente ni-l prezintă pe 
Necula sau Nicula tot judeţ al oraşului Bucureşti la 20 mai 1571 şi la 6 mai 1572, ceea 
ce ne poate furniza informaţia că judele avea această funcţie pe o durată limitată la 
unul sau câţiva ani. 

În secolul al XVI-iea din alte izvoare documentare mai ştim numele altor 
judeţi bucureşteni: Stan la 26 mai 1577, Caloian la 28 noiembrie 1580, Baciul la 6 
februarie 1587, Stan la 30 mai 1589, Vâlcan la 15 februarie 1590, Seman la 2 februarie 
1594. Documentul emis la 6 februarie 1587, de judeţul Baciul şi cei 12 pârgari 
întăreşte o proprietate asupra morii construită de Dobromir mare ban de Craiova şi 
cumpărată de Domnul Ţării Româneşti - Alexandru al Ii-lea, care o atribuie apoi 
mănăstirii Sf. Troiţă. Actul este o confirmare de proprietate emis acestui din urmă 
deţinător al morii. 

Un document din 1567, ne informează că paza oraşului şi a Curţii Domneşti 
era încredinţată Marelui Agă Oxotie care comanda oastea de lefegii adică p.e seimeni 
şi dărăbani. Un alt document din 2 februarie 1594, are ca martor pe Zauricea pristav 
prezentându-ne astfel instituţia prin intermediul căreia bucureştenii erau înştiinţaţi 
de ordinele sau dispoziţiile autorităţii. 

Documentul din 6 septembrie 1636 aduce ştiri 4 privind evenimentele din 
vremea lui Mircea Ciobanul, domnul Ţării Româneştii între 1545-1554 şi 1557-1559. 
Aflăm că din dispoziţia domnului au fost puse pietre de hotar delimitând viile 
mănăstirii Sf. Troiţă de viile oraşului. 

O serie de documente din a doua jumătate a secolului al XV-iea, inedite, 
întregesc pentru Alexandru al Ii-lea 5•6 (1568-1577), Mihnea Turcitul 7•8 (1577-1583, 
1585-1591) şi Petru Cercel 9 (1583-1585) seria de documente care ne dau imaginea 
autorităţii domniei Ţării Româneşti exercitată în prerogativele cunoscute asupra 
tuturor localităţilor noastre inclusiv Bucureştii. 

Un document din 20 decembrie 1840, ne aduce la cunoştinţă modalitatea în
care se transmitea cunoaşterea hotarelor proprietăţilor potrivit obiceiului pământului 
atestând realităţi ale secolului al XVI-iea 10. 

Documentul din 1578, al judeţului Stan are şi pecetea oraşului Bucureşti: 
reprezentarea Maicii Domnului cu pruncul în braţe 11 şi cu inscripţie în exergă care 
se poate citi astfel: „Aceasta este pecetea oraşului Bucureşti". 

În patrimoniul Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti se găseşte 
atât originalul 12 cât şi copia cărţii oraşului dată Ia 15 iu11ie 1665, de judeţul Gherghina 
şi 12 pârgari. Documentul întăreşte o tranzacţie tranzitivă de proprietate între Petru 
feciorul lui Dumitru abagiul şi al Baloniei care vindea şi jupâneasa Chira ta cu feciorul 

4 Documente privind istoria oraşului Bucureşti, M.l.A.M.B., Bucureşti, 1960, p. 25-26, document 
48.961, S.F. 8.243. 

5 M.l.A.M.B., 28.303, S.F. 3.944. 
6 M.l.A.M.B., 28.305, S.F. 3.945. 
7 M.l.A.M.B., 28.306, S.F. 3.946. 
8 M.l.A.M.B., 28.618, S.F. 4.239. 
9 M.l.A.M.B., 28.309, S.F. 3.949. 

IO M.l.A.M.B„ 28.463, S.F. 4.090. 
11 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1979, p. 297. 
12 M.1.A.M.B„ 49.149, S.F. 8.328 a, vezi şi Documente privind istoria oraşului Bucureşti, 

Bucureşti, 1960, p. 34-36. 
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ei Chiriazi şi alţi feciori neindicaţi în document care cumpără un loc de casă cu 35 
ughi 13• Reţine atenţia că tranzacţia fusese consemnată în tradiţionalul zapis dintre 
părţi emis într-un exemplar, semnat de vânzător şi aflat în posesia cumpărătorului, iar 
cartea oraşului este numai o întărire suplimentară: „deci dacă am văzut zapisul lui cu 
atâtea mărturii scrise în zapis făcut-am şi noi cartea oraşului la mâna ei şi a feciorilor 
ei câţi Domnezeu i-au dat să-i fie moşie stătătoare în veci ohabnică ei şi feciorilor 
feciorilor lor, pentru că au dat bani gata la mâna lui Petru". 

Raportul dintre organul reprezentativ al oraşului Bucureşti, judeţul cu cei 12 
pârgari şi Domnul Ţării Româneşti este numai de natură protocolară şi de 
consemnare cronologică: „ ... pentru că lu au făcut vânzător mai nainte de atâta vreme 
şi nime nu s-au aflat, iar acum în zilele măriei sale Domnul nostru Io Radu Leon 
Voievod aflatu-s-au această jupâneasă de lu au cumpărat...". 

În acelaşi an o altă carte a oraşului Bucureşti emisă tot de judeţul Gherghina 
cu 12 pârgari 14 reliefează relaţia caracteristică statului nostru existentă în cadrul celui 
de-al doilea moment al istoriei denumit cu un termen general şi mod de producţie 
asiatic. Autoritatea centrală a statului regional Ţara Românească transferă 
rezolvarea unui litigiu dintre doi orăşeni pentru o proprietate funciară organului local 
de stat: „Măria Sa datu-Ie-a om domnesc pre Tudor vtori portariu şi au venit la noi 
ca să-l alegem locul". Documentul menţionează existenţa tradiţionalului zapis emis şi 
semnat de vânzătoarea Anghelina cu fiul său Tudorache, aflat în mâna 
cumpărătorului Dumitru Paspola cu femeia sa Stănislava. Sunt puse în evidenţă 
realităţi social-economice caracteristice poporului român: 

- proprietatea liberă a producătorilor direcţi, în toate localităţile inclusiv 
pentru oraşul Bucureşti, ceea ce demonstrează că proprietatea clasică feudală se va 
manifesta plenar sub forma rumâniei şi veciniei pe cale endogenă; 

- prezenta deopotrivă egală şi solidară a soţilor sau în absenţa bărbatului a 
soţiei cu feciorii în tranzacţiile tranzitive de proprietate funciară; 

- consultarea prealabilă a rudelor şi vecinilor ca o condiţie fără de care 
tranzacţia putea fi contestată. 

Privitor la ultima concluzie, documentele sunt foarte explicite în a delimita 
proprietatea, cât şi a celor enumeraţi ca ştiutori şi martori: „ .. iar eu Neată după cum 
mi-au arătat tată-meu Tănase fiind în vârstă de 120 ani şi tot acel hotar care se află 
până acum mi-au spus că au pomenit şi el de Ia părintele lui Vasile fiind şi el în vârstă 
de 125 ani că tot acel hotar şi Vasile asemenea a pomenit de Ia părintele lui Toma 
adică arătare de la trei moşi care de Ia aceşti trei moşi se adună în veac ca de ani 350 
şi din moşi în moşi s-au pomenit şi de mine şi de toţi nepoţii şi strănepoţii acestor moşi 
care sunt iscăliţi, care moşi la toţi hotarnicii după vremi au fost chemaţi şi după 
arătarea lor hotărnici căutând ocolniţele se găsea tot după arătarea lor şi noi după a 
noastră ştiinţă şi arătarea părinţilor noştrii, arătăm în frica lui Dumnezeu şi cu sufletul 
nevătămat că aceste hotare au fost nestrămutate unde şi până acum se află" 15. 

Economia marfaro-bănească a determinat apariţia unor relaţii social
economice interesante ca de exemplu prietenia şi înfrăţirea. Despre cea dintâi 

13 M.l.A.M.B„ 49.149, S.F. 8.328, b, realizată la 20 octombrie 1846 de Stan Lupesc, dascăl <lin 
mahalaua oltenilor în casa Hagi-Gheorghe Puşcaşu epitrop la Biserica Slobozii din po<lul Beilicului. 

14 George Patra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti, 1594-1821, ed. Ac::idemiei 
R.P.R., p. 126--127. 

1s M.1.A.M.B„ 28.463, S.F. 4.(l90. 
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documentul din 15 iunie 1665 emis de Gherghina judeţul Bucureştilor cu 12 pârgari 
aminteşte astfel: „Şi lu au vândui de a lui bună voie făr de nici o silă şi cu ştirea 
tuturor oamenilor lui pentru i s-au căzut a-l vinde ei că au făcut prietenie cu dânsa şi 
iaste ea mai volnică a-l tinere" 16. Despre înfrăţire s-a scris destul de mult 17 dar nu s
a sesizat că ea este ca şi prietenia o modalitate specifică perioadei istorice prin care 
se evită contestarea tranzacţiei tranzitive de proprietate funciară din partea rudelor 
şi vecinilor. Documentul din 16 februarie 1653 aflat în patrimoniul Muzeului de 
Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti evidenţiază 18: 

- înfrăţirea de moşie nu este o instituţie feudală, 
- de asemeni nu este un atribut exclusiv al clasei conductătoare, 
- este o formă de vânzare cumpărare a proprietăţii funciare. 
Pentru instituţiile sociale româneşti are o deosebită importanţă afirmarea în 

secolul al XVII-iea a rumâniei şi veciniei ca forme clasice ale relaţiilor feudale. Este 
necesar să semnalăm în acest sens şi documentul din vremea lui Alexandru Iliaş aflat 
în acelaşi valoros patrimoniu muzeal 19 care reliefează complexitatea generalizării 
rumâniei. Administraţia oraşului Bucureşti în secolul al XVI-iea trebuie privită în 
raport cu determinarea istorică a comunităţii româneşti care nu a fost caracterizată 
prin afirmarea relaţiilor de producţie feudale. Oraşul Bucureşti nu a fost un oraş 
feudal. Relaţiile locuitorilor săi au fost caracterizate prin proprietate liberă sau 
folosinţă pe termen îndelungat a proprietăţii funciare pentru care se plătea chirie. 

Problema esenţială care-şi pune amprenta pe raporturile dintre bucureşteni şi 
autoritatea politico-administrativă centrală a statului regional românesc denumit 
Ţara Românească o constituie natura relaţiilor sociale şi de producţie. Bucureştiul, 
ca oraş, nu a fost unul din acelea despre care Arnold Toynbee era îndreptăţit să 
spună că sau nu putea să cuprindă între ziduri atâta teren cât să-şi hrănească locuitorii 
ca Atena ori Sparta sau trimitea pe porţile sale jandarmi şi mandarini ca să primească 
prin afirmare alimente ca oraşele feudalismului clasic. 

Raporturile dintre administraţia oraşului Bucureşti şi puterea centrală a Ţării 
Româneşti au fost materializate prin intermediul reprezentării de către instituţia de 
stat locală: judeţul oraşului cu 12 pârgari. Această instituţie este cu mult anterioară 
secolului al XVI-lea când a fost surprinsă documentar, ca fiind caracteristică 
poporului nostru încă din momentul afirmării sale istorice. 

Restrângerea reprezentării la numai 12 pârgari ai aşezării de la numărul 
nedefinit al instituţiei, ,,oameni buni şi bătrâni" al satelor româneşti atestă doar 
specificul orăşenesc al Bucureştiului la origine şi el un sat, iar în secolele următoare 
parohiile din care era constituit acţionau sub această specie ca nişte sate. 

Componenta teritorială a organului de stat local bucureştean era circumscrisă 
la totalitatea locuitorilor şi patrimoniului lor, acesta din urmă fiind hotărâtor chiar în 
cazul de absenţă din oraş a titularului. 

16 M.l.A.M.B., 49.149, S.F. 8.328 b. 
17 Gheorghe Cron!, Instituţii medievale româneşti. Înfrăţirea de moşie. Jurătorii, ed. Academiei 

R.S.R., Bucureşti, 1969. 
18 M.l.A.M.B., 31.233, S.F. 5.049. Menţiunea finală a zapisului dintre Tălbor din Cândeşti care s

a înfrăţit cu Stan Gură, nepotul lui Jon Velea din Trâmboleşti este edificatoare: „ ... cum că nu iaste 
vândută nimică fără de acei 15 paşi ce am suscrie ... " deşi documentul susţine că cele două păr\i s-au înfrăţit: 
prima a dat pământul, cealaltă a dat doi boi buni de negoţ şi trei galbeni, trei potronici bani buni de argint 
lei bătu\i. 

19 M.l.A.M.B., 26.877, S.F. 3.201. 
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Componenta materială a acestui organ local de stat era aceea de a recunoaşte, 
faţă de terţi chiar de a atesta prin scris emiţând documente de cancelarie proprii 
semnate de judeţ şi pârgari uneori şi de alţi locuitori pe care se aplica pecetea, 
operaţiunile tranzitive ale proprietăţii funciare. 

Ca şi în alte aşezări româneşti litigiile dintre părţi adresate puterii centrale nu 
se puteau rezolva fără cercetarea pricinii de către organele locale de stat care în cele 
mai multe situaţii adoptau hotărârea în raport cu obiceiul pământului sau cea a evului 
mediu latinizat i-a spus jus valachicum. 

Secolul al XVI-iea a fost pentru societatea românească pragul de trecere spre 
afirmarea relaţiilor sociale şi de producţie feudale semnalate pentru Ţara 
Românească prin „legătura lui Mihai Viteazul" şi pentru Moldova prin „aşezământul 
lui Miron Barnovschi" şi anume rumânia şi vecinia. Nu cunoaştem astfel de 
fenomene pe teritoriul oraşului Bucureşti în secolul al XVI-iea şi nici mai târziu. De 
aceea putem spune că începând din secolul al XVII-iea şi până la mijlocul secolului 
următor oraşul Bucureşti a fost locuit de feudali locali derivaţi din clasa conducătoare 
alături de locuitorii săi liberi fără ca el să fie caracterizat în raporturile dintre 
locuitorii săi de astfel de relaţii sociale şi de producţie. Embaticul, chiria pe termen 
îndelungat nu este o instituţie feudală, plata se făcea anual iar relaţia de posesor este 
mai degrabă o prelungire a celui de-al doilea mod de producţie deoarece caracterul 
de posesor precar apare o dată cu apariţia şi dezvoltarea relaţiilor de producţie 
capitaliste la mijlocul secolului al XVIII-iea. 

Demn de remarcat este că structura sa social-economică nu a putut fi 
modificată esenţial nici după anul 1600 iar raporturile dintre orăşeni şi domnie nu au 
fost, în ciuda faptului că domnia devenise reprezentanta clasei feudale, influenţate de 
noul tip de stat centralizat. Aici se poate observa în mod peremptoriu caracterul 
distinct al Bucureştilor, oraşelor şi târgurilor româneşti din teritoriul liber în raport 
cu situaţia din provinciile subjugate feudalilor otomani şi habsburgi. 

Apreciem că analiza raporturilor dintre administraţia oraşului Bucureşti şi 
puterea centrală a Ţării Româneşti în secolul al XVI-iea evidenţiază caracterul istoric 
al societăţii româneşti ca model european al celui de-al doilea mod de producţie. 

The relationship between the administration of the city 
of Bucharest and the central power of Walachia in the XVlth century 

The author stresses upon the idea that the relationship should be made having in view the 
essence of social and production ties, on the whole Romanian territory. The relations should be 
seen within the dynamic process of Medieval production. The paper dea/s with the evolution in 
these relations and their Romanian pecularities, since the Dacian antiquity till the XVIII-th 
century, foca/izing upon a series of documents covering the XVI-th-XV/11-th centuries, 
documents be/onging to the patrimony of the History and Art Museum of Bucharest. 
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PISANII BUCURESTENE 
' DIN EPOCA LUI MATEI BASARAB 

- RELATIA IMAGINE-TEXT -
' 

Liana lvan-Ghilia 

În 1mma Capitalei, două biserici se deschid vizitatorilor prin portaluri în 
acoladă, surmontate de pisanii asemănătoare: Biserica Doamnei (ctitorită în 1683, de 
Doamna Maria, soţia voievodului Şerban Cantacuzino) şi biserica Sfinţii Apostoli 
(ridicată din grija voievodului Matei Basarab, între anii 1647-1648, a cărei pisanie 
datează din 1715, din vremea domnitorului Ştefan Cantacuzino). Înrudirea stilistică a 
celor două pisanii - între cele mai somptuoase şi mai complexe astfel de elemente de 
portal bucureştene - nu se datorează vreunei stereotipii aleatorii, ci este rezultatul 
contaminărilor morfologice şi ideologice a căror arie depăşeşte spaţiul urbei noastre, 
explicabilă fiind prin afinităţi culturale şi de programe ctitoriceşti ce dau 
omogenitatea stilistică a secolului al XVII-iea muntenesc. 

Originea imediată - în epocă - a celor două pisanii este deductibilă în 
modelele elaborate pentru ctitoriile lui Matei Basarab, la Măxineni (1637-1639), 
Gherghiţa (1641) şi Pinu (1647). Pisaniile sus-menţionate au - cu mici şi importante 
variaţiuni de detaliu - aceeaşi particularitate majoră: textul se desfăşoară de o parte 
şi de alta unui cartuş heraldic (circular sau qvadrilobat). Explicaţia formulei şi 
semnificaţiile ei pot fi desluşite prin analiza comparativă a pisaniilor cu alte structuri 
combinate imagine-text: tipărituri (foi de titlu), hrisoave, -pietre tombale -
aparţinând, toate, epocii lui Matei Basarab. 

Partea cea mai mobilă, artistic, cea mai permeabilă Ia înnoiri, a arhitecturii 
religioase - conservatoare prin natura sa - este, precum s-a observat, partea vestică, 
racordată la spaţiul mundan, iar în cadrul ei, zona portalului suportă, în sistemul 
decorativ şi prin intermediul acestuia, înserarea unor inovaţii repertoriale evidente. 

S-a semnalat similitudinea portalurilor cu paginile de titlu ale tipăriturilor, fără 
ca filiaţiile decorative să aibă un sens exclusiv de propagare; în acelaşi timp, se pot 
denota echivalenţe simbolice între funcţiile lor de marcare a pragului dintre sacru şi 
profan, fie că e vorba de construcţii spaţiale, literare, pagina de titlu şi portalul unind 
şi separând concomitent planurile la intersecţia cărora se situează şi asupra cărora 
acţionează introductiv şi explicativ. Nu întâmplător, în epoca lui Matei Basarab 
portalul a căpătat o amploare deosebită. „Dacă arhitectura, bine reprezentată, nu 
face decât să preia anumite forme constituite în secolul al XVI-iea, conferindu-le 
autoritate („.), sculptura în piatră şi îndeosebi portalul cunoaşte în epoca acestui 
voievod o remarcabilă dezvoltare, oglindind o schimbare de viziune de care trebuie 
să se ţină seama neapărat, pentru înţelegerea adevăratei evoluţii a artei în Ţara 
Românească şi îndeosebi a etapei ce leagă sfârşitul de secol al XVI-iea de arta 
brâncovenească" 1• 

Adaptabilitatea Ia nou a portalurilor, manifestată prin forme de compromis 
între motivele decorative aflate în circulaţie, gustul pietrarilor, al comanditarilor şi 

1 Pavel Chihaia, Tradiţii nisilritenc .~i inf7uenfe occidentale în Ţara Romiinească, Miinchen, 1983, 
p. 130. 
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cerinţele ecleziastice, s-a făcut simţită de timpuriu, în cadrul arhitecturii munteneşti. 
Achiziţiile morfologice s-au subordonat, fără excepţie, ansamblurilor decorative, 
căpătând, însă, valenţe noi, în secolul al XVII-iea, integrate fiind în programul ideologic 
domnesc mateian, ale cărui tente istorisite, militante, ies la iveală în textele pisaniilor 
cărora li se juxtapun însemne heraldice. Pisaniile cumulează - în cadrul portalurilor -
întregul sens al demersului ctitoricesc, statuând particularităţile împrejurărilor în care au 
fost construite monumentele, asociind relatărilor scrise, imagini simbolice şi embleme, 
structurând în plastică idei constant întâlnite în predosloviile timpului, motive ce se 
regăsesc în hrisoave, steme prezente în sculptura funerară. 

„Portalul este şi el martor, în artele plastice, al noii sensibilităţii, mai cu scamă că 
în vecinătatea lui se aflau zugrăvite singurele personaje de pe pământ care puteau fi 
întâlnite în acest univers ideal, perfect închis, constituit din imaginile unei biserici: 
ctitorii" 2, încoronaţi din voia divină - conform titulaturilor personale - investiţi, prin 
urmare, cu funcţia de intercesori, situaţi între supuşi şi Împărăţia cerească. Portretele 
votive -variante figurative ale concentratelor heraldice -proliferează nu doar în pictura 
murală a momentului, dar - susţinând imagistic textele - şi în tipărituri sau documente 
de cancelarie (Liturghierul Slavonesc din 1646, care reia modelul hrisovului din 10 iulie 
1614, dat de Radu Mihnea; hrisovul din 9 aprilie 1646; hrisovul din 21 mai 1651). 

Înnoirile din veacul dominat de figura domnitorului Matei Basarab - înnoiri 
faţă de care (şi pentru care) arta devine nu doar ecou. dar şi mijloc de împlinire, astfel 
încât epoca însăşi poate fi definită prin formele de artă care o reprezintă - semnalează 
- s-a remarcat - mutaţii survenite în societatea românească, premise ale revigorărilor 
stilistice şi tehnice vizibile - între altele - în cazul realizărilor culturale ce reunesc 
imaginea şi cuvântul în compoziţii geminate, reprezentative tocmai pentru 
tranzitorismul şi modernitatea lor, prin faptul că ilustrează „democratizarea" 
cuvântului (şi a textului tipărit) şi simplificarea imaginii adiacente, cu rol subordonat, 
până la stilizări simbolice, imaginea şi textul interacţionând în formule în acelaşi timp 
narative, anecdotice şi emblematice. Aceste alcătuiri compozite sunt, în principal, 
pisaniile şi foile de titlu, în cadrul cărora termenii literari şi vizuali se potenţează 
reciproc, explicitându-se, investiţi cu funcţii ideologice şi mnemice prin care se rezumă 
şi propagă mesaje cât mai inteligibile adresate contemporanilor şi posterităţii. Operele 
binare astfel realizate devin entităţi distincte, expresive pentru mediul cultural 
eclectic, în care îşi fac apariţia, pentru evoluţia de la civilizaţia medievală a imaginii 
pentru toţi şi a cărţii pentru învăţaţi, la cea modernă, a cărţii cu largă circulaţie, între 
filele căreia imaginea se estompează, minimalizată, cu funcţii secunde, de dublare a 
enunţurilor scrise, în prescurtări încă necesare, din ce în ce mai simplificate, putând fi 
înregistrate într-o pre-istorie a mijloacelor de difuzare a ideilor unificatoare de 
conştiinţe, care aveau să înflorească în următoarele secole. Pentru veacul al XVII-iea, 
deocamdată, textele ilustrate - sau ilustraţiile cu inscripţii - cumulează concepţii şi 
repere însufleţitoare ale culturii; prin ele sunt atestate imboldurile fundamentale ce au 
definit atitudinile aulice, stabilind, în egală măsură, orientările viitoare. 

Esenţa decorativă a pisaniilor este constituită de prezenţa stemelor şi 
elementelor heraldice. Stemele - „oglinzi în care cărturarii secolului al XVII-iea 
priveau înfăptuirile şi năzuinţele strămoşilor" 3 - frecvente odată cu voga „istoris
mului" nobiliar şi a investigaţiilor dinastice, în spaţii culturale vecine (rus, polon, 

2 Idem, p. 192. 
3 Ibidem, p. 176. 
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moldovenesc) şi însoţite adesea de stihuri glorificatoare (ca acelea scrise de Udrişte 
Năsturel, sau de Petru Movilă), dezvăluie nevoia de legitimitate a unor voievozi din 
categoria celor pe care profesorul Răzvan Theodorescu îi numeşte „homines novi", 
din spiţe colaterale ale unor familii domnitoare ce se sting. 

Matei Basarab continua noua dinastie căreia Neagoe Basarab i-a dat strălucire, 
dar în acelaşi timp imprima nuanţe speciale centralismului aulic pe care îl impunea. 
Heraldica aducea, în acele circumstanţe, alăturate, în prim-plan, însemnele credinţei 
(crucea, soarele şi luna) şi mărcile istoriei căreia i se transferă aura mitică, istoria 
substituindu-se mitului, prin trecerea de la pilda biblică la cultul antecesorilor direcţi. 
Pentru Matei Basarab, modelele au fost legendarul „descălecător de ţară", Negru 
Vodă, şi strămoşul său, Neagoe Basarab. „Fireşte, nu trebuie să exagerăm valoarea 
politică a ideilor naţionale, în acele vremuri. Dar nici nu trebuie s-o desconsiderăm" 4, 

era de părere V. Papacostea. Preocupările pentru „ţară" - înţeleasă ca „moşie 
părintească", „oteestva nasego", precum i se spune în Molitvenicul din 1635 - la care 
fac referire pisaniile, sunt expresive în acest sens. „Matei Basarab a marcat timpul său 
printr-o orientare „naţionalistă" avant la Jettre" 5 susţinută prin glorificarea familiei 
domnitoare şi a propriilor fapte. În Predoslovia Molitvenicului Slavonesc de la 
Câmpulung, Ioan Glebocovici adresa laude Domnului şi neamului basarabesc, 
pomenind vitejia şi actele de cultură: „ .. .întocmai cum odinioară preavitejii şi 
preaslăviţii domni Basarabi, străbunii Domniei Tale, îndreptându-se cu vitejie 
împotriva vrăjmaşilor Crucei lui Christos, fără milă i-au călcat şi i-au răsturnat - căci a 
acestor pomi de poame roditoare odraslă eşti şi Tu, prea luminate Domn, deoarece îi 
ajungi pe ei în vitejie şi înfrumuseţezi bisericile dumnezeieşti şi te îngrijeşti cu tărie şi 
fără preget de cărţile de Dumnezeu inspirate" ... 6 La rândul său, Udrişte Năsturel făcea 
apologia Basarabilor, trecând, totodată, în revistă, înfăptuirile culturale ale lui Matei 
Basarab: „Căci care din Domnii de mai înainte ai ţării (afară de cel din al cărui neam şi 
familie preaslăvită, prea luminăţia vostră prea nobilă prin urmaşi se trage, adecă 
preabunul Basaraba Neagoe de odinioară), s-a arătat aşa despre binefăcător al ţării, ca 
prea buna domnie a vostră, care a revărsat aci atât de mari binefaceri, cum într'adevăr 
nu s-au pomenit niciodată mai înainte? Acesta este una din cele dintâi (trebuinţe) 
pentru înmulţirea laudei lui Dumnedeu prin zidirea a o mulţime de biserici 
dumnedeesci mânăstiresci şi mirenesci. Deasemenea prin tipografie şi prin mora 
făcetoare de hârtie lucruri de unde pe atâteâ şi atâtea de mari comori de binefacere 
pentru ţară aduse prin binefacerea vrednică de laudă" ... 7• Acelaşi Udrişte Năsturel 
lămurea - în stihurile la stema Pravilei de la Govora (1640) - sensurile însemnului 
heraldic: „Ţara aceasta drept stemă poartă pasărea Corbul", amintind de „Casa prea 
vitejescului neam al Basarabilor 8". E drept, pentru stemele sculptate pe portaluri s-a 
preferat vulturul, nu corbul, „din cauza unui lung şi premeditat şir de activităţi ale 
familiei Mihneştilor care urmăreau să inculce idea că (sic!) corbul „descălecătorului" 
este cel al familiei lor corvine ( ... ). La scurt timp după redactarea poemei lui Udrişte 
Năsturel, s-a considerat că prezenţa acestui corb amintind de domnia Mihneştilor care 
ocupaseră nu demult tronul( ... ) este inoportună" 9. 

4 Victor Papacostea, Civilizaţie românească şi civilizaţie balcanică, Bucureşti, 1983, p. 130. 
5 Răzvan Theodorescu, Civilizaţia românilor între medieval şi modern, Bucureşti, 1987, voi. II. p. 13. 
6 Hodoş-Bianu, Bibliografia romiÎnească veche, Bucureşti,?, tom I, p. 103. 
7 Idem., p. 132. 
8 Ibidem, p. 105. 
9 lbidem. 
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Heraldica se impune şi în plastica funerară a veacului al XVII-iea, în realizări 
eclectice care, la rându-le, sunt marcate de acelaşi „tranzitorism", prin aceleaşi alăturări 
de constituente autohtone şi străine, tradiţionale şi moderne, tehnice, plastice, 
lingvistice. Piatra de mormânt a lui Matei Basarab prezintă două zone distincte (partea 
superioară poartă podoaba heraldică asemănătoare stemei tipărite în Pravila de la 
Govora şi este lucrată în relief înalt; cea inferioară, sculptată în relief plat, aminteşte 
modelul pietrei funerare a lui Neagoe Basarab). Mai unitară compoziţional, piatra de 
mormânt a Doamnei Elina alătură stemei inscripţii în limbile latină şi slavonă. 

Construcţiile sintetice imagine-cuvânt, folosite în cultura epocii lui Matei 
Basarab, fără să fie invenţii absolute ale timpului respectiv, contribuie la îmbogăţirea 
istoriei acestui gen de „simbioză" ce s-a manifestat în diverse situaţii artistice. 
Apropiată de semn, ]nrudită cu hieroglifa, imagistica heraldică a găsit o firească 
vecinătate cu grafia. In condiţiile în care refractarismul faţă de soluţiile plastice şi 
teologale ale Occidentului nu era radical, imagistica vest-eur9peană pătrundea, 
mediată, în Ţara Românească, între altele, prin intermediul heraldicii şi al cărţii 
tipărite;· infiltraţiile de elemente occidentale în plastica Ţării Româneşti nu sunt o 
premieră a momentului, însă amploarea fenomenului şi profunzimea lui merită ·o 
atenţie specială. Heraldica, ornamentica strict decorativă sau cu mesaj politic a 
tipăriturilor, ilustraţia figurativă şi simbolică prin care sunt unite, morfologic, pisanii, 
predoslovii, gravuri, hrisoave, plastică funerară, relevă particularităţi ale convieţuirii 
între vechi şi nou, ale mecanismului de adaptare reciprocă între local şi universal. 
Biunivocitatea text-imagine este aplicabilă funcţiilor moralizatoare, comemorative, 
mobilizatoare, ce solicită difuzarea rapidă, simplă, clară; alăturarea celor două mijloace 
de expresie şi comunicare le amplifică reciproc eficienţa şi ilustrează schimbarea de 
nivel survenită la finele medievalităţi când, de la o cultură a imaginii, s-a trecut la cea 
modernă a cărţii populare şi a imaginii convenţionale, apropiate de semn. Formulele 
mixte prefigurează metode de „mediatizare" prin care s-a putut opera o mai profundă 
legare a plasticii de literatură. Sentimentalismul narativ al pisaniilor şi pietrelor 
tombale din secolul al XVIII-iea, anecdotica accentuată manifestată în pictură şi tot 
mai larga „occidentalizare" chiar şi a imaginilor sacre, circulaţia cărţilor, emfaza 
nobiliară a marilor dregători (pentru care emblemele heraldice se alătură portretelor 
votive devenite, din imagini pioase de donatori şi ctitori, impunătoare efigii sociale), 
toate acestea se presimt în §ermene, în realităţile veacului al XVII-iea care este, în 
egală măsură, o „prefaţă" 1 şi o postafaţă. Decantând formule culturale moştenite, 
selectând şi adaptând în mod inteligent şi coerent soluţii noi, importante, promotorii 
culturii din timpul lui Matei Basarab structurează modele a căror exemplaritate a 
asigurat continuitatea stilistică muntenească şi a oferit repere posterităţii. Reluarea, la 
Biserica Doamnei şi mai ales în pisania de la Sfinţii Apostoli, a morfologiei pisaniilor 
de la Gherghiţa şi - respectiv - Pinul, o atestă. · 

"Votive Inscriptions on Bucharestan church Portals, 
in Mathew Basarab's Epoch. Text and lmage Link" 

Starting from the similarities between two portals of Bucharestan churches - the 
„Doamnei" church (1683) and the „St. Apostles" church (built by Matei Basarab, between 
1647-1648, and with the stone-carved portal added by Ştefan Cantacuzino, in 1715), the artic/e 
deals with the origins and significations of the image-text combina/ion in the comemorative 
inscriptions integrated in the portals, during the XVIl-th century. 

10 P.P. Panaitescu, Renaşterea şi românii, în Anuarul Imtitutului de Istoric .~ii\ rhco/ogic „A n. 
Xenopol", Iaşi, 1985, p. 726. 
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE 
LA BISERICA SFINTII 

A w ' IMPARATI-BUCIUMENI-BUFTEA 
' 

Aristide Ştefănescu 

Satul Buciumeni, astăzi parte componentă a oraşului Buftea, din Sectorul 
Agricol Ilfov, se află situat la o distanţă de circa 16 km de Bucureşti, în nord-vestul 
acestuia, pe şoseaua ce leagă capitala de oraşele Târgovişte şi Ploieşti. El este aşezat 
pe malul stâng al Colentinei, pe terasele din preajma lacului Buciumeni, pe care îl 
face râul după trecerea sa prin faţa fostului sat Flămânzeni - Bucoveni, şi el, acum, 
parte componentă a oraşului Buftea. 

Astăzi satul are două axe majore. Una este reprezentată de nucleul mai vechi, 
grupat ca o panglică, de-a lungul terasei ce însoţeşte malul Colentinei. Cea de-a doua 
este reprezentată de importanta şosea Bucureşti - Târgovişte. Cele două axe despre 
care am vorbit sunt despărţite de calea ferată Bucureşti - Ploieşti. Ele au fost până 
de curând corelate printr-o a treia axă (Bd. Muncii), închisă circulaţiei, având 
orientarea relativ nord est - sud vest, ce închide triunghiul, străbătând un cartier 
distinct al aşezării, cunoscut sub numele de Buciumeni - Ţigani, spre deosebire de 
partea veche a satului, numită Buciumeni - Români. 

La marginea de sud-est a satului, ocupând terasa nordică, frumos modelată, de 
la capătul răsăritean al lacului Buciumeni, se află un parc minunat, păstrând încă şi 
câteva construcţii ale unui complex. boieresc, cunoscut de localnici drept conacul 
Oteteleşeanu. Complexul cuprinde, biserica, locuinţa boierească (care a adăpostit 
până în februarie 1991 şcoala sătească), acareturi, casele slujitorilor, construcţii 
gospodăreşti şi hulubăria. Ele au fost construite, adăugite şi reconstruite în etape 
diverse. Toate s-au păstrat până la noi în diferite stadii de conservare, necesitând 
ample lucrări de restaurare, conservare, precum şi asigurarea unei exploatări 
judicioase, compatibile cu statutul monumentelor istorice şi arhitectonice. 

Din complexul menţionat, construcţia cea mai veche, pare să fie biserica, 
având hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Lăcaşul este situat în imediata 
apropiere a Colentinei, de care o desparte o distanţă de circa 30 m acum. Altă dată 
distanţa era ceva mai mare, în această zonă, lacul se îngusta, pentru a trece pe sub 
podeţul şoselei, care merge de la Buciumeni spre Săbăreni, unul din satele aşezate pe 
şoseaua Bucureşti - Piteşti. · 

Biserica de la Buciumeni, cunoscută de mai multă vreme ca un valoros 
monument datat în secolul al XVIII-iea, a fost afectată, de-a lungul timpului, de 
scurgerea vremii, de efectul distrugător al cataclismelor naturale, de efectul nefast al 
evenimentelor istorice (războaie), sau de cel al neînţelegerii şi ignorării valorii sale 
deosebite. Ultimele cutremure (1977, 1986, 1990) au făcut construcţia improprie 
cultului, impunându-se o intervenţie urgentă şi în acelaşi timp de natură să conserve 
interesanta construcţie, pentru viitorime. Uncie lucrări au fost efectuate, chiar, până 
la această dată. 

Biserica a fost până în mai 1990, lăcaşul în care s-au oficiat slujbele obişnuite, 
vieţii de cult a satului Buciumeni, sat vechi, din suita aşezărilor din centrul Câmpiei 
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Române, gravitând în jurul Bucureştilor. Satul Buciumeni a fost menţionat, pentru 
prima dată, într-un document scris, la 29 aprilie 1595. Hrisovul emis de Mihai 
Viteazul îi întărea voievodului occinile cumpărate de acesta, de mai multă vreme, la 
Câmpeni, pe Ciorogârla şi la Buciumeni . Valorosul document se păstrează în 
Biblioteca Naţională din Sofia. Patru ani mai târziu, în 1599, Mihai Viteazul dăruia 
ctitoriei sale, de la Mihai Vodă, din Bucureşti, părţi din moşia satului Buciumeni, 
cumpărate de el de la mai multi locuitori 2. 

Cunoscută fiind starea prosperă a satelor aservite domniei, ca şi faptul că nu 
departe, pe celălalt mal al lacului Buciumeni se afla satul Măneşti de pe Colentina, 
deţinut până în 1577 în posesia lui Alexandru II Mircea, care-l moştenise dintr-o 
epocă îndepărtată, mergând până Ia Vlad Ţepeş 3, dăruit apoi mănăstirii Sfânta 
Troiţă (Radu Vodă), din Bucureşti, socotim că şi satul Buciumeni era una din 
aşezările importante de pe valea Colentinei. 

La sfârşitul secolului al XVl-lea, aşadar, proprietăţile mănăstirii Sfânta Troiţă 
de pe malul drept al Colentinei se învecinau cu proprietăţi ale Mănăstirii Mihai Vodă, 
situate pe malul stâng al râului. 

1 Vitaiie Stănică, Date noi despre documentele româno-slave păstrate în Biblioteca Na/ionalii din 
Sofia, în Studii, tom 21, 1968, 5, p. 868-869. 

2 Ion Donat, Satele lui Mihai Viteazul, în S.M.l.M., IV, p. 487. 
3 Aristide Ştefănescu, Un sat domnesc pe Colentina; Măneşti - Buftea, în Izvoare arheologice 

bucureştene, Buc., 1978, p. 55-56; idem, Contribu/ii arheologice privitoare la începuturile /urnirii feudale la 
Buftea, în Cercetări arheologice în Bucureşti (C.A.B.) III, 1981, p. 179. 
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La începutul veacului al XVIII-iea, în 1714, Buciumenii şi Mogoşoaia 
aparţineau beizadelei Ştefan Brâncoveanu 4 , cel de-al doilea fiu al lui Constantin 
Vodă Brâncoveanu, cel pentru care fusese ridicat şi impunătorul palat de la 
Mogoşoaia 5. 

Vechimea mare a satului, iluştrii deţinători ai moş1e1 şi omogenitatea 
populaţiei presupun existenţa, încă de la începuturi a unui lăcaş necesar practicilor 
religioase obişnuielnice. S-a adus uneori în discuţie existenţa unei „biserici de uluci" 
cu hramul Sfântul Nicolae, datată în secolul al XVII-iea 6, ce pare puţin probabilă. 
Toate acestea în condiţiile în care actualul lăcaş de zid, din curtea conacului este o 
construcţie datând din acelaşi secol al XVIII-iea, datată în 1787, de pisania păstrată 
în zidul sudic al bisericii. 

Este o construcţie de plan treflat, cu absidele poligonale Ia exterior, lipsită de 
pridvor. Ca o particularitate, biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de la 
Buciumeni, prezintă o intrare amenajată, într-o fază ulterioară construcţiei, pe latura 
de sud, fiind clară funcţionarea ei iniţială, conform planului clasic, în faţada de vest. 
Odată cu amenajarea acestei intrări a fost mutată aici şi pisania veche. 

Restaurarea a impus efectuarea unei cercetări arheologice, în prima fază 
proiectându-se patru secţiuni exterioare, pe axa est-vest şi nord-sud (în zona 

4 Ioana Cristache Panait, Date istorice în lumina izvoarelor scrise, în, C.A.8. II, 1965, p. 224. 
5 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, ed. acad. 

Buc., 1961, p. 52. 
6 Idem, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I, Ţara Românească, în, 

Mitropolia Olteniei, 1970, p. 102. 
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absidelor laterale), urmând ca pe măsura desfăşurării consolidării şi restaurării, 
cercetarea arheologică să se completeze prin continuarea în interior a secţiunilor 
efectuate în afară, precum şi prin sondaje în diverse alte puncte. 

Cele patru secţiuni au fost numerotate astfel de la I la IV. S. I este 
perpendiculară pe faţada de vest, având ca principal obiectiv surprinderea 
eventualelor urme ale unui pridvor aflat pe această parte a bisericii. Totodată 
secţiunea urma să ofere repere stratigrafice privind etapele de locuire şi de 
construcţie, din fazele anterioare monumentului de zid, ca şi din momentul edificării 
acestuia, până în zilele noastre. Situaţia urma să fie completată şi verificată prin 
secţiunea S. II, perpendiculară pe zidul estic al altarului, având ca ax central, axul 
general est - vest al bisericii. 

Posibile elemente ale unei construcţii anterioare, pe acest loc, mai puteau fi 
surprinse în S. III şi S. IV, orientate nord-sud, perpendiculare pe axul general al bisericii, 
în zona absidelor laterale. Inventarul descoperit, completea~ă informa\iilc noastre 
privind funcţionarea bisericii, ca lăcaş de mir, pentru tot satul. In accla~i timp prezenţa 
unor morminte mai vechi decât prezentul lăcaş ar fi probat existenta unei asemenea 
biserici, pe acelaşi loc, mai veche decât ultima partea a secolului al XVIII-iea. 

Încă din faza de început ne-a atras atenţia priceperea cu care a fost executată 
zidăria bisericii, fără ca aceasta să manifeste o rigurozitate arhitectonică, fiind 
realizată, incontestabil, de meşteri locali, despre care pisania nu aminlc~te nimic. 
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Textul pisaniei. cu litere reliefate, cuprinde 12 rânduri, în limba română, cu 
litere chirilice, adesea aruncate şi cu numeroase ligaturi. Pisania din piatră a fost de 
mai multe ori acoperită cu var alb, aşa încât, anumite porţiuni, se citesc cu greutate 
sau sunt neclare. Ea înfăţişează următorul text: 

„Slavă şi mărire celui dintru (începui) Dumnezeu adevărat în tro" -
„iţă proslăvit. carele pă mine păcătosul Costandin biv vei stolnec a zidi ace" -
„st sfânt Jăcaş. m-au învrednicii întru prăznuirea Sfinţilor Împăraţi Costandin" 
„şi Elena maică (-)sa 1(-)am afierosit: cărora cu umilinţă m(-)am rugat de a fi 

bine pri" -
„mit la sfintele slujbe. rugând şi pă prea cuvioşii preoţi ca împreună cu tot 

neamul meu" 
„ă fiu pomenit. În domnia (dintâi) la al doilea an al Mării Sale prea Înaţatului 

domn·' 
„Ion Nicolae Petru Mavrogheni V(oie)v(o)d: S(-)au început şi cu 

blagoslovenia prea sfinţitului" 
,.mitropolit Chiriu Chir Grigorie: Iarăşi într(-)acest an s(-)au săvârşit în 

cursul" 
„anilor de la spăsenia lumii fiind o mie şapte sute optzeci şi şap" -
,.te: Milostivul Dumnezeu să îndrepteze căile fiilor mei: aflând du" -
„pă dreptate şi să se roage pentru ale mele multe păcate: 1787" „sept 15'' 

În partea de vest, exact în axul bisericii şi la numai 0,70 m de zidul acesteia, 
determinând evident închiderea intrării de pe această parte şi mutarea sa spre sud, se 
află mormântul lui Alexandru Nenciulescu, purtând deasupra o lespede de marmură, 
fisurată, pe care a fost săpată frumoasa stemă a familiei şi textul, cu litere amestecate, 
chirilice şi latine: 

„Supt această piatră odihneşta" 
„răposatul logofăt Alexandru" 
„Nenciulescu. Român vrednic" 
„Cinstit şi adevărat patriot". 
„care au vieţuit ani 77 şi şi(-)au" 
„dat obştescul sfârşit la a-" 
„nul 1843 septemvrie în 24" 

Tradiţia orală, păstrată, aminteşte o legendă neconfirmată. Se spune că 
dorinţa logofătului Nenciulescu ar fi fost ca timp de o sută de ani, la intrarea în 
biserică, oamenii să calce peste piatra funerară a mormântului său. În realitate, 
aceasta, împrejmuită, acum, cu un grilaj din fier, nu poartă urme de tocituri, care să 
permită să credem că s-a călcat cândva ea 7• Ori la începutul veacului al XIX-iea 
satul Buciumeni număra peste 40 de gospodării 8 şi circa 200 de locuitori, ceea ce 
nu era prea puţin, pentru a lăsa urme serioase la periodicele treceri peste această 
piatră. 

7 Legenda ne-a fost relatată de bătrânul Ionită Ignat, în vârstă de 86 ani, care i-a cunoscut pe cei 
din urmă proprietari ai conacului. 

8 Constantin C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului al XIX-iea, edit. şt. 1957, 
p. 242. 
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Pe latura de sud, Ia subtioara dintre zidul absidei şi pronaos. se găseşte cel de
al doilea mormânt boieresc, cu grilaj de fier. aparţinând vremelnicilor proprietari de 
Ia Buciumeni. Pe monumentul din marmură. care a pierdut crucea, este sculptată 
imaginea unui înger. Mai jos se află săpat textul, cu litere latine: 

„Aici odihneşte" 
„Mareic logofătu şi cavaleru'· 
.,Dimitrie Ioanidis" 
„Născut Ia 1808 şi" 
„decedatu la 11 octomvrie 1873" 
„Trecători" 

„Rugati pentru dânsulu". 

Sintetizând rezultatele cercetărilor arheologice, astăzi putem afirma, că pe 
terasa actualei biserici Sfinţii Împăraţi, de la Buciumeni, cele mai vechi urme de 
vieţuire omenească se datează în primul mileniu al erei noastre. În secţiunea S. I spre 
capătul vestic al acesteia, Ia adâncimea de 0.70 m faţă de nivelul actual de călcare. 
săpătura noastră a relevat o amenajare de lipul unei locuinţe adâncite în pământ, 
conţinând pigmenţi de cărbune, chirpic şi câteva mici fragmente ceramice, lucrate cu 
mâna. Unul din fragmente, este o bucată de buză, de Ia un vas de tip borcan, larg 
răspândit în secolele VI-VII Chr. Urme ale locuirii din această etapă n-au mai fost 
surprinse în celelalte secţiuni şi este de presupus că aşezarea. nu prea extinsă, ocupa 
numai marginea terasei, din imediata apropiere a Jacului. 

Timp de un mileniu. s-ar părea că terasa bisericii de Ia Buciumeni n-a mai 
cunoscut statornicia aşezărilor săteşti. Neîndoielnic, satul medieval Buciumeni a 
putut funcţiona cu un secol mai mult înaintea primei sale menţiuni scrise de la 1595. 
Nu cunoaştem astăzi, cu precizie, vatra veche din secolele XV-XVIII a acestui sal. 
Cercetări perieghezice, efectuate în anii anteriori au permis observaţia frecventelor 
materiale ceramice medievale, din secolele IX-XI şi din secolele XV-XVII într-o 
zonă situată la nord. de biserica cercetată de noi în campania aprilie-mai 1991, la o 
distanţă apreciabilă, de circa 500 m. 

Este de asemenea neîndoielnic faptul că satul exista cu mult înaintea edificării 
bisericii de zid. În săpătura arheologică efectuată la biserică a putut fi remarcat un 
orizont mai vechi decât cel corespunzător constructorilor bisericii, conţinând 
pigmenţi de cărbune şi extrem de rare şi mărunte fragmente ceramice medievale. 
apartinând unor ulcele cu pereţii subţiri. Lipsa unor ample depuneri arheologice 
confirmă vecinătatea mai apropiată sau mai îndepărtată a satului şi dispoziţia 
oarecum excentrică a actualului conac şi a bisericii. 

Actuala biserică de zid este cunoscută din totdeauna cu un singur hram, fiind 
închinată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, fapt menţionat şi de pisanie şi 
consemnat în icoana hramului de pe faţada de vest. La vremea respectivă, se obişnuia 
ca Ia înlocuirea unui lăcaş cu altul, cel nou să preia hramul celui vechi, ca hram 
secundar. Dacă adăugăm acest argument, faptului că pisania nu reţine nimic despre 
o biserică anterioară, credem că dacă aceasta va fi existat, în nici un caz ca nu putea 
fi pe acelaşi Joc. Însăşi existenţa parcului, cu valoroşi copaci, de vârste mari, 
presupune faptul că amenajarea bisericii şi a reşedinţei boiereşti s-a făcut în afara 
aşezării, într-o zonă ocupată de pădurea, astăzi dispărută. Chiar cărbunele prezent în 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII SI ARTICOLE 51 

nivelul anterior constructorilor bisericii de zid, ar putea reprezenta momentul 
defrişării pădurii, de către locuitorii satului. 

Fazei mai vechi decât biserica de zid îi aparţine şi groapa unei locuinţe 
adâncite în pământ, descoperită în secţiunea S. III, pe latura de sud a bisericii, la o 
distanţă de circa 2 m de zidul acesteia. Groapa umplută apoi, a fost căpăcuită de un 
mormânt (M. 11 ), de adult, aparţinând clar cimitirului bisericii de zid. 

În groapa bordeiului, alături de cărbune abundent, ceva chirpic şi câteva 
fragmente ale unor oale de uz comun în secolul al XVIII-iea nu au fost găsite alte 
materiale. Se distinge cu claritate faptul că sub mormântul M. 11, în umplutura gropii, 
pigmenţii de mortar lipsesc,spre deosebire de umplutura gropii de mormânt. Nimic, 
însă, nu îngăduie o datare mai îndepărtată a acestui complex. Apreciem, dar, că este 
vorba de o amenajare de locuit, anterioară bisericii de zid, dar nu cu mult. Poate fi 
vorba chiar de una din locuinţele meşterilor ce vor fi pregătit, cu câtva timp înainte, 
defrişând terenul şi confecţionând cărămida necesară edificării lăcaşului. 

Prima construcţie de zid, pe aceste locuri este biserica ridicată în 1787 de 
Constantin Stolnicul, monumentul aflat şi astăzi pe acest loc, obiectul cercetărilor 
noastre. 

Aşa cum rezultă din săpătura arheologică şi din analiza la vedere a zidului, 
faţada vestică a lăcaşului a purtat în faza iniţială, ancadramentul din piatră şi pisania 
de deasupra intrării în biserică. Astăzi toate acestea au fost transferate pe latura de 
sud, iar biserica a fost încinsă cu un pavaj de beton, lat de circa 0,70 m. 

Secţiunea S. I lungă de 6,5 m a scos în relief faptul că biserica nu a avut nici o 
dată un pridvor de zidărie spre vest. Fără pridvor şi fără turle biserica figurează şi în 
tabloul pictat pe zidul de vest al pronaosului, deasupra fostei intrări a lăcaşuluui, 
făcând parte din podoaba picturală a bisericii, aşternută de Ştefan ieromonahul, 
diaconul Gheorghe Manole şi Tudorache calfă. 

În faţa uşii, din această faţadă, pe o fundaţie de trei rânduri de cărămizi prinse 
în mortar, situată la - 0,80 m faţă de cota 0,00, se află scara de piatră înlesnind accesul 
spre uşa bisericii. Pe fundaţia amintită, la o distanţă de 0,92 m - 1,18 m vest de 
elevaţia bisericii, ultima treaptă din sistemul ce va fi permis accesul se găsea la locul 
ei, prinsă în mortar. Treapta este un bloc calcaros nisipos. tocit, măsurând acum, 
0,10-0,20 m înălţime. 

Este clar că această amenajare aparţine fazei iniţiale a bisericii, în profil 
sesizându-se, la nivelul părţii de jos a treptei şi la nivelul părţii de sus a fundaţiei, 
primul nivel ce conţine mortar şi cloţuri de cărămidă, corespunzând nivelului de 
călcare în momentul construcţiei lăcaşului, nivel aflat acum la - 0,26-0,34 m faţă de 
nivelul actual al grădinii. 

Fundaţia treptei a fost realizată într-un şanţ puţin profund. Ea măsoară 0,17 m, 
fiind realizată din cărămizi şi mortar asemănător, ca aspect celui folosit în elevaţia 
zidului. 

Sistemul descris, al treptelor de piatră, depăşea în lăţime uşa bisericii, putând 
fi observat, pe o lăţime de 1 m, cât a înregistrat secţiunea noastră, cu profilul sudic la 
1,20 m distanţă de colţul sud-vestic al bisericii. Nu putem preciza cât mergea spre 
nord această treaptă desfiinţată de amenajarea mormântului lui Alexandru 
Ncnciulescu. 

O perioadă de timp, biserica a funcţionat în înfăţişarea iniţială, folosind 
intrarea de pe latura de vest, închisă cu o frumoasă uşă din lemn, cu sculptură 
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originală. Uşa în două canaturi a fost executată din numai două scânduri, tăiate pe 
lăţimea fiecărui canat, dintr-un copac cu trunchiul foarte gros. Desebit de valoroase, 
cele două părţi ale uşii, aflate şi astăzi, după 204 ani, în funcţiune, sunt protejate de o 
uşe exterioară modernă. Uşa veche, necesitând şi ea un intens tratament restaurator, 
constituie un valoros exemplar de sculptură locală de la sfârşitul secolului al XVIII
iea, înnobilând monumentul. 

La nivelul de călcare al constructorilor, în sectorul de est (S. II) au fost găsite 
câteva cuie având partea superioară triunghiulară, folosite la prinderea şindrilei. În 
aceste condiţii putem presupune că acoperişul iniţial a fost din şindrilă. Tabloul de pe 
zidul de vest al pronaosuluui înfăţişează construcţia purtând un acoperiş brun. Foarte 
probabil aşa a încercat artistul pictor să reprezinte acoperişul din şindrilă al 
monumentului. 

Depunerea corespunzătoare funcţionării bisericii în înfăţişarea iniţială 
măsoară 0,14 m - 0,15 m, ceea ce nu reprezintă o acumulare foarte mare, reflectând 
o scurtă perioadă de folosire a lăcaşului în această formă. 

Este greu de precizat ce anume va fi determinat schimbarea accesului în 
biserica de la Buciumeni. Opinăm că lăcaşul a fost profund afectat de cutremurele din 
octombrie 1802 şi de cel din 11 ianuarie 1838. După părerea istoricilor, cutremurul 
din 1838 a fost la fel de puternic ca şi cel din 1802, dar a avut urmări dezastruoase cu 
mult mai mari, afectând numeroase construcţii şi provocând pierderi de vieţi 
omeneşti 9. Gustav Schiiler, consilier de mine, însărcinat să studieze urmările acestui 
cutremur în satele româneşti, considera că „mai toate clădirile masive construite din 
piatră şi în special bisericile au suferit şi au rămas a nu se mai întrebuinţa" 10• 

La biserica Buciumeni, un strat de 0,10 m - 0.15 m conţinând materiale de 
construcţie se află imediat sub nivelul vegetaţiei plantelor din zilele noastre. El 
marchează distrugerile provocate şi lucrările efectuate imediat după aceea, pentru 
repunerea în funcţiune a lăcaşului. A fost o etapă majoră de lucrări la Biserica 
Buciumeni. Stratigrafic, această etapă se situează imediat sub nivelul pietrei de 
mormânt a lui Alexandru Nenciulescu, deci foarte aproape de 1843, motiv 
pentru care identificăm menţionata etapă de lucrări, după distrugerile provocate 
în 1838. 

Îi este de atribuit acestui moment şi schimbarea intrării în biserică, prin 
lărgirea golului unei ferestre, de pe latura de sud, astfel că atunci când s-a amenajat 
mormântul lui Alexandru Nenciulescu, intrarea în biserică nu mai funcţiona pe 
această parte a construcţiei. Aşezarea pietrei funerare nu mai deranja cu nimic, nici 
măcar treptele de la intrare. Chiar dacă din această faţadă era demontată prima 
treaptă, acest lucru nu deranja prea tare, pentru că şi noul nivel de călcare, în zonă, 
se ridicase deasupra părţii superioare a primei trepte. În aceste condiţii mormântul 
binefăcătorului ctitor al reparaţiilor putea fi aşezat, la loc de cinste, în zona cel mai 
puţin aglomerată a cimitirului. A 

Lucrările acestei faze au fost destul de importante. In sectorul de est, urmele 
acestei etape sunt constituite dintr-un strat gros de 0,10 m - 0,17 m de mortar şi 
cloţuri de cărămidă. Aici şi mai cu seamă în S, IV, la nord, remarcăm şi o dungă de 
mortar conţinând bulgări de culoare roz-roşcat, asemănătoare celui cu care a fost 
tencuită umplutura uşii de vest şi frontonul aceleiaşi faţade. 

9 George Potra, Din Bucureştii de ieri, ed. şt. şi enciclopedică. Buc., 1990, p. 162. 
10 Ibidem, p. 162-163. 
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Lucrările au fost impuse de fisurile adânci produse în zidărie, pe axul est-vest, 
remarcate şi în secţiunile notate de noi S. I şi S. II. Modificări serioase au fost aduse 
şi zidăriei superioare a bisericii. Atunci a fost organizat, probabil frontonul 
triunghiular al faţadei de vesl, menit a fixa pereţii laterali, ce manifestau tendinţa de 
a se depărta, prin fisura produsă şi golul fostei uşi. Noua formulă arhitectonică, 
adoptată pentru consolidarea construcţiei a impus şi schimbarea acoperişului, 
realizat, de această dată, cu olane din lut ars. Aşa cum au relevat-o cercetările 
noastre, în acest nivel, atât în S. I cât şi la S. II, au putut fi identificate astfel de piese 
folosite la acoperiş. 

În locul fostei uşi, de pe latura de vest a bisericii s-a păstrat până în zilele 
noastre, un buiandrug din lemn, ce nu poate avea nici o legătură cu vechea înfăţişare. 
Se opinează că în locul uşii ar fi fost amenajată o fereastră. 

O nouă etapă de lucrări s-a mai produs în primele decenii ale secolului XX, 
folosindu-se, de această dată şi cimentul, ca material de construcţie. Este cunoscut 
faptul că în 1909, biserica Sfinţii Împăraţi de la Buciumeni era ruinată 11 , iar în 1918, 
în memoria locuitorilor s-a păstrat amintirea transformării bisericii în adăpost pentru 
o unitate de cavalerie germană, cu care prilej, dalajul din piatră, din interior, ar fi fost 
înlocuit cu o pardoseală de beton. 

Într-adevăr, dalajul de piatră, remarcat în jurul bisericii, a fost aşternut târziu, ca 
un pavaj, din dale cu grosimi mergând de la 35 mm la 80-90 mm, având dimensiunile 
de 0,72 m x 0,76 m. Remarcăm faptul că numai în faţa uşii, de pe latura de sud sunt 
două dale întregi. În rest, pavajul a fost realizat dintr-un material spart, refolosit. 

În sfârşit, într-o perioadă apropiată nouă, (1968-1982), lăcaşul a comportat 
unele reparaţii, consolidări şi refaceri de tencuieli, pe faţadele laterale, atunci când 
vor fi dispărut şi podoaba picturală ce sublinia elementele arhitectonice ale acestor 
faţade. Tot atunci, dalajul din piatră, a fost acoperit cu un pavaj de beton, ce încinge 
biserica pe o lăţime de 0,40 m spre nord şi 0,70 m spre celelalte zone. 

Nu cunoaştem când a dispărut acoperişul de olane al bisericii, dar se 
precizează că actualul acoperiş din tablă a fost aşternut în 1980. 

În zona de est, secţiunea exec).ltată de noi măsoară 1,50 m lăţime şi 5,40 m 
lungime. Ipoteticul ax al bisericii trece chiar prin mijlocul săpăturii noastre. Din capul 
locului menţionăm fisurile puternice, pornind chiar de sub cornişe şi mergând până 
sub fundaţii. 

În săpătura practicată până în prezent, fundaţia bisericii a putut fi observată în 
S. II, S. III şi S. IV. Sub decroşul caracteristic nivelului de călcare al constructorilor 
măsurând 60 mm în S. II şi S. III şi având un aspect neregulat în S. IV, fundaţia a fost 
realizată în şanţ, motiv pentru care are un aspect mai neregulat, fiind nevăzută. 
Cantitatea de mortar este mare. El a curs acoperind zidăria de cărămidă, motiv 
pentru care uneori s-a afirmat că ar fi vorba de o fundaţie de piatră. Nivelul de călcare 
al constructorilor se găseşte la 0,30 m - 0,38 m - 0,39 m, faţă de nivelul actual de 
călcare, pavajul din beton, din jurul bisericii. Se remarcă şi faptul că pe anumite 
porţiuni se mai păstrează elevaţia tencuită, îngropată. De obicei fundaţia a fost mai 
lată decât zidăria în elevaţie, momentul nivelului de călcare din timpul construcţiei 
materializându-se ca o treaptă. Numai pe latura nordică, din motive diferite, s-ar 
părea că elevaţia a continuat nevăzută încă circa 0,20 m. 

11 Nicolae Stoicescu, op. cit„ în Mitropolia Olteniei, 1970, p. 102. 
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Faţă de nivelul de călcare al constructorilor, fundaţia se adânceşte 0,72 m -
0,75 m, fiind săpată în pământul castaniu - gălbui, virgin, conţinând mult lut. 

Fundaţia de zidărie a fost aşezată pe ţăruşi verticali, din lemn, bătuţi în şanţul 
de fundaţie. Sunt ţăruşi cu o grosime variabilă de 50 mm - 55 mm - 80 mm - 100 mm, 
a căror amprentă se simte şi în mortarul aşezat la partea de jos a fundaţiei. În raport 
cu marginea exterioară a fundaţiei, ţăruşii sunt retraşi cu 0,20 m. Ei sunt aşezaţi fără 
o rigurozitate deosebită, găsindu-se la 0,20 m - 0,30 m unul de celălalt, după cum o 
ilustrează situaţiile întâlnite în S. II şi S. III. 

Investigaţia noastră pentru surprinderea unei eventuale candele de fundaţie, 
sub zidul de est al absidei altarului n-a dat rezultate. 

Partea de sud a monumentului a fost cercetată prin secţiunea S. III, 
perpendiculară pe axul bisericii şi pe zidul poligonal, de sud al absidei din această 
parte a Jăcaşului. Ca şi S. II, S. III şi S. IV de pe partea nordică, măsoară 1,50 m lăţime 
şi circa 6 m lungime. In ambele cazuri săpătura şi-a propus să dezvelească eventualele 
vestigii din preajma bisericii şi în acelaşi timp să verifice şi să confirme situaţiile 
relevate prin S. I şi S.11. 

În partea de sud, confirmând imaginea picturală a monumentului, de pe zidul 
vestic al pronaosului, în nivelul superficial, corespunzând lucrărilor din veacul nostru, 
am găsit mai multe fragmente din tencuiala veche a bisericii, acoperită cu culoare. Nu 
este vorba de o decoraţie picturală figurativă. Sunt linii, chenare, ce subliniau, 
detaliile arhitectonice (brâul, ciubucele etc.). 

Din observarea zidăriei, în elevaţie, pe partea de nord a bisericii, se remarcă 
faptul că monumentul a fost zidit îngrijit, folosind mult mortar ce a acoperit întreaga 
suprafaJă dintre cărămizi. Zidul a fost apoi rostuit şi acoperit cu o tencuială bogată în 
var alb, pregătită pentru a primi podoaba picturală. Pe faţadele laterale această 
tencuială a fost înlăturată cu prilejul tencuielilor ulterioare. Ea s-a păstrat doar pe 
faţada de vest, unde şi pictura a fost mai bogată, distingându-se şi astăzi ceva din 
amplul program pictural al tabloului „Judecăţii de apoi". 

Analiza acestei faţade (de vest), a cărei tencuială este nederanjată, de la o 
extremă (de nord) la alta (la cea de sud) sugera faptul că biserica n-a avut un pridvor· 
spre vest, certitudinea oferindu-ne-o săpătura arheologică. 

Hazardul a făcut ca în zona de sud, în care mormintele nu lipsesc, ele fiind 
evidente în profile, secţiunea noastră să fie trasată, într-un interval, dintre şirurile de 
morminte, unul singur nerespectând această ordine. 

În ceea ce priveşte zidăria de sud şi de nord a bisericii, fisurile produse de 
numeroasele calamităţi sunt evidente, pornind de sub cornişe, până la golul 
ferestrelor cu ancadramente din piatră. Fundaţia are însă aspectul sănătos al 
zidăriilor neafectate. Spre sud şi efectele umezelii par să fie mai mici. Aici fundaţia se 
adânceşte 0,73 m, faţă de nivelul constructorilor din sec. al XVIII-iea, Ia partea de jos, 
în şanţul de fundaţie fiind uşor rotunjită. 

Aşa cum era şi firesc, în jurul bisericii a funcţionat cimitirul sătesc. El mai este 
marcat şi astăzi prin câteva cruci din piatră, aproape îngropate în pământ, 
menţionând morminte din veacul al XIX-iea 12. Crucile din piatră ale mormintelor 
pot fi văzute astăzi numai pe latura de nord a curţii. Cimitirul vechi a ocupat însă 
întreaga zonă din jurul lăcaşului, frecvenţa fiind diferită pentru diversele sectoare. 

12 Acest aspect ne-a fost subliniat cu mai mulţi ani în urmă şi de către prof. Neculai Mercan, azi 
pensionar din Buftea. 
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Dacă în S.I., în partea de vest a lăcaşului se află menţionatul mormânt 
aparţinând lui Alecu Nenciulescu şi groapa unui alt mormânt notat de noi M.I. ce va 
fi fost practicat pentru un adolescent, în sectorul de est (S. II) frecvenţa mormintelor 
a fost mult mai mare, dimensiunile cimitirului depăşind cu mult limitele săpăturii 
efectuate. Mormintele aparţin unor diferite grupe de vârstă, fiind documentaţi 

indivizi ai ambelor sexe. Este indubitabil că ne aflăm în faţa cimitirului sătesc aferent 
bisericii de zid. Monedele descoperite în trei cazuri (M. 2, M. 11, M. 12) vor permite 
încadrarea cronologică precisă a fiecărui individ. Subliniem însă faptul că absolut 
toate mormintele dezvelite până în acest moment sunt aferente bisericii de zid. Toate 
cele 12 morminte cercetate până acum conţin în umplutura lor pigmenţi de mortar şi 
mici fragmente de cărămidă sau cuie din construcţie, deşi la înmormântare nu s-a 
folosit sicriul (M. 2, M. 5). 

Din acest punct de vedere nu există nici un dubiu, până acum că mormintele 
dezvelite, nu pot fi mai vechi decât cea de-a doua jumătate a sec. al XVIII-iea. Foarte 
probabil până în acel moment, satul va fi avut o altă necropolă, mai veche, azi 
complet necunoscută, ieşită de-a lungul timpului din conştiinţa şi din memoria 
locuitorilor. De altfel chiar cimitirul din jurul bisericii este necunoscut locuitorilor ce 
folosesc astăzi un altul, a cărui vechime este notabilă în raport cu generaţiile secolului 
XX. Fără să fie complet tratate, cele trei monede se înscriu în limitele secolelor 
XVIII- XIX. Cea mai nouă este un crăiţar, „Ein Kreuzer" datat în 1816. Ar putea 
marca ultimele înhumări, efectuate în preajma ordonanţei de amenajare a cimitirelor 
exterioare localităţilor, emisă de Alexandru Ioan Cuza la mijlocul secolului trecut. 

Toate mormintele cercetate au fost înhumări normale, unele atinse şi 

deranjate în decursul vremurilor şi al îndesirii înhumărilor şi reînhumărilor. Într-un 
singur caz (M. 1) scheletul a lipsit, în umplutura gropii păstrându-se numai câteva 
aşchii de lemn, unele acoperite cu o ţesătură cu fir metalic, fiind vorba, de o 
deshumare, în vederea unei reînhumări, tradiţionale, după şapte ani de la deces. 

O statistică pe grupe de vârstă ar permite realizarea următorului tablou: 
- copii: M. 3, M. 4 (nou născut) M. 10, (vârsta 6-7 ani) 
- adolescenţi: M.1 
- adulţi: M. 2 (o persoană în vârstă, complet edentată) 

M. 5, M. 11. 
- reînhumări: M. 6, M. 7. 
- fără precizare: M. 8, M. 9, M. 12. (nesăpate) 
Menţionăm cu acest prilej că nu toţi indivizii au dispus de un sicriu de lemn, 

frecventă fiind practica folosirii unui giulgiu sau a unei alte învelitori. Către această 
concluzie ne îndeamnă şi studiul poziţiei oaselor humerus, femurele, tibiile şi 
peroneele etc. Astfel: M.1, M. 5, M. 8, M. 9, M. 12, au avut sicriu de lemn. M. 2, M. 3, 
M. 4, M. 10, M. 11, nu au folosit o asemenea practică rituală. 

Inventarul funerar descoperit, nu cuprinde, dată fiind şi amploarea săpăturilor, 
registrul complet al obiectelor prezente în morminte. Menţionăm statistic, la 
eşantionul cercetat: 

- materiale textile: M. 1, 
- ace de prins marama: M. 2, 
- copci pentru încheierea hainelor: M. 2 (la mâneci şi pe piept), M. 5. 
- monede: M. 2, M. 11, M. 12. 
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Întregul inventar îşi găseşte analogii printre piesele similare descoperite la 
Pantelimon 5 13

, Poşta-Buturugeni, sau în orizonturile mai noi de la biserica Răzvan. 
Toţi indivizii înhumaţi alături de biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena 

de la Buciumeni, reflectă un ritual clar, creştin, unitar. Uşoarele excepţii privitoare la 
poziţia braţelor sau a picioarelor pot fi socotite accidente sau efecte ale presiunii 
pământului. De fiecare dată axa săpării gropilor este cea corespunzătoare est-vest, 
sau mai precis a răsăritului soarelui în momentul decesului. S-ar cuveni remarcată 
crescuta mortalitate infantilă. 

Unitatea ritualului reflectă evident omogenitatea locuitorilor satului de-a 
lungul a peste un secol de funcţionare a necropolei în acest spaţiu. 

Aşa cum s-au desfăşurat, aşa cum o dovedeşte şi prezentul raport, actualele 
cercetări de la biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din satul Buciumeni -
Buftea, au reprezentat o etapă necesară corespunzând şi stării actuale de conservare 
a lăcaşului şi opiniei că restaurarea se va desfăşura etapizat. 

Cercetarea s-a străduit să-şi aducă contribuţia sa la realizarea şi adoptarea 
celei mai judicioase soluţii. În final constatăm cu plăcută surpriză că rezultatele 
confirmă înscrisul din pisanie şi completează cunoştinţele despre alte etape de 
construcţie. 

Investigaţiile, cu siguranţă completate în viitor, comportând şi analize 
interdisciplinare, precum şi o atentă săpătură în interiorul lăcaşului, pot fi extinse şi 
în curtea conacului, unde surprizele ar putea fi mari. 

Sperăm în această realitate deoarece monumentul este interesant. Este o 
componentă a unui ansamblu arhitectonic nobiliar, poate cea mai valoroasă piesă a 
acestuia. Este în acelaşi timp o realizare constructivă a unor meşteri, localnici, cu 
reale virtuţi artistice. Biserica de la Bucumeni este în acelaşi timp unul din lăcaşurile 
săteşti de închinăciune, păstrat peste vreme, cu uşoare modificări, marcând un 
moment al evoluţiei construcţiilor de gen, în centrul Câmpiei Române. 

Archaeological research at the church 
of the "Holly Emperos at" Buciumeni - Buftea 

The Buciumeni church - historic monument of the XV/llth century - was affected by the 
earthquakes in 1977, 1986, 1990, act that determined urgent consolidation interventions. On this 
occasion, archaeological investigations were performed. The Buciumeni vilage was first attested 
in 1595. 

The archaeological investigations regarding the church comprised four sectionss. The 
existence of an anterior building was observed, and some tombs were found, which complete the 
a informations about the existence of an older church on the very place. 

According to the diggings, the inhabitance dates from the YI-Vlllth centuries A.D. The 
investigations of the monument brought to the light details useful for the restoration of the 
monument. 

1,3 Aristide Ştefănescu, Pantelimon 5 (1970) în, Bucureşti Mqteriale de Istorie şi Muzeografie, 
VIII, 1971, p. 95-99. 
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 
PE SANTIERELE DE TRANSLARE 

~ 

Partea a li-a 

Bisericile Sf. Ilie Rahova şi Sf. Ion Nou1 

Vasilica Sandu-Cuculea 

În cadrul vastului plan de sistematizare a zonei înconjurătoare Pieţii Unirii din 
Bucureşti, ce trebuia să aibă la faţadă construcţii noi, s-a ajuns la soluţia salvatoare a 
translării bisericilor Sf. Ilie Rahova şi Sf. Ioan Nou. 

I. BISERICA SF. ILIE RAHOVA 
Biserica Sf. Ilie Rahova a fost construită în apropierea dealului Mitropoliei, pe 

la anul 1738, de monahul Isaia Novăceanul, sora sa Sanda şi soţul acesteia Atanasie, în 
cinstea proorocului Ilie. În ea îşi înălţau rugăciunile către Dumnezeu credincioşii din 
împrejurimi, în mare parte plăpumari, pantofari, dogari şi vărari 2. Într-un document 
din 3 aprilie 1747, biserica era numită „Sl Ilie cea nouă". La 11 iulie 1754 mahalaua din 
jur purta numele de Sf. Ilie 3 Biserica a fost grav avariată de cutremurul din anul 1802, 
„încât cu grijă şi înfricoşare se mai puteau aduna credincioşii la rugăciune". 

După 26 de ani, cam prin anul 1828, vornicul Fotache Ştirbei a hotărât să 
zidească din temelie o biserică în cinstea „Sl Treimi". Ctitorul a stabilit dimensiunile 
bisericii şi a mărit curtea acesteia, dăruind o bucată de teren aflată în apropierea 
caselor sale de pe podul Haidâm, numit şi Podul Calicilor (Caliţei). Pentru 
întreţinerea ei a dăruit întreaga sa avere mişcătoare şi nemişcătoare, afară de ţiganii 
robi, care vor fi eliberaţi la moartea sa 4. Din păcate, donatorul n-a apucat să-şi vadă 
biserica terminată, însă epitropii numiţi de el - P.S. Neofit, episcopul Râmnicului şi 
banul G.G. Filipescu - au reuşit să sfârşească lucrarea înainte de 15 august 1838 (data 
pisaniei), în timpul domniei voievodului Al. D. Ghica. Tot din textul pisaniei aflăm 
că în biserică au fost îngropaţi vornicul Fotache Ştirbei, împreună cu soţia sa Raliţa 
şi fiii lor. În anul 1874 a fost pictată de către Gh. Tattarăscu. Are formă de navă cu 
două turle: un turn-clopotniţă pe pronaos şi o turlă scundă pe naos. 

În pericol de a fi demolată pentru construirea Bd. Poporului, după numeroase 
demersuri 5, biserica-monument istoric şi de artă - a fost salvată prin translarea ei în 
19 iunie 1984 din Calea Rahovei, nr. 21, în str. Sf. Apostoli, nr. 75, la o distanţă de 49 
m faţă de vechiul amplasament, pe o direcţie de 23" spre sud-vest 6. 

1 Vasilica Sandu, Descoperiri arheologice pe şantierele de translare. Partea I. Bisericile Schitul 
Maicilor, Olari şi Mihai Vodă, în Bucureşti, XII, 1997, p. 31-51. 

2 Petre Gârboviceanu, Şepte biserici din Bucureşti cu averea lor proprie, Buc., 1904, p. 73-74. 
3 N. Stoicescu, Repertoriu/ bibliografic al monumente/or feudale din Bucureşti, 1961, p. 287 şi bibl. 
4 Petre Gârboviceanu, în op. cit., p. 74. 
5 Arh. Lidia Anania, Cecilia Luminea, Livia Melinte, Ana-Nina Prosan, Lucia Stoica, Neculai 

Ionescu-Ghinea, Bisericile osândite de Ceauşescu, Edit. Anastasia, 1995, p. 81-85. 
6 Eugen I. Jordăchescu, Translaţia construcţii/or, Bucureşti, 1986, p. 79-82; Idem, Translaţia a 

două monumente istorice şi de arhitectură bucureştene, în Revista muzeelor şi monumentelor. 
Monumente istorice şi de artă, nr. 2, 1986, p. 72-75. 
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Lucrările pregătitoare în vederea translării s-au desfăşurat într-un ritm alert 
(1 aprilie -19 iunie), sub permanenta ameninţare cu demolarea. S-a lucrat în trei 
schimburi, folosindu-se mijloace mecanice pentru excavarea pământului de jur 
împrejurul bisericii şi de pe traseul căii de rulare. Presaţi de timp, nu s-a mai putut 
ţine seama de existenţa unor vestigii arheologice care trebuiau investigate şi salvate 
cu mijloace şi metode specifice. De aceea precizăm de la început că rezultatele 
descoperirilor arheologice prezentate în continuare nu reprezintă tot potenţialul 
arheologic al sitului, ci numai ceea ce s-a putut constata şi consemna pe acest şantier 
de translare. 

Asistenţa arheologică efectuată între 4 aprilie şi 9 iunie 1984 a urmărit 
evacuarea manuală a pământului din biserică, până la adâncimea de 3,05 m de la 
nivelul de călcare 7 al pavajului din dale de marmură existent până în anul 1984, 
înaintea lucrărilor pregătitoare translării. De asemenea, s-au supravegheat 
excavaţiile mecanice efectuate în exteriorul bisericii până la adâncimea de 2,40 m 8. 

Au fost descoperite date arhitectonice şi istorice care completează informaţiile 
oferite până acum de izvoarele documentare şi cartografice. 

~Sec.XVII 

- 1738 
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Fig. 1 - Biserica Sf. Ilie Rahova. Plan de situaţie al fundaţiilor celor trei biserici. 

Prima operaţie a constat din demontarea pavajului din dale de marmură roşie
brună de 0,62 x 0,63 x 0,06 m şi a celor două pietre de mormânt din pronaosul 
bisericii. După evacuarea de pe întrega suprafaţă a bisericii a stratului de nisip de sub 
pavaj, pe locurile de unde au fost demontate cele două pietre de mormânt au apărut 
criptele acestora. 

Continuându-se evacuarea pământului de umplutură aflat sub stratul de nisip, 
a apărut la 0,40-0,50 m adâncime, zidăria unei biserici mai vechi (biserica II), 
construită în anul 1738, cu planul trilobat, abside poligonale şi turn-clopotniţă pe 

7 Pentru descoperirile arheologice făcute în interiorul bisericii, nivelul de călcare al pavajului din 
dale de marmură reprezintă cota „O". 

8 Nivelul de călcare al curţii bisericii este cu 0,65 m mai jos decât cel din interiorul bisericii. 
Descoperirile făcute în jurul acesteia au fost raportate la nivelul curţii = cota „O". 
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Fig. 2 - Biserica Sf. Ilie Rahova. Planul reconstituit al bisericii construite 
în anul 1738 şi localizarea mormintelor din secolele XVII-XVIll. 
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latura nordică a pronaosului. Aceasta fusese zidită din cărămidă de 0,28 x 0,145 x 
0,04-0,05 m, legată cu un mortar friabil, din cauza cantităţii mici de var din compoziţie, 
rosturile având grosimea de 0,02--0,04 m. Zidurile exterioare aveau 0,75-1,00 m grosime 
în elevaţie şi 1,10-1,35 m la fundaţie care, avea trepte atât în interior cât şi în exterior. 
Zidurile fuseseră păstrate în elevaţie pe o înălţime medie de 0,85 m, de Ia ultimul ei nivel 
de funcţionare, pe ele observându-se resturile picturii în frescă. În unele zone acestea au 
fost distruse pentru a se putea construi biserica nouă (biserica III), sfinţită în anul 1838 
(Fig. 1), cea care în 1984 era pregătită pentru translare. La demolarea lor s-au observat 
lăcaşurile pătrate rămase după putrezirea tiranţilor din lemn. 

La adâncimea de 0,90 m, în altar, între fundaţiile biserici/or II şi III s-a 
constatat existenţa unui zid de legătură cu lăţimea de 1,30 m şi înălţimea de 1,10 m. 
Acesta adosa fundaţia bisericii II şi se tesea cu fundaţia bisericii III. A fost construit 
din cărămizi refolosite (pe ele se păstrau resturi de mortar slab şi de frescă) de la 
demolarea bisericii II, legate cu mortar identic cu cel al bisericii III şi era suprapus de 
lentila de mortar formată Ia construcţia acesteia. 

Între -1,68 şi -2,05 m în gropniţa şi pronaosul bisericii II au apărut o serie de 
morminte, câteva dintre ele având groapa marcată cu cărămizi. 

La adâncimea de circa 1,80 m, în interiorul bisericii II, au apărut nişte resturi 
de fundaţie ce au aparţinut unei construcţii mai vechi, demolată Ia o dată anterioară 
anului 1738. Aceste ziduri au fost suprapuse peste tot de lentila de mortar de Ia 
construcţia bisericii II. Ele aveau 0,70 m grosime în partea superioară, 0,80 m la bază, 
cu o treaptă de 0,10 m lăţime spre interiorul construcţiei şi o înălţime păstrată ce varia 
între 0,65 şi 0,75 m. La construcţia lor s-au folosit cărămizi de 0,28 x 0,145 x 0,04 m 
legate cu un mortar de var mult mai rezistent decât cel folosit la biserica II. 
Deranjamentul stratigrafic surprins în naosul şi altarul bisericii II precum şi situaţia 
stratigrafică a unor morminte din pronaos şi din exteriorul acesteia ne determină să 
considerăm că această construcţie a fost tot o biserică (biserica I). 

Cu ocazia evacuării pământului din jurul bisericii şi de pe latura sudică (pe o 
lăţime de 7 m) pentru calea de rulare, cu excavatorul şi buldozerul, s-au consemnat o 
parte din mormintele care au făcut parte dintr-un cimitir (Fig. 2). 

Din punct de vedere stratigrafic, în pronaosul bisericii III s-a constatat 
următoarea situaţie (Fig. 3): 

1. Pavaj din dale de marmură, groase de 0,06 m. 
2. Strat de nisip ce constituia patul pentru pavajul din dale, gros de 0,20 m pe 

toată suprafaţa bisericii dar care se îngroşa în pronaos până la bolta celor două cripte 
(-0,33 şi -0,55 m). 

3. Strat de 0,85 m lângă pereţi şi de 1,10 m grosime către centrul bisericii 
format din pământ amestecat cu moloz, bucăţi de zidărie de la biserica II şi o 
cantitate foarte mare de cărămizi întregi şi fragmentare rămase după terminarea 
zidirii bisericii III. Este un strat de umplutură prin care s-a obţinut înălţarea nivelului 
de călcare în biserică deasupra nivelului curţii. În acest sţrat au fost construite criptele 
şi tot în el a apărut partea superioară a zidurilor bisericii II. 

4. Lentilă ce marchează nivelul de construcţie (-1,35 m) al bisericii III. 
Conţine mortar de var şi cioburi de cărămidă, având o grosime de 0,15--0,17 m lângă 
pereţi, subţiindu-se spre centrul bisericii până la 0,03--0,04 m. Probabil că la baza 
acestei lentile fusese nivelul de călcare al bisericii II, al cărei pavaj a fost demontat 
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odată cu demolarea ei. Această lentilă suprapune zidul de legătură dintre fundaţiile 
bisericilor II şi III. 

5. Pământ de culoare cenuşie-negricioasă, de 0,20 m grosime lângă pereţi şi 
0,40 m către centrul bisericii reprezentând un strat de nivelare în vederea montării 
pavajului bisericii II. 

6. Lentilă din mortar de var, nisip şi cioburi de cărmidă la 1,75-1,80 m 
adâncime, formată în anul 1738, cu ocazia construirii bisericii II. Aceasta avea în 
interiorul bisericii 0,2~,30 m lângă pereţi şi 0,03--0,07 m grosime spre centru, iar în 
exterior 0,10--0,15 m lângă pereţi. Suprapune resturile fundaţiei bisericii I precum şi 
mormintele 41, 42, 45, 46 şi 48. Subliniem că nivelul de călcare al curţii în timpul 
construirii bisericii II era cu 0,15 m mai sus decât cel de călcare din interior. 
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Fig. 3 - Biserica Sf. Ilie Rahova. 
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Profilul transversal al pronaosului bisericii construite în anul 1838. 

7. Strat de pământ cenuşiu-negricios tăiat de gropi de morminte. El cobora 
în pantă uşoară pe direcţia nord-sud, apărând în partea nordică, la -1,00 m de la 
nivelul de călcare al curţii, cu grosimea de 0,50 m iar în cea sudică fiind înregistrat la 
-1,20 m cu grosimea de 0,80 m. Înclinarea acestui strat este naturală şi indică o pantă 
domoală de terasă. 

8. Strat de pământ argilos de culoare galben-cenuşie, gros de 0,20 m, depus 
ca şi stratul de deasupra, conform configuraţiei naturale a terenului. În acest strat se 
află baza fundaţiilor bisericii I. 

9. Strat de loess cu o grosime de 0,30 m. În el se află baza fundaţiilor bisericii 
II şi majoritatea scheletelor din exteriorul bisericii. 

10. Strat de nisip care urmează de asemenea configuraţia naturală a terenului. 
În partea lui superioară se află baza fundaţiilor bisericii III. 

În interiorul şi exteriorul celor trei biserici au fost înregistrate 49 de morminte 
(Fig. 2): 

Mormântul 1, amplasat în jumătatea sudică a pronaosului bisericii III, cu 
piatră de mormânt din marmură roşie-brună (L = 1,60 m; 1 = 0,85 m; gr = 0,13 m), 
inscripţie în limba română cu alfabet chirilic care menţionează numai rămăşiţele 
marelui vornic Fotache Ştirbeiu şi ale soţiei sale vorniceasa Ralita, născută Ghica şi 
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anul 1837 (sic). După scoaterea pietrei de mormânt s-a constatat că aceasta fusese 
aşezată deasupra unei cripte cu boltă ce se afla la 0,33 miar baza la 1,13 m adâncime, 
construită dintr-un rând de cărămizi, legate cu mortar de var. Cripta avea 1,20 m 
lungime, 0,65 m lătime şi 0,80 m înăltime. În interiorul criptei s-a găsit o cutie de 
formă paralelipipedică, din scânduri vopsite verde în care se aflau oseminte de la 
patru schelete reînhumate. Cele două schelete în plus fată de textul pietrei de 
mormânt erau ale fiilor vornicului Fotache Ştirbei, după cum precizează textul 
p1same1. 

Mormântul 2, situat în jumătatea nordică a pronaosului, cu piatră de mormânt 
din marmură roşie-brună (L = 1,60 m; I = 0,835; gr = 0,125 m), inscriptie în limba 
română cu alfabet chirilic care pomeneşte numele biv-vei-vistiernicului Stoica 
Urlăteanu, soţia lui Sanda, clucerul Constandin şi Lucsandra cu neamul lor, 1837, 
august, 9 (sic). Sub această piatră s-a găsit la adâncimea de 0,55 m o criptă boltită, de 
formă trapezoidală în plan (2,80 x 1,00 x 0,70 m), înaltă de 0,65 m, construită din 
cărămidă şi mortar de var. La demolarea criptei s-a constatat că în interiorul ei 
fuseseră depuse oasele a peste 15 schelete reînhumate. 

Mormântul 3, aflat în exteriorul bisericii, paralel cu latura sudică a pridvorului, 
cu piatră de mormânt din marmură albă (L = 1,94 m; I = 1,02 m; gr = 0,10 m), 
inscripţie în limba ro.mână cu alfabet de tranzitie care aminteşte numele marelui 
clucer şi procuror al !naltei Curţi Scarlat Urlăţean, decedat Ia şaizeci de ani, 1851, 
iulie, 11. Piatra se sprijinea pe o construcţie din cărămidă şi mortar de formă 
paralelipipedică, cu podeaua nezidită. La adâncimea de 1 m, de la nivelul de călcare 
al curţii în anul 1986 s-a găsit scheletul „în situ", orientat V-E al unui bărbat matur. 
Pe creştetul cutiei craniene s-a observat o pată de oxid verde de 5 x 10 mm. Nu a avut 
nici un fel de inventar. 

Mormântul 4. Schelet „in situ" la -1.70 m. Groapa, de formă trapezoidală cu 
pereţii marcati pe trei laturi, în partea inferioară de trei rânduri de cărămizi 
suprapuse, avea dimensiunile de 2,10 x 0,95 x 0,76 m, în exterior. Latura vestică a 
gropii o forma fundaţia dintre naos şi pronaos. S-a găsit o para turcească din argint, 
bătută Ia Constantinopol de Abdul Hamid I în anul 1774 9 , un fragment de brocart de 
culoare maronie, \esut din mătase şi fir metalic, un bumb şi garnitură din fir metalic 
oxidat verzui. Mormântul suprapunea fundaţia dintre naos-pronaos a bisericii I. 

Mormântul 5. Schelet „in situ" la -1.70 m, groapă rectangulară cu colţurile 
rotunjite. 

Mormântul 6. Schelet „in situ" Ia -1,68 m. Groapa avea pereţii marcaţi la bază 
de cărămizi aşezate orizontal. S-a găsit o monedă din argint asemănătoare cu cea 
descoperită la mormântul 4, dar care a fost pierdută de muncitori. 

Mormântul 7. Schelet „in situ" la -1,75 m. Groapa, de formă trapezoidală avea 
în partea inferioară pereţii marcaţi cu cărămizi şi dimensiunile în exterior de 2,10 x 
0,92 X 0,76 m. 

Mormintele 8-40 şi 43-44 au fost descoperite în exteriorul bisericii II. 
Mormântul 8. Schelet „in situ" la -2,15 m, în stratul de loess. Pământul de 

umplutură al gropii avea culoarea cenuşie-negricioasă şi conţinea bucăti de cărbune. 
Mormântul 9. Reînhumare sub fundaţia bisericii III la -2,20 m. Groapa săpată 

în stratul de nisip fusese umplută cu pământ cenuşiu continând cărbune. 
Mormântul 10, cu scheletul „in situ" al unui individ matur la -2,15 m. 

9 Nr. inv. MIAMB 143.392. Identificarea a fost făcută de Maria Grigorută. 
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Mormintele 11 şi 12. Schelete „in situ" la -2,15 m. 
Mormintele 13-20. Schelete „in situ" la -2,35 m. 
Mormântul 21. Schelet „in situ" la -2,25 m. 

63 

Mormântul 22. Schelet „in situ" la -2,35 m. S-a găsit o monedă turcească 
perforată de argint din secolul XVIII, cu diametrul de 11 mm, ruptă în cinci 
fragmente datorită presiunii exercitate de buldozer. 

Mormintele 23 şi 24. Schelete ,,in situ" la -2,35 m. 
Mormântul 25. Schelet „in situ" la -1,35 m, cu inel şi monedă din metal comun, 

distruse total. 
Mormântul 26. Schelet „in situ" la -1,85 m. 
Mormântul 27. Reînhumare la -1,35 m. 
Mormintele 25-27 s-au găsit în profilul culoarului săpat cu excavatorul, pe 

latura nordică a bisericii. 
Mormântul 28. Schelet „in situ" la -2,10 m. A fost tăiat de fundaţia bisericii III 

şi suprapus de zidul de legătură dintre fundaţiile bisericilor II şi III. 
Mormântul 29. Schelet „in situ" la -2.10 m. Groapa lui a tăiat lentila de mortar 

formată la construirea bisericii II şi era suprapusă de zidul de legătură. 
Mormântul 30. Schelet „in situ" la -2,10 m. A fost tăiat de zidul de fundaţie al 

bisericii II, şi suprapus de zidul de legătură. 
Mormântul 31. Schelet „in situ" la -2,10 m. S-a găsit un pieptene bilateral din 

os cu dinţii egali, distruşi de la bază. Este rupt în patru bucăţi. 
Mormântul 32 şi 33. Reînhumări în cutii din scânduri la -2,10 m. S-au găsit 

cuiele de la sicrie. 
Mormântul 34. Reînhumare sub fundaţia bisericii III, la -2,20 m. 
Mormântul 35. Schelet „in situ" la -2,30 m. 
Mormântul 36. Schelet „in situ" la -2,30 m. S-au observat urme de la scândurile 

sicriului. 
Mormântul 37. Reînhumare la -2,20 m. 
Mormântul 38 şi 39. Schelete „in situ" la -2,30 m. 
Gropile mormintelor 31-39 au tăiat lentila de mortar ce indică nivelul de 

construcţie al bisericii II şi au în pământul de umplutură fragmente de cărămidă şi 
mortar. Toate au fost suprapuse de lentila de construc\ie al bisericii III. 

Mormântul 40. Reînhumare sub colţul nord-vestic al fundaţiei bisericii III, în 
stratul de nisip la -2,25 m. Împreună cu oasele s-au găsit fragmente de material textil 
de culoare vişinie şi dintr-o ţesătură din fir metalic alburiu, oxidat verzui. 

Mormintele 41 şi 42. Reînhumări la -2,00 m, într-un pământ rulat de culoare 
negricioasă, amestecat cu fragmente de cărbune de lemn şi oase umane antrenate, 
aflat între fundaţiile bisericilor I şi II, suprapus de lentila de construcţie a bisericii II. 

Mormântul 43. Schelet „in situ" la -2,05 m, în peretele vestic al casetei săpate 
în exteriorul bisericii, în vederea construirii căii de rulare. 

Mormântul 44. Schelet „in situ" la -2,00 m faţă de nivelul curţii, imediat la nord 
de M43• 

Mormintele 45 şi 46. Schelete „in situ" la -1,90 m. Au fost suprapuse de lentila 
de mortar de la construirea bisericii II. 

Mormântul 47. Schelet „in situ" la -1,85 m. Groapa, de formă trapezoidală 
avea pereţii marcaţi cu un rând de cărămizi pe laturile nordică şi vestică, celelalte 
două laturi fiind delimitate de fundaţiile bisericilor I şi II. 

Mormântul 48. Schelet „in situ" la -2.00 m. 
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Mormântul 49. Schelet „in situ" la -1,90 m. 
Toate scheletele găsite „in situ" zăceau culcate pe spate (în decubit dorsal), în 

general cu picioarele întinse şi palmele pe abdomen, cu capul Ia vest şi picioarele la 
est, poziţie caracteristică ritualului creştin ortodox. 

La majoritatea mormintelor nu s-a găsit nici un fel de inventar. Acolo unde s
a semnalat, acesta constă dintr-un pieptene de os, trei monede turceşti de argint (una 
pierdută de către muncitori), o monedă şi un inel din metal comun distruse total de 
acizii solului şi de presiunea utilajelor mecanice. 

Mormintele 1-3 aparţin perioadei de funcţionare a bisericii III. 
Mormintele 4-7, 28-29, 31-33, 35-39, 47 şi 49 având în vedere situaţia 

stratigrafică clară în care au fost găsite. aparţin perioadei de funcţionare a bisericii II. 
Pentru mormintele descoperite în partea sudică a bisericii lipsesc datele stratigrafice, 
care n-au mai putut fi observate în condiţiile unor răzuieli făcute în mare grabă cu 
buldozerul. Singurul element de datare este moneda turcească din secolul XVIII, 
descoperită la Mw aflat la -2,35 m adâncime. Se poate presupune că şi celelalte 
morminte situate Ia aceeaşi adâncime datează din acelaşi interval de timp. 
Reînhumările aflate sub fundaţia bisericii III au fost făcute din scheletele „in situ" ale 
mormintelor mai vechi, interceptate pe traseu, cu ocazia săpării şanţului pentru 
construirea acesteia, înainte de anul 1838. Nelămurită a rămas şi datarea mormintelor 
25-27 observate în profilul culoarului săpat pe latura nordică a bisericii. 

Mormintele 30, 41-42, 45-46 şi 48 sunt în legătură cu perioada de funcţionare 
a bisericii I. 

În stratul 3, s-au găsit în marginea nord-vestică a criptei mormântul M2, un 
ancadrament de fereastră, din piatră sculptată cu motive vegetale în stil 
brâncovenesc, iar în altar un picior ele sfeşnic cu toartă din lut cu smalţ maroniu. 

La -1,40 m s-au descoperit: un dispozitiv de suspendare de la o candelă din 
metal oxidat verzui; o linguriţă (L = 156; lcău. = 41 mm), din metal oxidat negru şi 
verzui în jurul zonei lipsă din fundul căuşulJi cu coada pătrată în secţiune având 
capătul în formă de con de brad şi un fragment cu frunză şi cârcel dintr-un ornament 
de bronz. Aceste piese au fost pierdute sau abandonate la demolarea bisericii II. 

Cu ocazia excavaţiilor făcute în vederea translării bisericii construite în anul 
1838, s-a observat că terenul pe care au fost construite bisericile era o terasă naturală 
care avea o înclinare slabă, pe direcţia nord-sud. Pe planul oraşului Bucureşti ridicat 
de Ferdinand Ernst în anul 1791 10, pc cel din 1856 11 , Ia circa 200 m nord-est de 
biserica Sf. Ilie este trecut cursul Dâmbovicioarei, un afluent al Dâmbovitei care 
izvora de la poalele Dealului Spirii. Trecerea peste Dâmbovicioara se făcea pe podul 
lui Haidâm sau al Turcului Ia sud de acesta aflându-se Podo Calitza 12 , denumire 
alterată a Podului Calicilor din secolul XVII 1\ care la 1856 se numea Ulitza Kraiovei 
şi care după războiul de independentă s-a numit Calea Rahovei. În secolul XVI, pe 
malul drept al Dâmboviţei, la sud de Baia Mitropoliei (viitoarea grădină ~ bisericii 
Domniţa Bălaşa) şi de livada domnească se întindea mahalaua Calicilor. In secolul 

10 Ferdinand Ernst, Plan der Wal/achischen J-laupt u. Rezidenz - Stadt Bukurest, 1791, inv. 
MIAMB 11.121. 

11 Friedrich Jung, Plan der Stadt Bukurest, 1856, fotocopie aflată la MIAMB, inv. 11.130. 
12 Copie după Planul oraşului Bucureşti, alcătuit de ofiţeri topografi ruşi pe la 1770, inv. MIA MB 

53613. Planul original se află în arhiva istorică militară de la Moscova. 
13 Paul Cernovodeanu şi Nicolae Vătămanu, Consideraţii asupra „ca/ici/or" bucureşteni în 

veacurile al XVII-iea şi al XVIII-iea. Câteva identificări topografice legate de aşezările lor, în Bucureşti, 
lll, 1966, p. 35. 
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XVII, datorită extinderii oraşului şi a daniilor domneşti către boieri, calicii 
bucureşteni sunt împinşi mereu spre sud, ultimul document care îi mai menţionează 
în zonă, între locurile mânăstirii Mihai Vodă şi cele ale Mitropoliei este un hrisov din 
1668 14. Încă înainte de anul 1670 boierii Rudeni dobândiseră de la domnie locuri 
întinse în mahalaua Calicilor, unde-şi făcuseră case, pentru ca în jurul anului 1700 să 
fie atestaţi aici şi boierii Dudeşti, Brăiloi, Leurdeni, Goleşti şi alţii. Din conţinutul 
unui document din aprilie 1741 rezultă că bucureştenii nu mai ştiau unde fusese 
mahalaua calicească, împrejurimile Podului Calicilor fiind locuite acum de boieri şi 
negustori 15 , dar şi de meseriaşi. 

Probabil, în a doua jumătate a secolului al XVII-iea, pe malul drept al 
Dâmbovicioarei, mai precis, dacă avem în vedere orientarea curbelor de nivel, pe 
malul nordic al unei vâlcele, afluentă Dâmbovicioarei, în apropierea podului lui 
Haidâm, la marginea nordică a mahalalei Calicilor, a fost construită o bisericuţă cu 
fundaţia din cărămidă având planul posibil trilobat (biserica I). În pronaosul bisericii 
au fost făcute trei înmormântări şi în jurul ei a funcţionat un mic cimitir din care au 
putut fi precizate clar numai trei morminte. Numărul mic al înmormântărilor poate fi 
un indiciu că biserica fie n-a avut o durată prea lungă de funcţionare sau a funcţionat 
într-o vreme când populaţia din zonă era puţină, în condiţiile gonirii calicilor mai spre 
sud şi a instalării marilor familii boiereşti. Această biserică nu a fost atestată 
documentar, în timpul funcţionării sale. Singura menţiune din care deducem că se ştia 
de existenţa ei este documentul din 3 aprilie 1747 în care biserica construită în anul 
1738 este numită „Sf. Ilie cea nouă". Deci, pe acel loc fusese o altă biserică ce avusese 
tot hramul „Sf. Ilie". Din motive necunoscute a fost demolată, nu cu mult timp 
înainte de anul 1738 şi terenul curăţat de resturi. 

Pe acelaşi loc, înscriind în planul ei resturile nedemolate încă ale fundaţiilor 
vechii biserici, monahul Isaia Novăceanu, sora sa Sanda şi soţul acesteia Atanasie au 
construit în anul 1738 biserica II, „Sf. Ilie cea nouă" pe un teren al boierilor Goleşti, 
situat pe partea stângă a Podului Calicilor 16. Avea la ferestre ancadramente din 
piatră şi fusese pictată în frescă. În pronaos şi gropniţă au fost făcute înmormântări, 
gropile a patru morminte fiind marcate la bază prin unul sau mai multe rânduri de 
cărămizi suprapuse. În exteriorul bisericii a funcţionat un cimitir, cu un nurnăr mult 
mai mare de înmormântări, indiciu al înmulţirii populaţiei în zonă. Puţinele obiecte 
de inventar găsite în morminte, precum şi cele descoperite pe nivelul de funcţionare, 
pierdute sau abandonate cu ocazia demolării bisericii arată starea materială bună a 
bisericii şi a enoriaşilor ei. Biserica „Sf. Ilie" fiind grav avariată de cutremurul din 
anul 1802 a fost demolată. 

După planurile şi cu banii lăsaţi de vornicul Fotache Ştirbei, înainte de 15 
august 1838, biserica a fost rezidită. Noua biserică (biserica III) având şi hramul „Sf. 
Treime". Este în formă de navă, de dimensiuni mai mari şi a înscris în interiorul ei 
fundaţiile şi o parte din elevaţia bisericii „Sf. Ilie cea Nouă". Zidurile au 0,90-1,00 m 
grosime în elevaţie şil,20-1,40 către baza fundaţiilor, care au o treaptă spre interior 
şi două spre exterior. Fundaţiile se adânceau până la 2,75 m pe laturile nordică şi 
estică şi 3,05 m pe laturile sudică şi estică. Adâncirea lor diferită se explică prin cotele 
variabile ale stratului de nisip pe care au fost construite. O parte din cărămizile 

14 Idem, în op. cit., p. 27. 
15 G. I. Ionescu-Gion, Istoria Bucureştilor, ediţia a II-a, 1998, p. 340-347. 
16 Paul Cernovodeanu şi Nicolae Vătămanu, în Bucureşti, III, 1966, p. 36, nota 2. 
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bisericii II au fost refolosite la construcţia nouă, concomitent cu cele noi de 0,23 x 
0,14 x 0,04 m, fiind legate cu un mortar de var dur, cu aspect de ciment ce avea 
rosturile de 0,02 x 0,03 m. 

Pentru a se putea realiza translarea bisericii III pe un cadru purtător din beton 
armat, fundaţiile celor trei biserici au fost distruse prin demolare. 

II. BISERICA SF. ION NOU 
Biserica a fost construită în anul 1756 de Ioniţă Croitorul, staroste de boiangii, 

pe un loc al Bisericii Domneştii de Jos, situat la poalele dealului pe care se întindea 
odinioară via domnească. În documentul mitropoliei din 12 august 1766 este numită 
„Sf. Ioan cel Nou din podul Şerban-Vodă". Pe la anul 1790 a fost restaurată de 
vornicul Pârşcoveanu, fiind cunoscută după această dată şi sub numele de „biserica 
Sf Ioan a Pârşcoveanului" 17• În catagrafia din anul 1798, mahalaua Sf. Ioan Nou este 
înregistrată cu 76 de case 18. 

În anul 1818 a fost refăcută şi reparată după mareic incendiu din 1847, apoi în 
1878 când a fost şi pictată şi în anul 1890. 

A fost renovată în anul 1935 de arhitectul S. Bercu. Fiind avariată de 
bombardamente, a fost reparată în anul 1948 19 şi după cutremurul din 1977 20. 

Biserica are formă de navă cu un pridvor închis şi altul deschis şi două turle 
sprijinite pe câte o bază cubică: una pe naos-pronaos, cealaltă cu rol de clopotniţă pe 
pridvorul închis. 

Situată la intersecţia Bd. G. Coşbuc cu Bd. 1848, a fost translată în anul 1986 
la o distanţă de 23 m, pe direcţia 37° NNE 21 , în Bd. l.C. Brătianu (fost Bd. 1848), 
nr. 39. 

Supravegherea arheologică (29 martie - 9 mai 1986) a constat în urmărirea 
evacuării manuale a pământului din interiorul bisericii până la adâncimea de 3,50 m 
şi mecanice în exterior, în vederea construirii cadrului purtător şi a căii de rulare. Cu 
această ocazie s-au descoperit date stratigrafice, geomorfologice şi arhitectonice care 
completează sau modifică complet informaţiile oferite de documentele publicate 
până acum. 

Evacuarea pământului s-a efectuat în trei etape: 
a. S-a scos pământul din biserică până la adâncimea de 1,10 m, pentru 

turnarea cadrului purtător din beton armat. 
b. S-a evacuat pământul din biserică şi din jurul ei până la -3,50 m 22. 

c. S-a excavat pământul pe traseul căii de rulare până la -2,70 m. 
Pe suprafaţa bisericii până la adâncimea de 1 m s-au constat următoarele: 
La adâncimea de 0,36 m s-a găsit un pavaj din mozaic (marmură albă pe fond 

negru) indicând un nivel anterior de funcţionare al bisericii. Acesta fusese spart în 
mai multe zone din naos şi pronaos din motive care vor fi arătate pe parcursul 
prezentării rezultatelor observaţiilor arheologice. 

17 Ionescu-Gion, în op. cit., Buc., 1899, p. 198. 
18 Ibidem, p. 341. 
19 N. Stoicescu, în op. cit., p. 290 şi bibl. 
20 Lidia Anania şi colab., în op. cit., p. 156-158. 
21 Eugen I. Iordăchescu, Translaţia construcţiilor, Buc., 1986. 
22 În interiorul bisericii cotele sunt raportate fată de nivelul de călcare „cota O" al pavajului 

existent în anul 1986, înaintea începerii lucrărilor pregătitoare translării. Acesta se afla la 0,80 m deasupra 
nivelului de călcare al cur\ii bisericii. 
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La adâncimea de 0,48 m s-a observat că cei patru stâlpi din beton armat cc 
susţineau bolta naosului erau racordaţi cu o grindă din acelaşi material, pătrată în 
plan, având 0,40 m înălţime şi 1 m lăţime. 

Sub pavajul din mozaic, s-a găsit o reţea de ţevi ce făceau parte din primul 
sistem de încălzire, prin pavaj, al bisericii, alimentat de o centrală proprie aflată în 
partea sudică a pridvorului închis. 

- 1756 
O 1818 

~ 1934-1936 
~ 1948 
o piloţi din atejer 

Fig. 4 - Bis. Sf. Ioan. Nou. Plan de situaţie al descoperirilor. 

o<==ic...,,•=....,• ~ 

S-a constatat că biserica pentru care se făceau pregătirile pentru translare 
(biserica III) era de fapt un edificiu nou, construit în anii 1934-1936, din cărămidă de 
presă de 0,27 x 0,13 x 0,07 m, peste fundaţia şi o mică porţiune din elevaţia unei bi
serici mai vechi (biserica II), tot în formă de navă, zidită în anul 1818, conform 
izvoarelor scrise (Fig. 4). Zidurile în elevaţie ale bisericii II, având 0,90 m grosime, 
din cărămidă de 0,24 x 0,13 x 0,04 m cu rosturi de 0,02 x 0,03 m din mortar friabil, se 
aflau la cote variind între -0,60 m între pronaos şi pridvorul închis şi -0,80, -0,95 m în 
părţile laterale şi spre altar. Variaţia cotelor păstrate se datorează probabil stării 
diferite de conservare a zidăriei, în momentul reutilizării lor ca fundaţie pentru 
biserica III. De altfel, cu ocazia dezvelirii fundaţiilor bisericii II s-a observat că 
exteriorul acestora fusese reparat în mai multe zone, mai ales pe latura nofdică, prin 
plombare cu cărămidă de presă şi mortar de var, operaţie efectuată înainte de 
începerea construirii zidurilor bisericii III. De asemenea s-a constatat că zidurile 
bisericii III nu suprapuneau perfect pe cele ale bisericii II, deşi Ia cota de suprapunere 
ele aveau aceeaşi grosime (Fig. 5). Este probabil vorba de o subtilitate pe care nu o 
putem explica sau de o eroare constructivă. 

La 5 m vest de catapeteasma bisericii III, între peretele nordic al naosului şi 
cadrul de beton armat al stâlpilor turlei naosului, zăcând în parte şi pe fundaţia 
bisericii II, nesuprapusă în totalitate de construcţia nouă, începând de la -0,80 m până 
la -1,10 ms-au găsit schelete umane reînhumate. Această situaţie stratigrafică arată 
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că reînhumarea lor aici s-a făcut în intervalul dintre construirea şi darea în folosinţă 
a bisericii III. Analiza antropologică efectuată a identificat scheletele a 40 de subiecţi 
aflate într-o stare slabă de conservare. Dintre acestea, 16 au aparţinut unor bărbaţi 
decedaţi între 30 şi 50 de ani, 11 unor femei decedate între 20 şi 30 de ani, 6 unor copii 
între 6 şi 14 ani şi 7 la care nu s-a putut determina sexul şi vârsta. De remarcat este 
observaţia privind marea uzură dentară (gr. IV), asociată cu frecvenţa cariilor de 
colet. Din punct de vedere tipologic se încadrează în formele obişnuite ale tipului 
europoid din Câmpia Munteniei 23. 

Pridvorul deschis al bisericii III, avea baza fundaţiei din dale de calcar ţesute 
cu fragmente de pavaj din mozaic (marmură albă pc fond negru), peste care se afla 
un zid de 0,50 m înălţime realizat din cărămizi vechi, de 0,26 x 0,14 x 0,05 m, unele 
cu frescă pe ele, legate cu mortar de var, deasupra căruia fuseseră zidite câteva 
rânduri din cărămidă de presă şi mortar. Constatarea că zidăria lui nu se ţese cu cea 
a pridvorului închis, precum şi întrebuinţarea la construirea fundaţiei lui a unor 
materiale mai vechi, găsite cu ocazia săpării gropilor pentru turnarea cuzineţilor 
stâlpilor de susţinere a turlei naos-pronaos, arată că a fost ridicat ulterior, şi anume 
cu ocazia reparaţiilor făcute în anul 1948. 

b. După turnarea cadrului purtător a cărui bază se afla la -1,00 m de la nivelul 
de funcţionare din anul 1986 s-a trecut la evacuarea pământului din biserică până la 
adâncimea de 3,50 m, operaţie necesară pentru turnarea căii de rulare şi a montării 
sistemului de transport al edificiului 24. 

Sub pridvorul deschis al bisericii III s-a găsit funda\ia pridvorului deschis al 
bisericii II. Era o construcţie ulterioară, adosată peretelui exterior al pronaosului 
închis, la zidirea căreia se folosiseră cărămizi cu frescă pe ele, recuperate de la o 
biserică demolată. 

Fundaţia bisericii II nu a avut tiranţi. Ea se sprijinea pc un pat format din patru 
rânduri de pilo\i din stejar impermeabilizat, între care se pusese la partea superioară, 
pe o înălţime de 0,30 m mortar de var şi nisip. Avea două trepte în exterior şi lăţimea 
la bază între 1,28 şi 1,36 m (Fig. 5). 

În interiorul bisericii II, la adâncimea de 1,14-1,20 m au apărut zidurile unei 
biserici mai vechi, construite din cărămidă de 0,26 x 0,14 x 0,05 m legată cu mortar 
de var (biserica I), care a fost identificată cu biserica construită de Ioniţă Croitorul în 
anul 1756. A fost păstrată în elevaţie pe circa 0,45 m de la nivelul ei ultim de 
funcţionare. Avea planul trilobat cu abside polifatetate, cu gropniţă, pridvor şi turn
clopotniţă pe latura nordică a pronaosului (Fig. 4). Fusese pictată în frescă, resturile 
acesteia (partea inferioară a faldurilor realizate cu ocru, galben, maro şi negru), au 
fost identificate pe toată lungimea pereţilor, în pridvor şi în turnul-clopotniţă. 

În "dreptul turnului s-a constatat existenţa unui zid de numai 0,50 m grosime, 
orientat E-V, care adosează peretele vestic al pronaosului acoperind fresca originară. 
Era construit într-o tehnică şi cu o cărămidă diferită de cea folosită la restul bisericii. 
Ridicarea lui s-a făcut în scopul dezafectării turnului-clopotniţă în urma avariilor 
suferite la cutremurul din anul 1802. Pe parcursul dezvelirii zidurilor bisericii I, s-au 
observat numeroase fisuri dar cele mai largi erau pe latura nordică, în zona 
pridvorului şi a turnului-clopotniţă. 

23 Laurenţia Georgescu, Cercetări antropologice pe şantierele arheologice bucureştene, în 
Cercetări arheologice în Bucureşti, IV, 1992, p. 140. 
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La 1,79 m adâncime s-au găsit resturile unui pavaj din dale de formă pătrată cu 
latura de 0,50 m şi grosimea de 0,065 m din calcar cenuşiu deschis. Un alt pavaj din 
cărămizi de 0,215 x 0,217 x 0,05 m legate cu mortar de var, s-a descoperit la -1.92 m. 
Acesta reprezintă primul nivel de funcţionare a bisericii I aflat cu 0,40 m mai jos 
decât pragul dintre pridvor şi pronaos. 

În gropniţa bisericii I au fost descoperite trei morminte şi în exteriorul ei alte 
patru dintr-un cimitir care a funcţionat în jurul bisericii. 

Secţi.une. A -A 

Fig. 5 - Biserica Sf. Ioan Nou. 
Profilul transversal al jumătăţii nordice a naosului bisericii translate. 

Mormântul 1. Reînhumare la -2,55 m. 
Mormântul 2. Schelet „in situ" la -2,60 m cu piatră de mormânt, fără inscripţie. 
Mormântul 3. Schelet „in situ" la -2,62 m cu piatră de mormânt, fără inscripţie. 
Mormântul 4. Reînhumare la -2,64 m făcută cu ocazia săpării şanţului pentru 

construirea fundaţiei bisericii II. 
Mormântul 5. Schelet „in situ" la -2,50 m tăiat de groapa săpată pentru turnarea 

cuzinetului din partea nord-vestică. A avut o cruce din calcar (Î = 0,585 m; 1=0,195 m; 
gr = 0,092 m) cu inscripţie în limba slavonă şi anul 1794 (7---) scris cu cifre arabe. 

Mormântul 6. Schelet „in situ" la -2,55 m. Avea o cruce din calcar (Î = 0,90 m; 
1 = 0,225 m; gr = 0,09 m) care avea gravată în partea de sus o rozetă şi dedesupt o 
inscripţie în limba română cu alfabet chirilic, nedatată. 

Mormântul 7. Reînhumare la -2,37 m. 
Scheletele „in situ" erau în decubit dorsal, cu mâinile pe abdomen, picioarele 

întinse .. La nici un mormânt nu s-a găsit inventar. 
Pe tot traseul, s-a constatat că fundaţia bisericii I a fost zidită pe un pat din 

piloţi de stejar, arşi în prealabil pentru impermeabilizare. Piloţii erau dispuşi pe trei 
rânduri la 0,14 m distanţă între ei şi 0,27-0,30 m între rânduri. Aveau o înălţime de 
1,30 m şi diametrul între 0,05 şi 0,08 m. Fuseseră bătuţi în pământ pe 1 m din 
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înălţimea lor, iar restul de 0,30 m din partea lor superioară inclusă într-un mortar de 
var, peste care s-a zidit fundaţia bisericii I. 

La baza fundaţiei bisericii I, între fundaţiile acesteia şi ale bisericii II precum 
şi în exteriorul ei, pe ambele laturi s-a descoperit un şir de piloţi din stejar 
impermeabilizat, cu diametre cuprinse între 0,28 şi 0,35 m şi înălţimea de 1,65 m. 
Distanţa dintre ei era între 0,05 şi 0,15 m. La extragerea din pământ nu prezentau 
urme de descomp'unere. Aceştia fuseseră plantaţi în pământul mlăştinos cu mult timp 
înainte de construirea bisericii I, afirmaţie bazată pe observaţia că unul din piloţi se 
află cu jumătate din diametrul lui sub fundaţie, suprafaţa aceasta fiind mai scundă cu 
0,10 m decât cealaltă rămasă în exteriorul zidului. 

Cu ocazia extragerii din pământ a piloţilor au fost antrenate la suprafaţă 
numeroase fragmente de oase de animale, scânduri, surcele, lemn carbonizat şi 

fragmente de vase din ceramică uneori smălţuită. 
La demolarea zidurilor bisericii I s-a constatat atât la fundaţie cât şi la zidurile 

în elevaţie, prezenţa orificiilor rectangulare rămase goale în urma putrezirii tiranţilor 
din lemn. 

Stratigrafic, pe axul transversal din naos s-a înregistrat următoarea situaţie 
(Fig. 5); 

1. Pavaj din dale de piatră de 0,06 m grosime, pus în anul 1948. A aparţinut 
ultimei faze de funcţionare a bisericii III fiind demontat înainte de începerea 
lucrărilor de translare. 

2. Pat de nisip pentru pavajul de piatră cu o grosime de 0,10 m. 
3. Strat de umplutură de 0,20 m grosime din nisip, mortar de var, fragmente 

de cărămidă, format în timpul reparaţiilor făcute în anul 1948. 
4. Pavaj din mozaic, gros de 0,04 m. A fost turnat în anul 1936. 
5. Pat de ciment pentru pavajul din mozaic de 0.08 m grosime. 
6. O reţea de ţevi din metal de la instalaţia de încălzire prin pavaj a bisericii 

III. 
7. Pământ de umplutură de 0,74 m grosime în care au fost înmormântate 

secundar osemintele din jumătatea nordică a naosului. 
8. Lentilă de mortar formată în timpul construcţiei bisericii II de 0,15 m lângă 

pereţi şi de 0.02 m în centru. 
9. Strat de 0,40 m grosime din cioburi de cărămidă, fragmente de frescă, 

moloz şi pământ format cu ocazia demolării bisericii I. 
10. Lentilă de mortar de 0,02 m grosime ce constituie restul rosturilor unui 

pavaj demontat la demolarea bisericii I. 
11. Strat de nisip curat de 0,08 m grosime care a reprezentat patul pavajului 

demontat. 
12. Pavaj din dale de calcar de 0,065 m grosime. 
13. Pat din nisip de 0,08 m grosime pentru pavajul din dale. 
14. Pavaj din cărămizi. 
15. Lentilă din nisip şi mult var de 0,03 m grosime ce reprezintă suportul-liant 

pentru pavajul din cărămidă. 
16. Strat de nivelare de 0,15--0,17 m grosime de culoare gălbuie care conţine 

fragmente mici de cărămidă şi de cărbuni. 
17. Lentilă de 0,04 m din var şi granule de pământ, formată în timpul aplicării 

pe pereţi a suportului pentru pictura în frescă. 
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18. Strat de pământ negricios gros de 0,17 m, care are în compoziţie mortar, 
cărbuni şi foarte multe fragmente de cărămidă, format în timpul construcţiei bisericii. 

19. Lentilă din nisip formată în faza aducerii acestuia în şantier, având o 
grosime de 0,02 m în interiorul bisericii I şi 0,10 m între fundaţiile bisericilor I şi II. 

20. Strat de pământ de mlaştină, de culoare cenuşie-albăstruie, gros de 0,13 m. 
21. Strat de turbă de culoare neagră în care s-a observat prezenţa 

fragmentelor ceramice, a oaselor de animale, scânduri şi surcele, cărbune de lemn, 
etc. S-a format după ce a fost plantat rândul de piloţi. 

Cu ocazia excavaţiilor făcute în exteriorul bisericii s-au observat în partea 
sudică la circa 4 m distanţă, fundaţiile blocului demolat după avariile suferite în 
timpul bombardamentelor din al doilea război mondial. Acela, ca şi cel construit 
după 1986 ascundea biserica în spatele lui. În partea nord-estică a bisericii, unde s-a 
construit calea de rulare şi amplasamentul definitiv, sub straturile de umpluturi de la 
demolările făcute de-a lungul timpului s-au găsit pari asemănători celor de sub 
biserica I, plantaţi fără o ordine anume în stratul de pământ de mlaştini şi în cel de 
turbă, în scopul fixării terenului. Au fost interceptate mai multe gropi ce conţineau 
oseminte umane reînhumate. De asemenea au fost dezvelite şi distruse pivniţele unor 
clădiri construite din cărămidă de presă probabil tot în perioada interbelică. Acestea 
plombau fundaţii şi pivniţa unei clădiri de la începutul secolului al XIX-iea. La căţiva 
metri vest de str. Sf. Ioan Nou s-a surprins malul vechi al Dâmboviţei, în care 
straturile castaniu şi de loess se află în depunere geologică normală. 

Desele modificări ale cursului Dâmboviţei pe teritoriul bucureştean au 
determinat pe locuitorii riverani să bată pari şi piloţi la marginea apei pentru a stăvili 
eroziunea malurilor şi inundaţiile 24. Pe vremea lui Mihai Viteazul, Dâmboviţa 
curgea pe lângă palatul domnesc (Curtea Veche). În septembrie 1640, episcopul 
catolic Petru Bogdan Baksici, vizitând Bucureştii afirmă că palatul e făcut la malul 
gârlei, o parte a lui fiind chiar pe gârlă 25. Orientarea şirului de piloţi descoperiţi cu 
ocazia excavaţiilor făcute pentru translarea bisericii Sf. Ioan Nou, arată că apa care 
izbea malul înalt, curgea dinspre vest aceasta fiind în realitate Dâmboviţa şi nu 
Bucureştioara cum înclină unii să creadă, care venea dinspre nord 26. De altfel, pe 
planurile oraşului Bucureşti din 1770, 1791, 1856 şi ultimul pentru regularizarea şi 
canalizarea râului Dâmboviţa întocmit în 1877 de către ing. Cerchez 27, se observă că 
Dâmboviţa, curgând dinspre Curtea Veche, făcea un cot de aproape 90' spre sud, 
undeva la vest de calea Şerban Vodă (actualul bulevard I. C. Brătianu). Deci, 
plantările sistematice de piloţi şi de pari în zona unde mai târziu s-a construit biserica 
Sf. Ioan Nou au determinat modificarea traseului Dâmboviţei care, până probabil la 
începutul secolului XVII curgea la câţiva metri vest de actuala stradă Sf. Ioan Nou, 
cum indică situaţia stratigrafică. O vreme suprafaţa respectivă a reprezentat pentru 
oraşul în formare un loc de aruncare al gunoaielor menajere. Cu timpul pe locul 
fostei albii, din mâlul depus şi gunoaiele menajere s-au format straturile cenuşiu
albăstrui şi de turbă. 

24 Gh. Cantacuzino, Cercetările arheologice în zona dintre Dealul Patriarhiei şi Dealul Mihai 
Vodă, în Materiale şi Cercetări Arheologice, 8, 1962, p. 780. fig. 13; Alexandru Cebuc, Canalizarea 
Dâmboviţei, în Probleme edilitare bucureştene, 1966, p. 119 şi 138. · 

25 I. Ionescu-Gion, în op. cit„ ediţia a II-a, p. 101. 
26 Lidia Anania şi colab„ în op. cit„ p. 158. 
27 Alexandru Cebuc. în op. cit., p. 139-141. 
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Pc acest teren instabil s-a construit în anul 1756 biserica I. Pentru mai multă 
stabilitate, aceasta a fost zidită peste un pat din piloţi şi mortar de var. Şubrezenia 
terenului precum şi faptul că pânza freatică era mai la suprafaţă (în mai 1986 se afla 
la - 1,45 m de la primul ci nivel de funcţionare), a determinat efectuarea mai multor 
reparaţii cu care ocazie s-a înălţat şi nivelul de funcţionare din interiorul bisericii. 
Astfel, pavajul din cărămidă montat în 1756 este acoperit în 1790 cu un pavaj din dale 
de calcar. După cutremurul din 1802 se blochează accesul prin pronaos în turnul
clopotniţă prin construirea unui zid fals şi se înalţă podeaua cu un pavaj care a fost 
demontat la demolarea bisericii care a avut loc înainte de anul 1818. În jurul bisericii 
a funcţionat un cimitir ale cărui morminte au fost descoperite cu prilejul săpării 
şanţurilor pentru construirea fundaţiilor bisericii II şi ale construcţiilor învecinate, 
osemintele lor fiind reînhumate în curtea bisericii. 

În anul 1818 s-a construit pc acelaşi loc biserica II, de dimensiuni mai mari, în 
formă de navă care, a înscris resturile bisericii I. Şi la construirea acesteia se ţinc 
scama de prezenţa terenului fostei mlaştini, fundaţiile fiind zidite tot pc pat de piloţi 
şi mortar. Ulterior, i s-a construit pridvorul deschis din cărămizile recuperate 
probabil de la biserica I. În jurul ci n-a fost cimitir. Nu s-a surprins nici un nivel de 
funcţionare, care oricum trebuia să acopere zidurile bisericii I, acesta sau acestea 
fiind distruse cu ocazia montării ţevilor pentru instalaţia de încălzire prin pavaj a 
bisericii III. Înainte de anul 1934 a fost demolată. 

În anii 1934--1936 se construieşte biserica III, reutilizându-se fundaţia bisericii 
II. În jumătatea nordică a naosului sunt reînhumate oseminte umane care nu provin, 
aşa cum rezultă din cele prezentate, dintr-un cimitir al bisericilor anterioare. Avariată 
de bombardamente, biserica este supusă în anul 1948 unor reparaţii capitale care 
constau în reconstruirea turlei de pe naos şi construirea pridvorului deschis. Pentru 
sprijinirea turlei se toarnă acum patru stâlpi din beton armat. Cu ocazia săpării 
gropilor pentru turnarea cuzineţilor stâlpilor au fost străpunse pavajele şi zidurile 
bisericii I. Din materialele recuperate a fost zidită fundaţia pridvorului deschis. 
Pentru acoperirea pavajului din mozaic spart cu ocazia lucrărilor. se înalţă nivelul de 
funcţionare în interiorul bisericii cu 0,36 m şi se montează un nou pavaj din dale de 
piatră. 

Archaeological discoveries on transition sites (Part. li) 

On lhe occasion of lhe earlh evacualions for lhe lransilion of 1he Saint Elie Rahova 
Church (bui/I in 1838), the foundation and a small part of the eleva/ion of the previoltS church 
from 1738, and alsa remains of a XV 11 th century church foundations were discovered. 49 tombs 
were alsa found. 

On the Saint John the New church lransition sile ii was noticed 1ha1 the church that was 
tobe moved was, in faci, a new construction, daling from belween lhe years 1934-1936. This new 
church had been bui/1 on 1he basemenls of an older church, from 1818. lnside lhese, 1he 
fo11ndations and a part of the eleva/ion were discovered of a church risen in 1756. The ancienl 
course of lhe Dambovitza river was a/so re-lraced, da1ing from before the sewerage works 
undergone by the end of 1he XIX lh century. 
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RELIGIOZITATEA. POPULARĂ 
BUCUBESTEA.NĂ 

~ 

Gabriela Bordeianu 

Articolul de faţă îşi propune să definească, luând în considerare elementele de 
cultura religioasă, latura spirituală a vieţii urbane bucureştene. 

Înţelegem prin religiozitate populară acele manifestări care sunt diferite de 
cele ale religiei oficiale, normative. 

Domeniul religiozităţii populare este constituit din: procesiuni, cultul sfinţilor 
şi al relicvelor (moaştelor), medicina populară (reţete magice) şi vrăjitoria. 

Utilizând în cercetarea noastră noţiuni atât de rar definite, dar în acelaşi timp 
indispensbile, precum „religiozitatea populară", va trebui să nu uităm fluiditatea 
frontierelor, nuanţele infinite ale realităţii urbane cotidiene, ale mentalităţilor 
colective. 

Religiozitatea populară urbană constituie un segment al vieţii religioase 
relativ independentă de ierarhia ecleziastică şi de cadrele intelectuale de care este 
legată. 

În spaţiul urban bucureştean unele aspecte ale religiozităţii populare sunt 
combătute de reprezentările elitei clericale, altele sunt acceptate şi asumate, cel puţin 
la nivelul clerului de jos. 

Numeroase documente din secolele al XVIII-iea şi al XIX-iea pun în evidenţă 
laturi concrete ale religiozităţii populare, cum ar fi: icoanele făcătoare de minuni (de 
la bisericile Sf. Vineri şi Sărindar), procesiuni religioase cu moaşte (cele ale Sf.-lui 
Dumitru - ocrotitorul Bucureştiului), comerţul cu înscrisuri magice tămăduitoare 
(medicina hieratică). 

Bucureştiul secolelor trecute era un oraş al bisericilor (construite în lemn, iar 
din secolele XVI-XVIII apărând şi cele din piatră) păstrând o imagine estompată 
până astăzi. Totuşi relevanţa majoră a acestor lăcaşe de cult nu consta în numărul 
lor, deşi Ionescu-Gion 1 afirma În Istoria Bucureştiului că: „afară de Roma papală, 
nu ştiu care ar fi în Europa oraşul care ar putea rivaliza cu Bucureştiul în privinţa 
mănăstirilor, bisericilor şi schiturilor", ci mai ales servea ideii de „sfinţire a 
locului". 

Astfel, aflăm din Istoria fondărei oraşului Bucureşti - capitala regatului 
român, a lui Dimitrie Pappazoglu, că: „în Bucureşti se aflau trei biserici cu hramul 
Isvoru Tămăduirii; ele erau în trei părţi opuse ale oraşului, ca să fie în apropiere 
tuturor conv~le cenţilor care beau apă sfinţită de la cesmelele lor, până când 
deveneau sănăt şi". 

Un rol potropaic l-au avut şi icoanele care au fost denumite „făcătoare de 
minuni" în u ma unor evenimente mai puţin obişnuite, cum a fost cel consemnat de 
D. Pappazoglu 3 În Istoria fondarei oraşului Bucuresci, când icoana Maicii Domnului 
a fost găsită lăcrimând. 

1 Grigore Ionescu-Gion, Istoria Bucureştiului, ediţie princeps, 1899, p. 161. 
2 Dimitrie Pappazoglu, Istoria fondărei oraşului Bucuresci - capitala regatului român (de la anul 

1330 până la 1850), Bucureşti, 1892, p. 20. 
3 Idem, p. 23. 
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Tot în această lucrare 4 se istoriseşte cum bolnavii „alergau la sfintele icoane 
făcătoare de minuni, le luau de la biserici şi după ce se făc'eau masluri în casă, cu banii 
cerşiţi în public, în odaia bolnavului le opreau un timp, puse pe un scaun între 
lumânări aprinse. ( ... ) Astfel, mulţi bolnavi se făceau sănătoşi, iar în vremea 
convalescenţei erau pomeniţi în biserici la sfintele slujbe; aceste pomeniri se numeau 
miroasne şi se făceau la 40 de zile sărindar". 

Şi Ionescu-Gion 5 arăta că în biserica Sărindar exista icoana făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului, „la care orice creştin se închina cu adâncă evlavie". 

Când Domnul sau vreun boier mare erau bolnavi, se trimitea cea mai frumoasă 
trăsură ca s-o aducă la casa bolnavului: „egumenul Sărindarului se suia în trăsură cu 
icoana făcătoare de minuni, el o ţinea aplecată pe piept şi împrejuru-i în trăsură şi pe 
jos, călugări cu mari făclii aprinse îl însoţiau" 6. 

Cu această ocazie se organiza o procesiune religioasă ad-hoc: „prin uliţele 
unde trecea, lumea se închina şi făcea la mătănii chiar în praful podului, urmând apoi 
trăsura; venia la închinăciune atâta lume, atâţia bolnavi, încât adeseori se născeau 
neauzite scandaluri" 7. 

Completând spectrul religiozităţii populare şi conferindu-i un aspect mai 
participativ, mai social, cultul moaştelor, al relicvelor, aşa cum îl găsim descris de 
Alexandru Lapedatu în O procesiune religioasă în Bucureşti la 1765, este un 
argument peremptoriu al lucrării. În timpul domnitorului Ştefan Racoviţă are loc o 
epidemie de ciumă, în Bucureşti mai ales. În acest scop este adus Sfântul Dimitrie 
Basarabov (devenit sfântul protector al Bucureştiului) de la mănăstirea Bistriţa (din 
Vâlcea), împreună cu moaştele Sfântului Grigore, tot de la mănăstirea Bistriţa. 

După ce sfintele moaşte sunt aduse la Bucureşti în ziua de 1 Mai (Dumineca) 
se face o procesiune religioasă condusă de mitropolitul Ţării Româneşti, episcopul 
Râmnicului şi o mulţime de egumeni şi preoţi. 

Hrisovul domnesc din 23 Mai 1765 descrie această procesiune: „văzând 
norodul îngrijat de năprasnica moarte a ciumei( ... ) domnitorul şi înaltul cler( ... ) şi cu 
toată mulţimea norodului au rădicat moaştele sfântului cu nespuse plânsuri şi vărsări 
de lacrimi (mai ales partea femeiască, cea duioasă) şi au pogorât în livade de s-au 
făcut o sfeştanie spre sfinţire (poate reprezenta un rit de fertilitate!). Iar după ce s-au 
sfârşit sfeştania am ridicat sfintele moaşte şi am plecat spre podişorul de peste 
Dâmboviţa prin poarta din mijloc a Curţii Domneşti şi am ieşit pe poartă din jos, 
mergând înainte mulţimea norodului şi preoţii, slavoslovind şi stropind uliţele şi 
norodul cu aghiasmă. Şi am mers cu sfintele moaşte pe uliţa bărbierilor, pre uliţa cea 
mare a şălarilor, pre la hanul lui Şerban Vodă, pre la hanul Stavropoleos şi am ieşit la 
uliţa Sfântul Ioan; de acolo pe pod la vale am intrat în Curtea Domnească pe poarta 
de sus şi apoi iarăşi prin poarta din mijloc, prin livade, până iarăşi la Sfânta 
Mitropolie". 

Preluarea unor obiceiuri populare, frecvente în mediul rural şi adaptate în 
spaţiul urban bucureştean sunt descrise de Paul de Alep 8 care vizitează Ţara 
Românească în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. 

p. 46. 

4 Idem, p. 21. 
5 Jonescu-Gion op. cit„ p. 248. 
6 Alexandru Lapedatu, O procesiune religioasă în Bucureşti la 1765, B.O.R„ 111904, pp. 57--{i5. 
7 Idem. 
8 George Potra, Din Bucureştii de ieri, voi. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990, 
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Astfel, în procesiunile religioase care se făceau în cele şase joi după Paşti, în 
diferite părţi ale oraşului, „pentru ploaie şi pentru recoltă îmbelşugată", patriarhul 
Macarie, alături de Domn, a participat la toate. 

Ele se făceau cu deosebit alai, iar meterhaneaua şi cântăreţii cântau diferite 
cântece adecvate procesiunii. „Atât la ducere, cât şi la înoarcere, domnul mergea pe 
jos, iar învăţătorul (patriarhul) nostru mereu la dreapta sa". 

Tot acest călător oriental ne descrie sfinţirea Mitropoliei (construită de 
domnitorul Constantin Brâncoveanu), ocazie care conduce la desfăşurarea unui 
ceremonial religios după slujba de târnosire când toate feţele bisericeşti efectuează 
un „pelerinaj" în jurul sfântului locaş stropindu-l cu aghiasmă, înghiontiţi de 
mulţimea de credincioşi. 

Sărbătorile ortodoxe ale diferiţilor sfinţi reprezentau şi ele un punct de plecare 
a procesiunilor religioase. Astfel, 21 Mai când sunt Sfinţii Constantin şi Elena, 
consideraţi patronii Ţării Româneşti avea loc o ceremonie pe care o găsim descrisă 
de Dimitrie Pappazoglu 9 în Istoria fondărei oraşului Bucuresci - capitala regatului 
roman (de la anul 1330 până la 1850): „Vodă mergea cu mare alai şi anunţa slujba 
bisericească la Mitropolie" iar după ce aceasta se încheia( ... ) „domnul dădea caftane 
(grade), ierta condamnaţii şi scădea osândirile cele mari" 10. 

Valenţele taumaturgice ale diverselor icoane, ale moaştelor şi ale 
procesiu~ilor religioase erau co~pletate de credinţa că anumite lăcaşe de cult cu 
diverse h amuri de sfinţi sunt la fel de vindecătoare. 

G sim în aceeaşi lucrare a lui D. Pappazoglu la pagina 66 un argument în acest 
sens: „în mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, acest mare sfânt servea în capitală 
când nu era pomeneală de doctori, ca doctor tămăduitor al tuturor boalelor. Alerga 
lumea din Bucuresci şi din judeţ cu mare credinţă şi depunea în genunchi rugăciunile 
lor făcând paradise, sfeştanii şi masle şi se întorceau cu mir, anafura şi aiasmă şi cu 
câte un şiret pe care aveau înodate toate rugăciunile şi evangheliile ce se ţineau la 
aceste slujbe. Mirul îl puneau la căpătâiul bolnavului şi pe urmă se afuma cu el; din 
anafură şi aiasmă le dădeau să guste dimineaţa, iar găitanul cu nodurile îl atârnau de 
gâtul bolnavului până la însănătoşire( ... )". Şi toţi preoţii acestei biserici „tămăduiau 
de brâncă scriind pe umflătură cu cerneală sfânta cruce" 11 • 

Iată, aşadar o altă reminiscenţă din religiozitatea populară, deoarece 
înscrisurile magice făceau parte din arsenalul terapeutic din mediile rurale. 

Spiritele malefice, cauzatoare de boală pot fi scoase din părţile vătămate cu 
ajutorul „răvaşelor de leac", care se purtau la gât sau unse cu miere şi aplicate pe 
locul dureros. 

La pagina 67 în aceeaşi lucrare a lui Dimitrie Pappazoglu găsim o astfel de 
„reţetă magică": „exista o doctorie pentru a tămădui pe ofticoşi cu broaşte ţestoase 
( ... ) pe care le hrănea numai cu dulceaţă de trandafiri, la un caz de oftică le tăia 
capetele şi picioarele iar trunchiurile le fierbea şi le inscripţiona, dându-le apoi spre 
vindecare". 

Şi Ionescu-Gion 12 în Istoria Bucureştiului menţiona: „De friguri era scrisul cu 
litere arabe sau altfel, de însuşi mâna popei, cu vorbe care nu însemnau nimic sau 

9 Dimitrie Pappazoglu, op. cit., p. 47. 
10 Idem, p. 66. 
11 Idem, p. 67. 
12 Ionescu-Gion, op. cit., p. 180. 
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însemnau atât de mult încât nimeni nu le pricepea". Aceste cuvinte neînţelese 
(existente şi în descântece) reprezintă formule magice cu puteri sporite, tocmai prin 
exotismul şi ermetismul lor. 

Studierea, aşadar, a credinţelor şi practicilor religioase bucureştene ne conferă 
dreptul de a interpreta mai adânc rădăcinile sale, pe care, aşa cum am încercat să 
arătăm, trebuie să le căutăm în mediul rural sau într-o ancestrală parte a istoriei când 
spaţiul nu impunea definiţii religioase. 

Folk religiosity in Bucharest 

The authoress aims at partially defining the spiritual side of urban - Bucharestan - life. 
The "folk religiosity" syntagm comprises those elements that differ from the norms of the official 
religion: saints' cult and re/ies trade, processions, magic, folk medicine, woodoo and others. 
Numerous documets, dating from the XVIl/th-X/Xth centuries mention different occult 
practices, wonders worked by icons, trade with magica! inscripts and other „healing" techniq11es. 
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PLANUL ERNST (1791). 
ANALIZA REŢELEI STRADALE 

DIN CENTRUL ORASULUI BUCURESTI 
' ' 

Valeriu-Eugen Drăgan 

Una din etapele esenţiale în elaborarea oricărui studiu destinat fie pentru analizarea 
unui obiect de arhitectură, a unui ansamblu sau a unui sit istoric, fie pentru studierea unei 
zone sau chiar a unei întregi aşezări o reprezintă etapa de cercetare cartografică. 

În cadrul acestei etape se urmăreşte evoluţia în timp a zonei studiate prin 
sintetizarea informaţiilor obţinute din analiza diferitelor surse cartografice care au 
grade de detaliere specifice scării de redactare (hărţi, ghiduri, planuri ş.a) sau grade 
de precizie foarte variate determinate de: tehnica de lucru utilizată într-o anumită 
etapă istorică, scopul urmărit de autor, situarea în zona centrală sau periferică. 

Nu puţine sunt cazurile în care unele surse cartografice sunt ignorate, evitate 
sau cercetate superficial din cauza unei aparente lipse de precizie a redactării, situaţie 
care duce la eludarea unor informaţii ce se pot dovedi importante în descifrarea şi 
înţelegerea feno111enelor specifice fiecărei etape de evoluţie a zonei studiate. 

Acest fapt determină necesitatea căutării unor modalităţi de studiere a 
documentelor cartografice, chiar fără a avea caracter general de aplicabilitate pentru 
a permite obţinerea unor informaţii suplimentare în scopul de a susţine sau de a lansa 
unele ipoteze de lucru prin cercetarea cartografică. 

In cazul oraşului Bucureşti, analiza arhitecturală şi urbanistică, abordată din 
punct de vedere istoric se caracterizează frin cantitatea redusă de informaţii 
cartografice anterioare secolul al XIX-lea, iar rigoarea acestora nu permite în 
general formularea unor ipoteze de lucru fundamentate ştiinţific. 

Există însă şi situaţii în care o analiză mai atentă a acestor documente 
cartografice pot contrazice afirmaţia anterioară. 

Este cazul planurilor Purcel (1789) şi Ernst (1791 ), acestuia din urmă 
încercând să-i acord atenţie în continuare. 

Amintit în studiile istorice consacrate oraşului Bucureşti, planul Ernst este 
utilizat cel mult pentru a certifica existenţa unei clădiri sau a unui traseu de stradă, 
iar informaţiile datorate minuţioasei analize a lui George D. Florescu 2 sunt citate 
rareori şi atunci doar sub aspect de „beneficiu de inventar". 

Este invocată frecvent lipsa de precizie sau incorectitudinea reprezentărilor de 
pe planul Ernst fapt care nu ar permite să ne bazăm pe informaţiile inmagazinate în 
acest document. 

La o privire mai atentă se pot observa însă, pe de o parte o corectă relaţionare 
între diferitele edificii existente şi în prezent, iar pe de altă parte corespondenţa 
dintre alura unor trasee de străzi reprezentate în acest plan şi situaţia lor actuală. 

1 Cele mai vechi planuri la care se apelează curent pentru analiza cartografică sunt planurile 
Borroczyn, cel din anul 1846 redesenat de Cincinal Sfitescu în anul 1915, din care însă lipseşte caroul nr. 
50 cu zona actualului centru istoric, şi cel din anul 1852 „în patru carouri" care prezintă situaţia oraşului 
Bucureşti după incendiul din anul 1847. 

2 George D. Florescu - „Din vechiul Bucureşti - Biserici, curţi boereşti şi hanuri între anii 
1790-1791 după două planuri inedite (de la sfârşitul veacului al XVIII-iea)" Institutului de Arte Grafice
„Lupta" - N. Stroilă - Bucureşti 1935. 
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PLANŞA 1. REPREZENTAREA PE PLANUL ERNST (1791) A REPERELOR ŞI A 
CAROIAJULUI DIN PLANUL CADASTRAL (actualizat 1995). 
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PLANŞA 2. TRANSPUNEREA PE PLANUL CADASTRAL (actualizat 1995) A 
REŢELEI STRADALE DE PE PLANUL ERNST (1791). 
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O simplă aducere la aceeaşi scară grafică nu face posibilă analizarea prin 
suprapunerea planului Ernst pe planul actual, din cauza erorilor grafice. 

Natura acestora fiind în principiu, generată de adoptarea unei scări de 
reprezentare inadecvată pentru acele porţiuni ale planului în care sunt densităţi 
inegale de informaţie, 3 deşi la nivel global există o concordanţă între scara grafică şi 
cantitatea de informaţie. 

Toate aceste aspecte m-au determinat să încerc elaborarea unei metode care 
să permită analizarea mai riguroasă a informaţiilor din planul Ernst, cu atât mai mult 
cu cât avem de-a face cu un document încă prea puţin studiat despre Bucureştiul 
sfârşitului de secol XVIII. 

Pentru a facilita posibilităţile de analiză a reţelei stradale consemnată pe 
planul Ernst (1791) am încercat elaborarea unei metode de transpunere grafică a 
acestuia pe planul cadastral actualizat în anul 1995. 

Metoda presupune redresarea reprezentărilor grafice ale reţelei stradale din 
planul Ernst pe planul cadastral actualizat prin păstrarea relaţiilor de 
proporţionalitate dintre reperele fixe existente pe cele două planuri şi prin 
interpolarea unor unităţi grafice Lig. 

Pentru aplicarea etapelor ulterioare ale acestei metode se impune iniţial 

stabilirea unor repere grafice. Fiecare dintre aceste repere grafice trebuie să 
îndeplinească simultan. următoarele condiţii esenţiale: 

- să constituie reper urban; 
- să fie reprezentat astfel încât să permită identificarea precisă; 

să îşi păstreze amplasamentul (certitudinea că nu a fost strămutat); 
- să fie reprezentat pe amândouă planurile; 
- să se poate reconstitui amplasamentul iniţial pe planul actual după un plan 

topografic recent, anterior demolării sau strămutării, în cazul în care amplasamentul 
actual nu mai corespunde din unul din aceste motive. _ 

În acest sens am identificat ca repere grafice 27 de biserici, 4 care întrunesc 
condiţiile prezentate anterior. Distribuţia reperelor grafice stabilite în zona supusă 
analizei deşi nu este uniformă, asigură totuşi o densitate optimă în subzona care 
prezintă interes pentru studiul de caz. 

3 În unele porţiuni ale ilourilor şi în zona cen.trală sunt reprezentate mai multe informaţii decât în 
zonele periferice. 

4 LISTA REPERELOR FIXE COMUNE DIN PLANURILE ERNST(1791) ŞI CADASTRAL 
(actualizat 1995) 

1. Biserica Sfântului Nicolae - Dintr-o Zi (Vezi PLANŞA 2 - K / 35, J / 35) 
2. Biserica Enei (demolată) - amplasament reconstituit conform planului cadastral din anul 1965 

(Vezi PLANŞA 2-H / 35) 
3. Biserica Sfinţilor (Vezi PLANŞA 2 - G' / 33, H' / 33) 
4. Biserica Doamnei (Vezi PLANŞA 2 - L / 28, L / 29) 
5. Biserica Colţea (Vezi PLANŞA 2 - C / 30, D / 30) 
6. Biserica Sfântului Nicolae - Negustorilor (Vezi PLANŞA 2 - J' / 29) 
7. Biserica Sfântului Nicolae - Selari (Vezi PLANŞA 2 -G / 23, G / 24) 
8. Biserica Sfântului Ilie - Bulgăreasca (Vezi PLANŞA 2 - D / 25, E / 25) 
9. Biserica Sfântului Gheorghe Nou (Vezi PLANŞA 2 - A/ 24, A' / 24) 
10. Biserica Răzvan (Vezi PLANŞA 2 - D' / 26) 
11. Biserica Sfântului Mina-Vergului (Vezi PLANŞA 2- L' /24) 
12. Biserica Zlătari(Vezi PLANŞA 2 - M / 22) 
13. Biserica Stavropoleos (Vezi PLANŞA 2 - K / 21, L / 21) 
14. Biserica Sfântului Dumitru - de Jurământ (Vezi PLANŞA 2 - K / 18, L / 18) 
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În următoarea etapă se stabileşte un sistem ortogonal de axe de referinţă bine 
determinat în raport cu reperele grafice. Astfel am stabilit cele două axe 
perpendiculare prin patru repere grafice. 5 

De la sistemul ortogonal de axe se trasează o tramă rectangulară necesară 
transpunerii geometrice. Dimensionarea reţelei este dictată de raţiuni de 
reprezentare grafică şi toleranţă admisibilă ţinând cont de scara de lucru, iar în acest 
caz este stabilită din 40,0 în 40,0 de metri. 

Trama rectangulară astfel realizată reprezintă o sumă de unităţi grafice .1g 
având dimensiunile de mai sus şi care sunt denumite .1g{Ac) (figura 1) pentru planul 
cadastral actualizat. 

În acest moment al analizei se pune problema prelucrării grafice până la un 
nivel echivalent şi pe planul Ernst, prin parcurgerea operaţiunilor efectuate pe planul 
cadastral actualizat. Aceasta presupune marcarea reperelor stabilite, trasarea 
sistemului de axe şi realizarea unei trame formată prin divizarea în unităţi grafice .1g 
denumite .1g (E) (figura 2) pentru planul Ernst. 

În ceea ce priveşte trasarea sistemului de axe pe planul Ernst se remarcă faptul 
că acestea nu păstrează relaţia de perpendicularitate, însă pe de altă parte se constată 
două aspecte care asigură posibilitatea de a continua analiza şi anume: 

- deviaţia axelor de la perpendicularitate este de circa 3° - 4°1 adică o abatere 
de sub 5%, deci acceptabilă; 

- reperele grafice stabilite îşi păstrază fiecare poziţiile corespondente din 
cadranele formate de intersecţia celor două axe atât pe planul cadastral actualizat, cât 
şi pe planul Ernst. 

În ceea ce priveşte realizarea unei trame formată prin divizarea în unităţi 
grafice se pune problema de a păstra acelaşi număr de unităţi grafice .1g, pe ambele 
planuri studiate, atât între reperele grafice stabilite, cât şi între fiecare reper grafic şi 
sistemul de axe. 

Din acestă cauză reţeaua rezultată pentru planul Ernst 6 este deformată faţă de 
aceea din planul cadastral actualizat. 7 

15. Biserica Curtea Veche (Vezi PLANŞA 2- E / 17) 
16. Biserica Sfântul Anton (restaurare ruină) (Vezi PLANŞA 2 - C / 16) 
17. Biserica Sfânta Vineri Hereasca - (demolată) - amplasament reconstituit conform planului 

cadastal din anul 1965 (vezi PLANŞA 2 -G' / 17) 
18. Biserica Sfântul Nicolae - Udricani (Vezi PLANŞA 2- L' / 17) 
19. Biserica Lucaci (Vezi PLANŞA 2 - R' / 21, R' / 22) 
20. Biserica Domniţa Bălaşa (Vezi PLANŞA 2 - H / 11) 
21. Mitropolia (Vezi PLANŞA 2 - K / l, L / 1şiK/1 ', L / l') 
22. Biserica Sfântului Spiridon Nou (Vezi PLANŞA 2 - I', A'/ l ') 
23. Biserica Mănăstirii Radu Vodă (Vezi PLANŞA 2 -1'/ 1, I'/ l') 
24. Biserica Bucur (Vezi PLANŞA 2 - L' I l ', L' I 2') 
25. Biserica Buna Vestire-Dobroteasa (Vezi PLANŞA 2- R' / 4', S' / 4') 
26. Biserica Săraca (Vezi PLANŞA 2 - I 19', H / 9') 
27. Biserica Sfântului Dumitru-Slobozia (Vezi PLANŞA 2 - A'/ 7'). 

5 SISTEMUL ORTOGONAL DE AXE DE REFERINŢĂ 
Axa A-A'(nord-sud): 9. Biserica Sfântului Gheorghe Nou (Vezi PLANŞA 2 - A/24 ,A'/24) 

22. Biserica Sfântului Spiridon Nou (Vezi PLANŞA 2 - A I 1', A' I 1') 
Axa B-B' (vest-est): 21. Mitropolia (Vezi PLANŞA 2- K / l, şi K / 1', L / l') 

fi Vezi PLANŞA 1. 
7 Vezi PLANŞA 2. 

23. Biserica Mănăstirii Radu Vodă (Vezi PLANŞA 2 - I' I 1, I' I 1') 
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Unitaţile grafice Ag (E) care alcătuiesc reţeaua de pe planul Ernst sunt fiecare 
rezultatul divizării coform principiului enunţat anterior. Alura unităţilor grafice Ag 
(E) 8 este datorată distanţelor diferite pe planul Ernst faţă de cele de pe planul 
cadastral actualizat atât între reperele grafice, cât şi între reperele grafice şi axe. În 
cazul reţelei obţinute pe planul Ernst nu se poate vorbi de o dimensiune a unităţilor 
grafice Ag (E), dar se realizează o relaţie de proporţionalitate care face posibilă 
corespodenţă între elementele reprezetate pe cele două planuri. 

Din această etapă a analizei se poate începe transferul informaţiilor din fiecare 
unitate grafică Ag (E) a planului Ernst în unitatea grafică Ag (Ac) care-i corespunde 
pe planul cadastral actualizat. 

Pentru eficienţa analizei transferul informaţiilor grafice se limitează doar la 
acela privind reţeaua stradală şi albia râului Dâmboviţei fără a detalia delimitarea 
ilourilor şi a parcelărilor sau amplasarea clădirilor pentru care este necesară analiza 
punctuală abordată în studiul de caz. 

Ca urmare a efectuării operaţiei de transfer pentru toate unităţile grafice Ag 
(E) ale zonei studiate se obţine pe planul cadastral actual o redresare grafică a datelor 
marcate pe planul Ernst privind reţeaua stradală şi râul Dâmboviţa. 9 

Redresarea grafică a reţelei stradale din planul Ernst pe planul actual obţinută 
în urma aplicării metodei anterior prezentate confirmă existenţa unor trasee actualţ 
încă de la acea dată şi evidenţiază o serie de aspecte în legătură cu evoluţia în timp a 
acestora. 

Astfel se poate observa traseul care prin modificarea polilor iniţiali de interes 
generează un alt traseu care în timp capătă o personalitate şi o conotaţie aparte, cum 
este de exemplu traseul actual al străzii Lipscani. 10 

Un alt gen de observaţie care se poate face este cel referitor la trasee de străzi 
care deşi se păstrează în timp, totuşi suferă modificări legate de regulmentările 
urbanistice de aliniere sau de dimensionare a secţiunii lor, cum sunt de exemplu 
străzile Calomfirescu şi Hristo Botev. 11 

Se pot determia porţiunile de străzi care au dispărut ca urmare a unor 
intervenţii urbanistice majore, cum ar fi parcelarea arhitectului Xaviere Villaccrosse, 
realizată după incendiul din martie 1847 în Piaţa Sfântul Gheorghe Nou, 12 sau 
străpungerea bulevardului I. C. Brătianu pe porţiunea trasată înainte de cel de-al 
doilea război mondial. 

Tot din analiza reţelei stradale redresată grafic pe planul actual se poate 
semnala ca ipoteză de cercetare evoluţia traseului unei străzi care prezintă schimbări 
majore în anumite porţiuni la care nu există referiri în sursele de documentare 
studiate până în prezent. Este cazul pentru Calea Moşilor pe porţiunea cuprinsă între 
Piaţa Sfântul Gheorghe Nou şi strada Hristo Botev. 13 

Nu în ultimul rând această metodă de analizare a planului Ernst pune 
problema identificării şi delimitării zonelor cu potenţial arheologic, tema abordată în 
continuare în studiul de caz referitor la ipoteza de delimitare a ansamblului „Curtea 
Veche". 

8 Vezi figura 2. 
9 Vezi PLANŞA 2. 

10 Vezi PLANŞA 3 (între D / 21, J / 21şiD/22, J 122). 
11 Vezi PLANŞA 2 (între D' / 28 şi I'/ 23, respectiv F' / 29 şi I'/ 23). 
12 Vezi PLANŞA 3 (între C / 25, B' / 25 şi C / 27, B' / 27). 
13 Vezi PLANŞA 2 (între A'/ 22, B' / 22 şi B' / 27). 
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PLANŞA 3. IPOTEZA DE DELIMITARE A ANSAMBLULUI „CURTEA VECHE" 
PRIN TRANSPUNEREA REŢELEI STRADALE DIN PLANUL ERNST 
(1791) PE PLANUL CADASTRAL (actualizat 1995). 
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Deşi, cu pnvue la evoluţia Curţii Vechi s-au făcut numeroase studii şi 
cercetări, rezultatele acestora se însumează într-o „ ... bogată şi contradictorie 
informaţie ... " 14 chiar şi după campania arheologică efectuată între anii 1967-1969. 

O delimitare a perimetrului Curţii Vechi care să fie susţinută de cercetarea 
arheologică nu este încă publicată. Este neprecizată limita de nord a Curţii Vechi 
informaţiile oscilând, după interpretările istoricilor sau arheologilor, între situarea ei 
pe strada Gabroveni sau strada Lipscani. 

Constantin Moisil prezintă această problemă analizând planurile Ernst şi 
Purcel 15 , dar menţine incertitudinea dată de lipsa unor dovezi materiale pe care doar 
o cercetare arheologică mai amplă ar putea să o asigure. 

Pe de altă parte planul de parcelare pentru scoaterea la mezat a Curţii Vechi 
din 1799 16 este foarte exact şi se referă doar la zona care se întinde la nord până la 
strada Gabroveni. 17 În legătură cu porţiunea cuprinsă între strada Gabroveni şi 
strada Lipscani nu se face însă nici o referire. Este posibil ca în perioada de timp 
dintre datele elaborării celor două planuri, respectiv 1791 şi 1799 să fi avut loc o altă 
etapă de vânzare despre care însă, să nu existe documente cartografice cunoscute. 

Alte două planuri de analiză 18 care trebuie luate în consideraţie pentru 
studierea delimitării Curţii Vechi sunt cele publicate în articole „Baia Curţii Vechi 
din Bucureşti" 19 şi „Un plan inedit al Curţii Vechi din 1799" 20 care propun o 
reconstituire a planului Ernst pe planuri actualizate în funcţie de cercetarea 
arheologică din zonă şi de planul de parcelare din 1799. Amândouă analizele plasează 
limita de nord a Curţii Vechi pe strada Gabroveni, 21 însă pentru fiecare din cele două 
analize există şi contra-argumente. 

Astfel în planul prezentat în articolul „Baia Curţii Vechi din Bucureşti" 22 

transpunerea planului Ernst este realizată ţinând cont doar de reperele arheologice 
cunoscute la acea dată fără o evaluare a deformaţiilor grafice din planul Ernst. Acest 

14 Panait I. Panait - „Cetatea Bucureştilor în secolelor XIV-XV"articol publicat în "Revista 
Muzeelor" nr. 4 I 1969 referitor la informaţiile de până la dat începerii campaniei arheologice în perioada 
1967 -1969. 

15 Constantin Moisil „Contribuţii la istoria Bucureştilor" capitol I „Bucureştii şi împrejurimile la 
mijlocul veacului al XVII-iea" pag. 7: „în acest plan, care există în două planşe aproape identice, una cu 
legenda (Purcel) şi alta fără legenda (Ernst), curtea veche ocupă un hexagon neregulat, a cărui latură 
sudică o formează ţărmul Dâmboviţei, iar celelalte cinci laturi străzile înconjurătoare. În planul acesta 
străzile nu sunt numite dar după indicicaţiile planurilor mai noi şi ale cercetărilor la faţa locului se poate 
stabili cu oarecare precizie, că latra vestică era formată de actuala stradă Selari; cea nordică de actuala 
stradă Lipscani (Gabroveni?) m, prelungită cu strada Bărăţiei până la întretăierea ei cu Calea Moşilor; cea 
estică de Calea Moşilor prelungită în jos cu str. Bazaca şi strada Halelor până la Dâmboviţa." 

16 Ion Ionaşcu - „Colocviul Institutului de Istorie naţională din 17 Decembrie 1942" articol 
publicat în Revista Istorica Română, nr. III I 1943(text +facsimil+ plan). 

17 Vezi ANEXA 2-planul parcelării reprodus de: Dan Ionescu - „Cel mai vechi plan de parcelare 
din Bucureşti (1789-1799)" articol publicat în revista „Arhitext" nr. 4, aprilie 1996. 

18 Vezi ANEXA 3 şi ANEXA 4 - planul Curţii Vechi din planul Ernst (1791) analizat pe un plan 
actualizat. 

19 Horia Teodoru - „Baia Curţii Vechi din Bucureşti" articol publicat în B.C.M.I. - XXXV - pag. 
171 -1942. 

20 Horia Teodor - „Recenzii" publicat în B.C.M.I. - XXXVI - pag. 121 - 1943. (pentru articolul 
"Un plan inedit al Curţii Vechi din 1799" de dl. Ionaşcu din Revista Istorica Română voi. XIII (1943), fasc. 
I, p. 55 - 77). 

21 Strada Gabroveni este numită „Uliţa în dosul Selarilor", iar Strada Selari este numită "Podul 
spre Mihel Beceriu" pe planul de parcelare publicat de Ion Ionaşcu (vezi ANEXA 3). 

22 Vezi ANEXA 2. 
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aspect duce de exemplu la poziţionarea Bisericii Sf. Anton la o distanţă considerabilă 
faţă de amplasamentul identificat prin săpăturile arheologice din perioada 
1967-1969. 

În ceea ce priveşte „Un plan inedit al Curţii Vechi din 1799" 23 deşi precizia de 
redactare este mai mare, totuşi poziţionarea râului Dâmboviţa este stabilită mai la 
sud decât este descrisă în alte surse de documentare, de care Horia Teodoru ţine 
cont24 în planul prezentat în articolul său. 

Tot până la „Uliţa din dosul Şelarilor" este delimitată la nord Curtea Veche şi 
în lucrarea „Biserica Curtea Veche" 25 într-o încercare de prezentare a centrului 
oraşului Bucureşti la sfârşitul secolului al XVIII-iea. 

Cu toate acestea metoda de transpunere a reţelei stradale prin redresarea 
grafică a planului Ernst pe planul actualizat propune o altă perspectivă de analiză 
pentru delimitarea Curţii Vechi ţinând cont de concordanţa până la coincidenţă a 
traseelor de circulaţie din zonă studiată 26 cum este cazul străzilor: Şelari, Smârdan, 
Stavropoleos, Sfântul Dumitru, Franceză, Doamnei şi de corelarea informaţiilor 
referitoare la traseul râului Dâmboviţa, care corespunde atât poziţiei iniţiale în 
raport cu Hanul lui Manuc din prima etapă de construire, cât şi cu referatele 
arheologice privitor la stratigrafia terenului din actuala curte a acestuia. 

Fără a ignora analizele anterioare sau puţinele materiale publicate despre 
cercetările arheologice efectuate până în prezent, dar luând în considerare şi acele 
informaţii care susţin rezultatele aplicării metodei prezentate în această lucrare voi 
încerca să susţin o ipoteză de delimitare a laturii de nord a Curţii Vechi. 

În planul Ernst din dreptul Hanului Şerban Vodă 27 traseul străzii Lipscani este 
diferit de cel actual fiind deviat spre Biserica Nicolae Selari 28 şi Biserica Sfântul Ilie 
(Bulgărească) 29, pentru a se întâlni cu strada Doamnei spre Biserica Colţei de unde 
se separă câteva direcţii dintre care de remarcat este şi aceea care duce la Hanul 
mănăstiresc Sfântul Gheorghe Nou. 30 

De la mijlocul distanţei dintre Hanul Şerban Vodă şi Biserica Sfântul Nicolae 
Şelari vechea stradă Lipscani se desparte de actualul sau traseu 31 care continua spre 
Bărăţie cu strada „Mankizani" 32. 

Este posibil ca presiunea activităţi comerciale şi schimbarea fondului 
reconstruit aproape în totalitate după incendiul din 1847 să fi contribuit la 
modificarea traseului iniţial al străzii Lipscani ceea ce a condus şi la dispariţa legăturii 

23 Vezi ANEXA 3. 
24 Vezi ANEXA 2 - Poziţionarea râului Dâmboviţa şi a celor două poduri în raport cu Hanul lui 

Manuc. 

- 1967. 
25 Vezi ANEXA 4- Cristian Moisescu - „Biserica Curtea Veche" pag 8, fig. 2, Editura Meridiane 

26 Vezi ANEXA 3. 
21 Vezi PLANŞA 3 (J / 22). 
28 Vezi PLANŞA 3 (G / 24). 
29 Vezi PLANŞA 3 (D 125 şi E / 259. 
30 Vezi PLANŞA 3 (A/ 24 şi A'/ 24). 
31 Vezi PLANŞA 3 (H / 22). 
32 Derivat din IDJU'Chir.et (marchizeturi): „ Ţesătura de bumbac, subţire şi transparentă, din care se 

fac rochii, perdele etc." din germ. markisette (conform cu „Dicţionarul limbii române moderne" Ed. 
Academiei R.P.R. - 1958) sau din fr. marquisette (conform cu „Dicţionarul explicativ al limbii române" 
Ed. Academiei R.S.R. - 1975) sau marcbidiaa (marchidani): „Negustor ambulant de mărunţisuri" din rus. 
markitant (conform cu „Dicţionarul limbii române moderne" Ed. Academiei R.P.R. - 1958 şi cu 
„Dicţionarul explicativ al limbii române" Ed. Academiei R.S.R. -1975). 
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dintre Hanul Şerban Vodă cu Biserica Sfântul Nicolae Selari structurând astfel 
actualul traseu. 33 

La o analiză mai atentă a regiumului de construcţie pe porţiunea actualei străzi 
Lipscani cuprinsă între străzile Şelari şi Zarafi se observă o ocupaţie totală a 
parcelelor cu clădiri care au acces atât la actuala stradă Lipscani, cât şi la strada 
Gabroveni, iar separarea dintre cele două clădiri se aUă pe o linie aproape continuă.34 

Deşi fondul construit actual este mult mai recent decât perioada de realizare a 
planului Ernst se cunoaşte faptul că aceste clădiri sunt ridicate pe subsolurile boltite 
realizate într-o etapă anterioară incendiului din 1847. 

Toate aceste aspecte corelate cu situaţia nu rareori întâlnită a construcţiilor 
lipite de zidurile de incintă mă fac să consider că posibila situare a limitei de nord a 
Curţii Vechi în zona care separă clădirile dinspre strada Gabroveni de cele dinspre 
actuala stradă Lipscani. 

Evident că studiul istoric al clădirilor din zonă împreună cu o cercetare 
arheologică punctuală corelată cu rezultatele anterioare şi raportată la actualul fond 
construit ar putea să confirme sau să infirme această analiză care rămâne cel puţin 
pentru moment doar o ipoteză. 

Prin aplicarea metodei de redresare grafică a reţelei stradale se confirmă atât 
existenţa unor trasee stradale încă de la sfărşitul secolului al XVIII-iea, cât şi 
evidenţierea unor aspecte legate de evoluţia lor. 

Elaborarea metodei de transpunere grafică urmăreşte creşterea gradului de 
obiectivitate pentu localizarea pe planul cadastral actual a reţelei stradale, a 
delimitării parcelarului şi a amplasamentelor clădirilor consemnate în planul Ernst. 

În acest· sens utilizarea metodei prezentate îşi atinge scopul propus, însă este 
necesară observaţia că rezultatele obţinute prin aplicarea ei trebuie interpretate 
calitativ şi nu doar înregistrate strict mecanic sau mai grav „afectiv-speculativ". 

Un grad de precizie mai mare dat de îndesirea reţelei convenţionale de unităţi 
grafice ..1g (Ac) prin diminuarea dimensiunii de 40,0 m, nu este neapărat necesar 
deoarece aceasta poate conduce doar la o redresare mai fidelă a planului Ernst nu 
însă şi la obţinerea unui plan mai exact al oraşului de la acea dată. Perfecţionarea 
metodei este însă utilă mai ales sub aspect operaţional prin conceperea unui program 
informatizat de prelucrare a datelor. 

Desigur că această metodă nu suplineşte cercetarea altor surse de 
documentare şi nici nu prezintă o certitudine în cea ce priveşte corectitudinea 
execuţiei planului Ernst, însă utilizarea ei prin extensie la nivelul oraşului poate 
permite cel puţin identificarea mai riguroasă a traseelor stradale şi a limitelor 
oraşului Bucureşti la sfârşitul secolului al XVIII-iea. 

33 Vezi PLANŞA 3 (D / 21, E / 21, F / 21şiG/21). 
34 Vezi PLANŞA 3 (D / 21, E / 21, F / 21şiG/21). 
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ANEXA 1. 

PLANUL PARCELĂRII CURŢII VECHI DIN 1799 
Ion Ionaşcu Colocviul Institutului de Istorie Naţională din 17 Decembrie 1942 Plan 

reprodus din articolul: "Cel mai vechi plan de parcelare din Bucureşti (1789-1799)" de Dan 
Ionescu (revista ARHITEXT nr. 4, aprilie 1996); 
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ANEXA2. 

PLANUL CURŢII VECHI DIN PLANUL ERNST (1791) ANALIZAT PE UN PLAN 
ACTUALIZAT 
Plan reprodus din articolul: „Baia Curţii Vechi din Bucureşti" de Horia Teodoru 

(B.C.M.I. - XXXV-1942 - pag. 171) 

Fig. 4. - Curtea Veche din Bucureşti, după planul lui Ferdinand Ernst. 1. Palatul domnesc. 
2. Biserica Domnească. 3. Biserica Sf. Anton. 4. Baia. 5. Monumentul din piaţa de flori. 
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ANEXA 3. 

PLANUL CURŢII VECHI DIN PLANUL ERNST (1791) ANALIZAT PE UN PLAN 
ACTUALIZAT 
Plan reprodus din „RECENSII" de Horia Teodoru la articolul: „Un plan inedit al 

Curţii Vechi din 1799" de dl. Ionaşcu din: Revista Istorica Română voi. XIII (1943), fasc.l, p. 
55-77 (B .C.M.l.-XXXVI-1943- pag. 121) 

Fig 1. - Curtea Veche din Bucureşti, după planul din 1799: 1. Biserica Domnească, cu trei altare; 
2. Paraclisul, din Palatul Domnesc; 3. Baia cu cuptor subteran, găsită în săpături dar nefigurând 
în plan; 4. Parcela pe care se află baia din Curtea Veche; 5. Poarta din sus, cu foişor; 6. Parcele 
cumpărate de Vornicul Golescu, pe care a făcut Hanu Roşu: clădirea, în formă de U se găseşte 
în planul Borroczyn din 1852; 7. Altă parcelă cumpărată de acelaş; 8. Zidul despre dosul Şelaril or; 
9. Loc de 3 stânjeni lăsat pentru uliţă nouă în colţul despre zidul puşcăriei; 10. Parcela cumpărată 
de Ilie, vătaful de puşcărie; 11. Polcul de Vânâtori; 12. Pridvor de intrare în Palat, ce nu figurează 
decât în planul din 1791; 13. Sala mare; 14. Sala mare susţinută la mijloc de un rând de coloane; 
15. Cafineonul lui Altântop în 1801; 16. Parcela pe care s-a construit o parte din Hanul Manuc; 
17. Podul prin Curtea Veche, larg de 8 m, Podul de la Curtea Veche în 1804, Uliţa Curtea Veche 
în 1852, actuala stradă Carol; 18. Podul nou, larg de 6 m; Uliţa Şepcari în 1852; 19. Podul nou, 
larg de 5,50 m; Uliţa Covaci în 1852, actuala stradă Oituz; 20. Podul spre Mihel Beceriu, larg de 
8,50 m; Pod ce merge spre Şelari în 1804; Uliţa Şelari în 1852; Uliţa lui Costantinache în 1852; 21. 
Fără nume în planul din 1799; larg de 6 m, Podul ce merge de la Curtea Veche spre Hanul lui 
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Şerban-Vodă în 1804; Uliţa Nemţească în 1852; strada Germană în 1876, actuala stradă Smârdan; 
22. Fără nume în planul din 1799, larg de 8 m; Boiangii şi Işlicari în 1804; Uliţa Franţuzească în 
1852, actuala strada Coroi; 23. Podul spre Doamna Bălaşa, larg de 8 m; 24. Drumul Sacagiilor, 
larg de 6 m; Vadul Sacagiilor în 1804; fără nume în planul din 1852, dar cu pod de trecere peste 
apă; actuala stradă Călăraşi (25); 26. Uliţa în dosul Şălarilor, lângă de 6 m; Fără nume în planul 
din 1852, actuala stradă Gabroveni; 27. Uliţa la binale, largă de 5,50 m, prelungită, fără nume, 
până în strada Carol, înainte de 1852, actuala strada Soarelui. 

ANEXA 4. 

PLANUL CENTRULUI ORAŞULUI BUCUREŞTI LA SFÂRŞITUL SECOLULUI 
AL XVIII-LEA 
Plan reprodus din lucrarea: "Biserica Curtea Veche" de Cristian Moisescu (pag. 8, fig. 2, 

Editura Meridiane - 1967) 

The analysis of the street network of the "Ernest" plan (1971) 
in the central area of Bucharest - a case study 

The study suggests the ellaboration of a method for graphic transposition of the plan 
dating from 1791, on the cadastrial plan dating from 1995. ln this respect, the elements still 
existing were marked ( churches and the tract of the Dambovitza river) which were used as a base 
for the transposition of the informations from one plan to anathor. ln order to ensure the succes 
of the translations, a relation of proportionality was ellaborated, which makes possible the 
correspondence between the elements represented in the two plans. 

Thus, it was made possible to retrace some streets, to remake their dimensions, to 
reconstituie some streets that have disapeared. This method alsa allows to notice the devepment 
of the quarters, during the two centuries. 
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O PAGINĂ DIN ISTORIA BURGHEZIEI 
BUCURESTENE (1807-1812) 

' 
Oliver V elescu 

În 17 noiembrie 1806 Turcia, sfătuită de Napoleon declară război Rusiei. 
Conflictul odată început, pentru români şi mai ales pentru bucureşteni încep zile 
grele. După ce domnul Ţării Româneşti, Constantin Ipsilanti fugise în Rusia. 
Bucureştiul este ocupat la 30 noiembrie 1806 de o armată turcească. ·Pentru a 
cunoaşte cele întâmplate în luna decembrie 1806 trimitem la cronica dascălului Ion 
Dobrescu de la biserica Batiste 1, Ia documentele folosite de V. A. Urechia în a sa 
Istorie a românilor 2 şi la paginile scrise de A. D. Xenopol 3• La 25 decembrie 
Bucureştiul este ocupat de armata rusească care va rămâne în oraş până în anul 1812. 
Prin stăpânirea militară instaurată se urmăreşte de către ocupanţi şi subjugarea 
economică, de unde nevoia întocmirii unor conscripţii cu evident scop fiscal şi 
impunerea unei reorientări a comerţului, desigur spre răsărit. 

Cauzele „zăticnirii" comerţului. sintetizate de V. A. Urechia, au fost 
următoarele: interzicerea a orice fel de relaţii, inclusiv comerciale, cu malul drept al 
Dunării şi expulzarea negustorilor turci; închiderea graniţei cu Austria păstrându-se 
deschis un singur punct de frontieră la Câmpina. Nimeni nu putea ieşi din Bucureşti 
fără bilet de la autorităţile ruseşti. Aceste măsuri şi cele care au urmat, au creat în 
Bucureşti o stare de nesiguranţă personală, cu precădere în pătura mijlocie a 
populaţiei, fapt oglindit nu numai în manifestările publice cum au fost grevele 
negustorilor, despre care ne vom ocupa mai jos, dar şi într-o încetinire a mişcării 
comerciale. Sunt sugestive pentru starea de spirit care domnea în Bucureşti cifrele 
privitoare la tranzacţiile imobiliare din aceşti ani. Pentru exemplificare au fost alese 
numai cele înregistrate în condica Mănăstirii Radu Vodă 4 între anii 1800-1814. 

Tranzacţii imobiliare în Bucureşti între anii 1800-1814 
(înregistrate în condica Mănăstirii Radu Vodă) 

Anul 

1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 

Număru; de vânzări/cumpărări 
Case, ateliere, terenuri, livezi 

14 
19 
16 
76 
31 
27 
22 
3 

Anul 

1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 

Număru; de vânzări/cumpărări 
Case. ateliere, terenuri, livezi 

26 
29 
29 
53 
53 
63 

200 

1 Ilie Corfus, Cronica meşteşugarului Ion Dobrescu (1802-1830), Bucureşti, 1966 (extras). Pe 
vitor se citează: Ion Dobrescu. 

2 V. A. Urechia, Istoria românilor, Bucureşti, 1896, I. IX, p. 97. 
3 A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiana, Bucureşti, 1929, ed. III-a, voi. IX, p. 
4 Statistica întocmită după regestele documentelor privitoare la Bucureşti cuprinse în catalogul: 

Ueana Leonte, Actele secţiunii Bunuri publice - Bucureşti, mănăstirea Radu Vodă, Bucureşti, 1948 
(Direcţiunea Generală a Arhivelor Statului). 
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Cumulate pe primele două decade ale secolului al XIX-iea, situaţia aceloraşi 
tranzacţii imobiliare se prezintă astfel: 

DECADA Număr vânzări/cumpărări 

1800-1810 
1811-1820 

329 
1234 

Se constată din această statistică o scădere a vânzărilor de la 31 în anul 1804 la 
3 în anul 1807, urmând apoi o uşoară creştere. De reţinut că îndată după încetarea 
ocupaţiei ruseşti cifrele cresc spectaculos ajungându-se la 200 de vânzări în anul 1814. 
Reamintim că a fost consultată numai condica Mănăstirii Radu Vodă. 

Anul 1807 debutează chiar din iarnă cu baluri şi petreceri organizate de 
generalii Michelson şi Miloradovici la care participau „cu mare plăcere" - scrie A. D. 
Xenopol - boierimea română. Dincolo de aspectul mondern, aceste reuniuni au un 
impact asupra moravurilor bucureştene supuse astfel schimbărilor. Trebuie subliniat 
că în corpul ofiţeresc rus erau foarte mulţi nobili de origine europeană, adevărate 
„modele" pentru „răsăriteni" şi ruşi şi români. Prezenţa a foarte multor străini în 
oraş, unii cu treburi oficiale alţii „observatori" a ceea ce se întâmplă, înseamnă şi o 
circulaţie a ideilor cu rezultate dintre cele mai benefice pentru formarea unei noi 
intelectualităţi româneşti. 

Dar dincolo de baluri şi serate ale căror scopuri politice de captarea 
protipendadei româneşti este evidentă, principalul scop al ruşilor era de a găsi noi 
surse pentru susţinerea războiului. Pentru aceasta se organizează instituţii paralele cu 
cele ale autorităţilor existente. Astfel „Comitetul Politiei" înfiinţat în anul 1807 şi 
care dubla activitatea Agiei face o nouă organizare administrativă a oraşului. 
Măsurile luate aveau în vedere organizarea unui recensământ al tuturor caselor din 
Bucureşti pentru a se cunoaşte posibilităţile de încărtiruire a soldaţilor ruşi. 

În fruntea celor cinci plăşi ale oraşului este numit câte un boier care urma să 
supravegheze lucrările recensământului (2 noiembrie 1807) iar alături de vechile nume 
tradiţionale plăşile sunt „boite", adică primesc şi numele unei culori după cum urmează: 

Plasa Târgului - boiaua Roşie 
Plasa Gorganului - boiaua Verde 
Plasa Broştenilor - boiaua Negru 
Plasa Târgul de afară - boiaua Galbenă 
Plasa Podul Mogoşoaiei - boiaua Albastră 5 

Instituţia „Comitetul politiei" nu este binevăzută de autorităţile româneşti, ele 
refuzând să o sprijine sub pretextul că „vistieria nu are bani". În aceste condiţii, 
pentru procurarea fondurilor ocupanţii hotăresc efectuarea unui recensământ al 
cârciumilor, urmând că din sumele încasate de la negustori să se asigure un venit de 
2.500 taleri lunari. Recensământul sa efectuat în 16 decembrie 1807, iar rezultatele 
sale, dincolo de scopul imediat, sunt un preţios izvor pentru cunoaşterea păturii de 
mijloc, trăitoare în Bucureştii vremii. Au fost înregistate 3.525 de cârciumi şi prăvălii, 

5 V. A. Urechia, op. cit., p. 252; vezi şi la Florian Georgescu, Aspecte privind împăr/irea 
administrativă şi evoluţia demografică din Bucureştii anilor 1831-1848 în Bucureşti, Materiale de istorie şi 
muzeografie, voi. III, p. 53-54. Pe viitor se va cita: Bucureşti. În anul 1831 s-a procedat la redistribuirea 
teritorială a „ vopselelor''. Astfel, plasa Broşteni, devine din „negru" „albastru". Plasa Târgul de Afară, în 
Ioc de „galben" se va numi „negru". Iar, Podul Mogoşoaiei primeşte numele de „galben" în loc de 
„albastru". 
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din care 2.500 erau situate în plasa Târgului, iar 1.025 erau răspândite în celelalte 
patru plase ale oraşului. Importantă este şi analiza făcută de recenzenţi: din cele 3.525 
de unităţi „rămân bune 2.196 - adică puteau fi supuse la dări - celelalte se scad, unele 
fiind pustii, altele locuite de sudiţi". 6 Rezultă din aceste date că 37% din localurile 
de comerţ ale Bucureştilor erau închise sau deţinute de străini (sudiţi) neimpozabili. 
Nu cunoaştem cifra străinilor locuitori ai oraşului la data recensământului, dintre 
care probabil cei mai mulţi erau negustori, dar se poate aprecia că numărul lor era 
sensibil mai mic decât al localnicilor. Faptul că 1.329 prăvălii (37%) sunt declarate 
„pustii" poate fi pus în legătură şi explicat cu constatarea mai sus menţionată a 
numărului extrem de redus al tranzaţiilor imobiliare din acelaşi an. Se confirmă astfel 
şi aprecierea făcută de Nicolae Iorga că: „războiul acesta fu cel mai dezastruos pentru 
comerţ decât ori care altul. Ruşii fură de o necruţare fără de exemplu". 7 

Punerea în relaţie a rezultatelor acestui recensământ cu cele ale Catagrafiei 
din anul 1810 şi cu cele ale numărătoarei făcută de autorităţile de ocupaţie în anul 
1811, oferă informaţii interesante privitoare la structura păturii mijlocii a populaţiei 
bucureştene. 

3.525 de prăvălii - în care se vindeau şi băuturi alcoolice, - între care desigur 
vinurile din podgoria de pe „Dealul Bucureştilor" şi rachiuri fabricate în povernile 
oraşului - înseamnă că cifra de mai sus corespunde şi cu numărul micilor comercianţi 
din oraş (o prăvălie - un propietar).Corelarea cifrei de mai sus cu numărul 
locuitorilor (sau cel puţin a o parte din ei) şi al caselor, duce la următoarele rezultate: 

Astfel cele 3.525 „cârciumi" raportate la 32.185 locuitori adulţi 8 conduce la 
concluzia că 11 % din populaţia oraşului erau cârciumari. După cum 3.525 „cârciumi" 
raportate la 7.503 case 9 duce la concluzia că în 47% din casele Bucureştiului se 
practica negatul mărunt. Dacă la cele 3.525 de cârciumi se adaugă cele 2.981 „prăvălii 
industriale" 10 puse în evidenţa în anul 1811 şi la care se adaugă şi cele 64 de ateliere 
de tabăcărie din plasa Broşteni, înseamnă că în Bucureşti erau 6.570 liberi 
întreprinzători adică 20,41 % din populaţia oraşului. Dintre aceştia 9,46% adică 3.045 
bucureşteni erau „fabricanţi". 

Desigur, între aceşti locuitori - cei 20,41 % din bucureşteni - exista o 
stratificare socială după avere şi meseriile practicate. Existau ocupaţii mai bănoase, 
în frunte fiind negustorii care vindeau cu „toptanul", după cum erau meseriaşi ale 
căror produse erau mai puţin căutate. Un document din 18 aprilie 1812 întocmit tot 
cu intenţii spoliere a acestei importante categorii de orăşeni şi care, prin activitatea 
lor susţineau economia urbei, este edificator prin clasificarea făcută după puterea lor 
financiară. După sumele impuse a se plăti prin corporaţiile lor profesionale s-au 
înregistrat atunci în Bucureşti 60 de categorii de „neguţători". În tabelul ce urmează 

6 V. A. Urechia, op. cil., p. 257. Între „sudiţi" trebuiesc incluşi „negustorii de mode, croitoresele 
şi croitorii străini" care găsiseră un bogat debuşeu ca urmare a faptului că „toate doamnele moldovene şi 
munteme au adoptat costumul european". 

7 N. Iorga, Istoria comerţului românesc, Bucureşti, 1925, voi. II, p. 120. 
8 Se pare că această cifră rezultată din catagrafia din 1810 este mai aproape de adevăr decât alte 

estimari făcute de diverşi călători, mai ales dacă este pusă în relaţie cu creşterile demografice din deceniile 
următoare ale secolului al XIX-iea. 
• 9 Recensământul paralel din 1810 întocmit de autorităţile de ocupaţie consemnează 10.103 case. 
In cazul acesta doar în 30% din casele Bucureştilor se practică comerţ. 

10 Cf. Documentul „Statistica prăvăliilor şi atelierelor meştesugăreşti din Bucureşti, întocmita pe 
baza tabelelor alcătuite de slujbaşii orânduiţi de marele aga". La Ion Ionaşcu, Dale statistice ... , în Revista 
Arhivelor, 211959, nr. 1, p. 186. 
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s-au grupat numai acei care plăteau până la 1.000 de taleri - am spune, cei bogaţi -
ştiut fiind că cea mai mică sumă datorată era de 100 de taleri. 

Aşadar, după documentul din 18 iulie 1812 intitulat „Banii ce s-au orânduit a 
să împlini de la isnafurile neguţătorilor din bucureşti, spre plata datoriilor ţării", 11 

situaţia principalilor „întreprinzători" din Bucureşti se prezintă astfel: 

1 Lipscanii cu cazacii 44.000 taleri 14 Cavafii 1.500 taleri 
2 Cîrciumari şi rachieri 37.000 taleri 15 Lumânărarii 1.500 taleri 
3 Băcanii 15.000 taleri 16 Postăvarii 1.500 taleri 
4 Cojocarii subţiri 8.300 taleri 17 Zidarii 1.500 taleri 
5 Bogăsierii 5.300 taleri 18 Abagii şi pânzarii 1.400 taleri 
6 Dulgherii 4.000 taleri 19 Tabacii 1.200 taleri 
7 Brutarii 3.000 taleri 20 Surecci 1.190 taleri 
8 Croitorii 3.000 taleri 21 Conduragii şi cizmarii 1.100 taleri 
9 Braşovenii 2.200 taleri 22 Făinarii 1.000 taleri 

10 Cojocarii groşi 1.800 taleri 23 Măcelarii 1.000 taleri 
11 Grădinarii 1.760 taleri 24 Pescarii 1.000 taleri 
12 Marchitanii 1.600 taleri 25 Simigii şi bragagii 1.000 taleri 
13 Cărătaşii 1.500 taleri 26 Zarafii 1.000 taleri 

Sub suma de la l.CXJO până la 100 de taleri îi întâlnim între alţii pe găilanari, potcovari, dogari şi alţi meseriaşi. 

Pentru întregirea imaginii, din pătura de mijloc a oraşului făceau parte şi 

simbriaşii (sau lefegii) cu funcţii în administraţia statului şi a comunei. Tot aici 
trebuiesc incluşi corpul didactic din şcolile oraşului, dascălii, cântăreţii şi mai ales 
preoţimea bucureşteană, o importantă categorie socială care nu poate fi neglijată. 

Desfăşurarea evenimentelor dovedeşte că cei mai persecutaţi de către armata 
de ocupaţi au fost negustorii bucureşteni, care, dealtfel, le-au şi opus o bună şi 
organizată rezistenţă. 

O hotărâre luată în 7 aprilie 1808 de învoire de deschidere de prăvălii „a veric 
ce fel de marfă" cu tot aspectul ei liberal, în condiţiile politice date, a fost considerată 
o lovitură împotriva iznafurilor. V. A. Urechie comentând această măsură scria: „va 
să zică cetatea corporaţiunii este dărâmată, va să zică, oricare străin poate dezlega 
marfa în Bucureşti şi o vinde în detaliu." 12 Această dispoziţie a fost revocată la scurt 
timp la protestele negustorilor bucureşteni. Încercarea de liberalizare a comerţului 
poate fi pusă în legătură şi cu politica de imigrare în Ţara Românească şi cu 
precădere în Bucureşti a populaţiilor sud-slave, sârbi dar mai ales bulgari. Puternic 
încurajaţi de ocupanţi, „apăraţi cu energie în contra fiscului românesc, noii colonişti 
prosperă grabnic ... " 13 Adevăratele ţeluri ale acestei politici ruseşti (de slavizare ?) 
merita o cercetare aparte. Fapt este că toţi sud-dunărenii s-au integrat pe deplin în 
societatea românească în decurs de una sau două generaţii. 

Întreţinerea armatei aflată în război presupune cheltuieli din ce în ce mai mari. 
Sumele necesare acestui scop urmau să fie suportate de locuitorii celor două ţări 
româneşti, dar colectarea lor revenea din ce în ce mai grea. Aceasta va face ca 

11 Cojocaru, Documente ... , Bucureşti, 1958, voi. I, p. 67. 
12 V. A. Urechia, op. cit, p. 579. 
13 Idem, p. 546. 
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rezistenţa românilor să cuprindă şi personalităţi ale vieţii publice. Astfel, când i se 
cere, în anul 1808, lui Ipsilanti să colecteze pentru armata rusă 80 de pungi de galbeni 
el refuză îndeplinirea acestui ordin considerându-l imposibil de realizat într-o ţară 
jefuită de turci şi ruşi. 14 

Dealtfel, la sfârşitul anului 1807 şi începutul anului 1808 populaţia începe să 
resimtă lipsurile. Consulul francez la Bucureşti raporta la 11 ianuarie 1808: „Această 
ţară este distrusă cu devăvârşire, ruinată şi despopulată ... Numai este în ţară nici fân, 
nici ovăz, de opt zile nu se mai găseşte în piaţa Bucureştiului nici carne, nici pâine, 
nici lemne, nici verdeţuri." 15 V. A. Urechie competează: La Bucureşti absenţa hranei 
aduse „o cumplită pălimare de mare lipsă şi distihie nepomenită", cauzată de 
nenumăratele vămi şi „rusfeturi ce dau unii la alţii, dregători şi zapcii". 16 

Nevoia de banii îi obligă pe ocupanţi să ceară noi evidenţe pentru descoperirea 
de alte surse de taxe şi impozite, acestea fiind, repetăm, adevăratul scop al 
numeroaselor conscripţii care se fac în acei ani. Se încearcă şi executarea unor 
catagrafii cu sprijinul autorităţilor bisericeşti opunerea vlădicilor din ambele ţări 
fiind evidentă. Faptul acesta aduce în februarie 1808 demisia (citeşte „măzilirea") 
mitropolitului Moldovei Veniamin Costache 17 pe motivul că a refuzat întocmirea 
unei catagrafii. Sinodul Rusiei numeşte la 27 martie 1807 în locul său un mitropolit 
exarh pentru Moldova şi Ţara Românească în persoana lui Gavril Bănulescu-Bodoni, 
fost mitropolit de Kiev. La 10 iulie 1808 Gavril Bănulescu este la Bucureşti unde, în 
cele din urmă mitropolitul Dosoftei Filitti este şi el demis în luna mai 1810 tot printr-un 
caz al Ţarului. Printre motivele prezentate Divanului este şi acela că n-a trimis 
catagrafia cerută a mănăstirilor, a bisericilor şi a clerului. 18 Apreciat ca reformator, 
Gavril Bănulescu prin măsurile pe care le-a luat în anul 1809 ca preoţimea „a nu se 
amesteca în lucrurile politice şi ale lumii" a încercat în realitate să izoleze clerul, 
conducătorii fireşti ai parohiilor de frământările care-l preocupau pe români în acei 
ani. Promisiunea pe care-o făcea Bănulescu de a-i scuti în schimb pe preoţi de orice 
dare către stat nu aveau nici o valoare juridică, mitropolitul nefifod autoritatea care 
putea lua o astfel de măsură. Evenimentele în desfăşurare au infirmat măsurile 
preconizate de exarhul rus care în realitate exprimau opinia ocupanţilor. 

Ruşii continuă să slăbească puterea economică a ţărilor române. Asemănător 
cu o măsură similară din anii 1774-1775 şi acum ei lansează în Principate monedă 
falsă turcească impunându-i un curs forţat. Ocupanţii încercau să convingă că această 
emisiune avea circulaţie în Polonia şi a fost colectată de ei acolo şi adusă aici. Divanul 
Ţării Româneşti se opune la această încercare de destabilizare a economiei, dar 
generalul Kusnicov reproşează această „cutezanţă" şi îi obligă sa primească această 
monedă. Dacă în Moldova au avut succes, în Muntenia şi mai ales în Bucureşti, 

14 Ameninţat că va fi predat turcilor, Ispilanti fuge la St. Petersburg. Ruşii numesc o administraţie 
proprie, comună ambelor ţări româneşti sub comanda generalului Prozorovschi. Pentru amănunte a se 
vedea A. D. Xenopol, op. cit., voi. IX, p. 287. 

15 A. D. Xenopol, op. cit., voi. IX, p. 289, unde se trimite şi la izvoarele folosite. 
16 V. A. Urechia, op. cit., voi. XI, p. 645. 
17 Autorităţile ruseşti au interzis tipărirea şi difuzarea cărţilor bisericeşti în limba română. Unul 

din motivele mazilirii marelui om de cultură care a fost mitropolitul Veniamin Costache a fost tocmai 
opunerea sa la această măsură. 

18 N. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religiose a românilor, Bucureşti, 1909, voi. II, 
p. 225-226 Louis Roman, L 'origine du recensement de 18](~1811 effectue par Ies organes ecc/esiastiques 
en Valachie et en Moldavie, în culegerea de studii demografice „Populaţie şi societate", Cluj-Napoca, 
1980, voi. IV, p. 93. 
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lucrurile s-au petrecut altfel. După relatarea lui Zilot Românul negustorii 
bucureşteni „cunoscându-o de faţă amăgire şi sărăcie, turburându-se, cu toţi au închis 
prăvăliile". Această grevă a negustorilor desfăşurată în luna mai 1808 i-a luat pe ruşi 
pe neaşteptate. După cum relatează cronica, însuşi generalul Miloradovici a fost 
nevoit să meargă în oraş şi „striga în gura mare către târgoveţi a deschide târgul şi cu 
jurământ îi încredinţa că va zăticni urmarea acestei monede. Moneda falsă a fost 
retrasă în cele din urmă nu înainte de a crea un haos monetar negustorii preferând 
monedele de aur străine, a căror curs a crescut simţitor. 19 

În anul 1809 mitropolitul exarh cere întocmirea în toate eparhiile a unui 
„catastih" al tuturor mănăstirilor, schiturilor, a bisericilor şi a întregului cler 
indiferent de rangul lor. Gavril Bănulescu simte opunerea ce i se face prin 
temporizarea lucrării de către Biserica din Ţara Românească şi de aceea el revine şi 
în ianuarie 1810 insistând a se face catagrafia solicitată. 20 

1810 este cu totul nefast bucureştenilor. Anul debutează în primăvară cu o 
epidemie de „langoare", urmează o perioadă de foamente a cărei apogeu este în anul 
1811. În acelaşi timp din proviziile puţine ale oraşului trebuiau să fie hrăniţi şi sud
dunărenii aşezaţi de ruşi în oraş. Toate necazutile erau puse pe seama „stelei cu coadă" 
care s-au arătat pe cerul Europei, cometa fiind văzută şi pe boltă cerească a Bucureştiului. 

Lipsurile şi dările impuse negustorilor crează o nouă criză economică. Preţurile 
cresc. Astfel - aşa cum le-a comentat cronicarul Dobrescu - „au ajuns ocaua de pâine 22 
parale, ocaua de jimble 32 parale, ocaua de mălai 20 parale, ocaua de morun 2 lei şi 20 
parale, ocaua de crap 60 de parale, [peştele] cel mărunt 40 de parale, ocaua de undelemn 
5 taleri, curcanul 8 lei, găina 3 lei, oul 5 parale, chila de grâu 125 lei, carul de lemne 
12 lei". Concluzia cronicarului: „Foarte cu greu au fost creştinilor întru acest an". 21 

„Valahia - scrie în observator a celor ce se petreceau în ţara, Ledoulx, - este în 
starea cea mai de plâns". Contribuţiile pentru armată sunt împărţite faţă de cea care 
era sub „gospodari". Ţăranii se refugiază peste Dunăre. „Valahia va fi o ţară ruinată 
dacă această stare de lucruri ţine încă un an". lată pentru ce „sărmanii români doreau 
să vadă cât mai curând armatele ruseşti departe de nenorocita lor ţară". 22 

Conflictul latent al autorităţilor ruseşti cu negustorimea bucureşteană se 
acutizează din nou din pricina taxelor excesive care li se pretindeau, în condiţiile 
economice grele ale anului 1810. În 23 septembrie 1810 „cârciumarii", din Bucureşti, 
în semn de protest, închid iarăşi prăvăliile lor. Spre deosebire de felul cum a fost 
rezolvat incidentul similar din anul 1808, de data aceasta autorităţile folosesc armata 
împotriva „cârciumarilor". Localurile sunt „pecetluite", iar patronii care refuză plata 
sunt arestaţi. Rapoartele autorităţilor din acele zile reflectă dramatismul situaţiei: 
„din cârciumi - se scrie într-un astfel de document - am ridicat până acum la Spatărie 
peste 70, şi se află de atâta vreme închişi la gros şi nici într-un chip nu se înduplecă a 
plăti banii ce sunt orânduiţi din poruncă a da. Iar unii din sudiţi se împotrivesc 
orânduiţilor zapcii, cu înjurături şi lovituri, de se întâmplă gâlcevuri, rupându-le şi 
hainele". Iar „fiindcă se află şi atâţia cârciumari închişi precum mai sus se arată şi astăzi 
este a se mai aduce şi alţii şi locul unde a mai pune nu este, căci tot aridicându-i şi ei 

19 Zilot Românul, Înainte de Tudor Vladimirescu 18CXl-1821, ultima cronică română din epoca 
Fanariotă reprodusă după manuscripturile din Arhivele Statului din Bucureşti cu o introducere de B.P. 
Haşdeu, Buc„ 1884, a se vedea şi V. A. Urechia, op. cit„ voi. IX, p. 579. 

20 Louis Roman, op. cit„ p. 95, unde se face şi trimiterea la izvoarele folosite. 
21 Jon Dobrescu, op. cit„ p. 336--337. 
22 A. D. Xenopol, op. cit„ voi. IX, p. 290. 
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nefăcând vreo urmare de plată urmează a se strânge la închisoare peste 650 de inşi şi 
fiindcă loc nu mai am unde ai mai pune va orândui slăvitul Divan un Ioc deosebit 
pentru aceşti cârciumari ca să se închidă". Peste opt zile, în 30 septembrie Divanul 
comunica Spătăric ca acei cârciumari care nu încap la închisoare „să orânduiască a se 
închide Ia mitocul sfintei Episcopii de Râmnic". 2-

Aşadar, 650 de negustori, adică 18% din cei 3.525 recenzaţi în decembrie 1807 
sunt închişi şi opun o ezistenţă dârză. Se pare că în cele din urmă „cârciumarii" 
cedează plătind ceea ce li se cere. 

Faptele se repetă în august 1811. Din acelaşi motiv, refu~ul de a plăti dările 
impuse, prăvăliile din Bucureşti sunt închise vreme de şase zile. In Bucureşti are loc 
o manifestaţie a 800 de negustori „în contra stoarcerilor ruseşti", eveniment 
memorabil pentru un oraş cu cca. 30.000 de locuitori. Ei se prezintă Ia marele vistier 
„ameninţându-l cu mare îndrăzneală". Urmează represaliile. În noaptea de 21 august 
1811 ruşii „încarcă" o parte din negustori în căruţe de postă şi îi scot afară din 
Bucureşti. În oraş se crează panică pentru că se răspândise zvonul că cei arestaţi au 
fost deportaţi în Siberia. Şantajul reuseşte pentru că şi de data aceasta negustorii se 
văd nevoiţi să plătească de teama deportării. 24 

În faţa permanentelor vexatiuni şi jafuri ale armatei ruseşti Divanul ia atitudine 
şi se plânge de câteva ori comandanţilor ruşi. Istoria a înregistrat răspunsurile lor care 
oglindesc mentalitatea ocupantului. Astfel, în urma tulburărilor din toamna anului 
1810 la protestul Divanului Ţării Româneşti, generalul Arcadi Suvorov, fiul celebrului 
mareşul Suvorov (mort în 1800), răspunde cinic: „Trupele mele fac bine ce fac, eu Ie
am învoit". 25 Generalul Kutuzov - primit în Bucureşti în decembrie 1811 cu onoruri 
militare de către armata ce urma să o comande - a dat un răspuns care întrece pe cel 
al precedecesorului său: Românilor „li se vor lăsa numai ochii spre a plânge". 26 

După cum se ştie războiul se încheie prin oneroasa pace de Ia Bucureşti din 
16/28 mai 1812, ruşii retrăgându-se parţial din ţările romane pentru că vor rămâne în 
Basarabia. Pentru Bucureşti plecarea armatei a fost o uşurare deosebită. „S-au ridicat 
toţi şi n-au mai rămas nimini din muscali în Bucureşti. Şi să deşartă locurile Ţării 
Româneşti de atâta greutate de oşti şi începură a vorbi de pace şi să liniştiră de toate 
greutăţile norodului. Până aicea". Aceasta este concluzia lui Ion Dobrescu, martor al 
tuturor grozăviile petrecute în cei şase ani de ocupaţie rusească în Bucureşti. 

A page in the history of the bourgeoisie of Bucharest (1807-1812) 

The study presents the tribulations the citizens of Bucharest had togo through, during the 
military Russian occupatien between 1807-1812. For belter despoiling the population, especially 
the merchanls and artisans, the military authorities asked some cenuses to be made, among which 
those of the publicans and artisans re presen/ important sources for the analysis of the Roman ian 
bourgeoisie. lt was observed that, oul of 32,185 adult inhabitants, 6,570 were free businessmen, 
that is 20. 41 % /rom the adult population of the town. 

These proved to be strongest opposants to the occupation; the paper regardes their stikes 
and even the human confrontations. 

23 V. A. Urechia, op. cit., L II, p. 259. 
24 A. D. Xenopol, op. cit., voi. IX, p. 291. 
25 Idem, p. 290. Arckadie Suvorov a murit înecat în apa Buzăului răsturnându-se cu trăsura în care 

călătorea. Ceilalţi ocupan\i s-au salvat, iar el nu, pentru că - scrie cronicarul Dobrescu - era „mare la trup 
,j cam îngreunat de bere'·. 

26 Idem, p. 294. 
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DIN ISTORIA 
UNUI VECHI ASEZĂMÂNT MEDICAL 

' SPITALUL FILANTROPIA 

Liliana Nicoleta Hanganu 

În Bucureşti, pe la 1800, existau două spitale: cel clădit la începutul secolului 
al XVIII-iea la mănăstirea Coltea de spătarul Mihail Cantacuzino şi spitalul de la 
Pantelimon, construit în acelaşi timp cu biserica, de Grigore Ghica, către mijlocul 
aceluiaşi veac. Datorită creşterii numărului populatiei şi a războaielor ruso-turce, 
purtate şi pe teritoriul ţărilor române, aceste două stabilimente nu mai erau de ajuns. 
Astfel, va lua fiinţă un nou spital, cunoscut în epocă sub mai multe nume: iniţial, 
„spitalul nemernicilor săraci" 1 sau „streini" 2, mai târziu, „spitalul Mavrogheni" 3 -

„zis ( .. ) al Iubirii de oameni sau al Filantropiei" 4• 

Intemeietorul spitalului a fost dr. Constantin sau Constandinache Caracaş 5 

(n. Satişte, sangiacul Monastir, 1773 - m. Bucureşti, 31.X.1828, de ciumă, român 
macedonean, student al Universităţii vieneze, doctor în filozofie şi medicină (Viena 
1800); revenit în Bucureşti, practică medicina alături de tatăl său, dr. Dimitrie 
Caracaş, la Spitalul Pantelimon; introduce, alături de dr. C. Darvari şi S. Filitti, 
vaccinul antivariolic 6 (1800); numit medic al oraşului Bucureşti (din 1804, la moartea 

1 Hrisovul prin care Vodă Caragea reînnoieşte milele şi ajutoarele anterioare acord<.1te acestui 
spital, 7 decembrie 1812, în V. A. Urechia, Istoria rom;înilor, X, partea A. Bucureşti, p. 1010. 

2 Hrisovul privind mila la vinărici a spitalului Filantropia, al „sărmanilor streini", 30 octombrie 
1816, în V. A. Urechia, op. cit., p. 1016. 

3 V. Gomoiu, Din istoria medicinii şi a învăţământului medical în România (înainte de 1870), 
Bucureşti, 1923, pp. 407-408. 

4 V. A. Urechia, Edilitatea sub domnia lui Caragea, Bucureşti, 1900, pp. 91-92. 
5 Pentru biografia dr. Constantin Caracaş şi a dr. Dimitrie Caracaş, vide: G. I. Ionescu-Gion, 

Portrete istorice, Bucureşti, 1894, pp. 25-45; Al. G. Galeşescu, Eforia Spitalelor Civile din Bucuresci, 
Bucuresci, 1899, pp. 311-312, 655-661; V. Gomoiu, op. cit., pp. 407-418; Ioan C. Filitti. O pagină din istoria 
medicinii în Muntenia. 1784-1828, Bucureşti, 1929; P. Gh. Samarian, O veche monografie sanitară a 
Munteniei de Dr. Constantin Caracaş (18fXJ-1828), Bucureşti. 1937. pp. 1-10; V. Gomoiu, Repenor de 
medici, farmacişti, veterinari (personal sanitar) din ţinuturile româneşti (înainte de anul 1870), I. Brăila, 
1938, pp. 62-63 şi Idem, Adaos la volumul I (complectare şi rectificare de date) din Repertoriul ... , 
Bucureşti, 1941, p. 30; I. Negru, Doctorul Constantin Caracaş (La un veac şi jumătate de la înfiinţarea 
spitalului „Filantropia"), în Munca sanitară, 2/1965, pp. 118-222; Idem, Despre valoarea primei monografii 
medicale a Munteniei (1830) şi autorul ei, dr. C. Caracaş, în Munca sanitară, 8/1966, pp. 504-509; G. Barbu, 
Medicina în epoca _modernă 1. Ţara Românească, în Istoria medicinei româneşti, Bucureşti, 1972, pp. 
136-147; I. Negru, lntemeierea spitalului bucureştean „Filantropia" în 1812, o etapă nouă în dezvolt:irea 
spitalului românesc, în Munca sanitară, 2/1972, pp. 104-111; Aurel Morărescu, Activitatea filialei 
bucureştene a Societăţii de istoria medicinei şi farmaciei (1956-1985), în Retrospective medicale. Studii, 
note şi documente, Bucureşti, 1985, p. 748: la 3 decembrie 1973, C. Simionescu a prezentat comunicarea 
Bicentenarul naşterii doctorului C. Caracaş (1773-1828); I. Negru, Medici aromâni înaintaşi, în Din 
tradiţiile medicinii şi ale educaţiei sanitare, Bucureşti, 1978, pp. 147-155; Alfred Reiner, Medici români la 
Viena (până în anul 1918), în Momente din trecutul medicinii. Studii, note şi documente, Bucureşti, 1983, 
p. 511; I. Negru, La 155 de ani de la moartea doctorului Constantin Caraca.~, în Viaţa medicală, 8/1984, pp. 
187-191. 

6 Vaccinul antivariolic a fost introdus în Ţara Românească în 1800, la doi ani de la publicarea 
lucrării lui Jenner, O anchetă asupra cauzelor .~i efecte/or variolei vaccine, şi la un an de când Jean de 
Carro a realizat prima vaccinare la Viena (1799), vide N. Vătămanu, G. Brătescu, O istorie a medicinei, 
Bucureşti, 1975, p. 248. 
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tatălui său); în timpul ocupaţiei ruse (1806-1812) participă activ la combaterea 
epidemiilor, pentru meritele sale fiind decorat cu ordinul „Sf. Vladimir" şi i s-a dat 
titlul de „Nadvornâi Sovietnik" (consilier de curte); iniţiază organizarea şi 
construirea Spitalului Filantropia (1811/1813-1815); iniţiază refacerea Spitalului 
Pantelimon (1816); după modelul celor vieneze, stabileşte primul regulament modern 
de organizare şi funcţionare spitalicească de la noi (1817); înfiinţează, împreună cu 
stolnicul Răducanu Clinceanu şi slugerul Dumitrache Topliceanu, prima tipografie 
particulară din Bucureşti (1817), din ale cărei venituri a folosit 5% pentru 
subvenţionarea spitalului, aflat în apropiere; a scris în limba greacă, Topographia tis 
Vlahias (1820--1828), publicată post-mortem (1830) de Ion Heliade Rădulescu, noul 
proprietar al „Tipografiei de la Cişmeaua Mavrogheni" (1830). Prima monografie cu 
caracter sanitar de la noi 8, Topografia Ţării Româneşti şi observaţiuni antropologice 
privitoare la sănătatea şi bolile locuitorilor ei 9, a fost apreciată ca fiind „o lucrare 
care merită să fie tradusă de Ia început până la sfârşit, căci autorul este un spirit 
remarcabil", de o „claritate extraordinară" 10• Căsătorit în 1802 cu Irina Filitti, fiica 
dr. Silvestru Filitti, nepotul mitropolitului Dosithei Filitti, şi a Smarandei Mănescu, 
nepoata mitropolitului Cosma. A avut trei fete şi un băiat: una dintre ele, căsătorită 
cu ofiţerul rus Nojin (devenit general, în 1834 susţine un proiect de organizare a 
Teatrului Naţional), a doua, cu cavalerul rus lgnatie Iacovenco (director al Poştelor, 
socrul lui Nicolae Kreţulescu), şi a treia, Catinca/Caterina, cu generalul Odobescu, 
mama scriitorului şi istoricului Alexandru Odobescu); despre băiat (Grigore?) se 
cunoaşte că a fost educat în spiritul ideilor lui J.J. Rousseau. Tatăl său, 
Dimitrie/Dumitru Luca, poreclit Karakasse (n. Satişte, sangiacul Monastir, 1835? -
m. Bucureşti, 1804), doctor în filosofie şi medicină la Viena (1760, teza Tratând 
despre flebologie); aşezat în Ţara Românească (Craiova, 1782), este numit arhiiatros 
(medic şef al oraşului Bucureşti, 1784) şi şef al spitalului Pantelimon (1785); a 
recomandat cultura cartofilor în Ţara Românească; a scris Poemata medica (Viena, 
1795); a scris un tratat de medicină, completat de reţete medicale, în limbile latină şi 
germană, păstrat în manuscris (215 file), la Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului 
Bucureşti 11 • Cel de-al doilea fiu, Niculae, a studiat medicina la Viena, dar a murit la 
venirea în Bucureşti (1802). 

Pe la 1810 exista lângă Spitalul Colţea (ocupat de trupele ruseşti) un 
ptodrotrophion (azil pentru săraci), devenit neîncăpător când a fost transformat în 
spital pentru oamenii nevoiaşi 12. Se pare că iniţial s-a proiectat construirea unui 
spital pentru săraci la Domniţa Bălaşa 13, idee la care s-a renunţat. Cert este că în acel 
an, dr. Constantin Caracaş a propus marelui logofăt Grigore Băleanu, agă al poliţiei 
oraşului Bucureşti, deschiderea unei subscripţii publice în vederea înfiinţării unui 
spital pentru „îngrijirea atâtor bolnavi fără mijloace, făgăduindu-mă şi eu, să-i caut 

7 Printre alte lucrări, la „Tipografia de Ia Cişmeaua Mavrogheni" a fost tipărită şi Legiuirea lui 
Caragea, 1818. 

8 G. Barbu, D. Berindei, Viaţa medicală şi sanitară a oraşului Bucureşti în timpul războiului ruso
turc din 1806--1812, în Analele româno-sovietice, 3/1961, p. 65. 

~ Lucrarea dr. Caracaş a fost tradusă de G. Sion, ulterior de P. Gh. Samarian, care o şi publică în 
1937, vide supra, nota 5. 

10 N. Iorga, Medici şi medicină în trecut, Bucureşti, 1919, passim. 
11 Em. Hagi-Mosco, Bucureşti. Amintirile unui oraş. Ziduri vechi. Fiinţe dispărute, Bucureşti, 

1995. p. 189; manuscrisul a fost donat de autor în ianuarie 1950 Muzeului Municipal Bucureşti. 
12 P. Gh. Samarian, Medicina şi farmacia în trecutul românesc, III, Bucureşti, 1938, p. 98. 
IJ Cf. Hilem. p. 135 (?), în I. Negru, Doctorul Constantin Caracaş, (La un veac ... ), p. 119. 
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fără plată, toată viaţa mea'' 14• Spitalul, deschis în 1811, iniţial în incinta oraşului, a 
fost mutat în afara lui, „la o jumătate de oră de drum" 15, într-o clădire veche, fostă 
fabrică de postav 16, a medelnicerului Chiriac Arbut, aflată la Grozăveşti, (fostă 
Pociovalişte), pe lângă locurile Goleştilor 17• În aceste proiecte şi iniţieri trebuie 
văzută continuitatea dintre Spitalul nemernicilor (existent înainte de 1810) şi Spitalul 
Filantropia 18. 

La subscripţia cerută de dr. Caracaş au participat Grigore Băleanu - cu bani, 
materiale de construcţie şi locul de lângă Cişmeaua Mavrogheni, banul Radu 
Golescu, logofătul Gheorghe Golescu, vornicul Nicolae Văcărescu, aga Constantin 
Golescu, băneasa Safta Brâncoveanu, ş.a., printre care şi gen. M.I. Kutuzov 19. În 
hrisovul dat de domnitorul Gheorghe Caragea sunt surprinse etapele iniţiale: „( ... ) 
spitalul nemernicilor săraci, care, încă de la leat 181... prin osârdia şi cheltuiala 
dumnealui Vei Logofătului de ţara de sus Grigore Băleanu, şi a dumnealui 
dohtorului al politiei Constantin Caracaş, s-au fost început şi s-au pus în lucrare mai 
întâi aici înlăuntru în politie spre primirea şi căutarea acestor fel de săraci bolnavi, 
apoi văzând că aici în politie nu este loc îndemânatic spre a se urma fiinţa şi lucrarea 
acestui spital, fiind trebuinţă de lăcaş mai larg, au mutat pe bolnavi la zidirea unde se 
cheamă fabrica de postav, afară din Bucureşti ( ... ). ( ... )după câtăva trecere de vreme 
înmulţindu-se paturile bolnavilor şi văzând că nici acolo nu este loc îndemânatic, 
nefiind nici casele într-adins zidite pentru acest fel de trebuinţă şi loc depărtat de 
politie, iar mai vârtos şi zidirea fabricei fiind străină, cugetat-am a face şi a zidi 
într-adins o zidire de spital nou pentru aceşti bolnavi, un loc larg şi cu aer curat al 
dumnealui mai sus numitului boier Vei Logofătului Grigore Băleanu aproape de 
politii, lângă cişmeaua răposatului Mavrogheni ( ... )" 20. 

Prin contribuţiile publice ale boierilor, clericilor sau negustorilor, construirea 
clădirii a început în anul 1813, în proiectul iniţial fiind prevăzută cu parter şi etaj. Se 
urmărea astfel crearea unui spital civil modern, asemănător celor în care practicase 
medicina în studenţie, la Viena, dr. Caracaş. Într-o cerere a celor doi epitropi, marii 
boieri, Radu Greceanu şi Grigore Brâncoveanu, se precizau următoarele: „( ... ) 
făcându-se în afara politiei lângă cişmea, spital nou, în care poate să încapă aproape 
la două sute paturi de bolnavi ( ... )" 21 • Prin hrisovul domnesc din 30 iulie 1813, 

14 P. Gh. Samarian, O veche.„, p. 151. 
15 Ibidem, p. 152. 
16 Em. Hagi-Mosco, op. cit., p. 188. 
11 Vide supra, nota 8. 
18 Em. Vîrtosu, Sigiliul Spitalului nemernicilor din Bucureşti, în Istoria medicinei. Studii şi 

documente cercetări, Bucureşti, 1957, p. 347; I. Felix, Istoria igienii în România, Bucureşti, 1901, p. 69, 
notează că Spitalul nemernicilor străini a funcţionat pe lângă biserica Mavrogheni din Bucureşti, până la 
deschiderea Spitalului Filantropia, opinie reluată şi de V. Gomoiu, Din istoria„„ p. 171. 

19 M. I. Kutuzov (1745-1813) a fost comandantul trupelor ruseşti în războiul ruso-turc din 
1806-1812. În legătură cu înfiinţarea Spitalului Filantropia, circulă pe seama lui o serie de legende, 
mergând până la a-1 considera, în anii '50 ai secolului XX, din motive de propagandă politică, ctitor şi 
singurul care I-a subvenţionat pe dr. Caracaş. Vide Al. G. Galeşescu, op. cit„ pp. 655-656; V. Gomoiu, Din 
istoria„„ pp. 408-409; Em. Hagi-Mosco, op. cit„ pp. 187-190; Gh. Petrovici, Cum a luat fiinţă „Spitalul 
Filantropia" din Bucureşti, în Munca sanitară, 1/1952, pp. 57-59; I. Ghelerter, Spitalele din Bucureşti la 
începutul secolului al XIX-iea; înfiinţarea Spitalului Filantropia; ajutorul dat de generalul Kutuzov, în 
Ocrotirea sănătăţii în R.P.R„ 1/1953, pp. 43-46. 

20 Hrisovul spitalurilor celor nouă de mili ide intrenuirea şi rânduiala epitropilor, 30 iulie 1813, în 
V. A. Urcchia, Istoria„„ p. 1031. 

21 Cererea semnată de Radu Greceanu şi Grigore Brâncoveanu, 26 iulie 1813, în V. A. Urechia, 
Istoria„., p. 1030. 
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menţionat mai sus, Caragea îi numeşte pe dr. Caracaş şi pe Grigore Băleanu ctitori şi 
epitropi pe viaţă 22. 

Pentru noul spital, domnia a acordat o serie de avantaje, prin hrisoavele din 
27 iulie 1813, 20 martie 1814, 28 mai 1814, dintre care, cele mai importante au fost 
veniturile mănăstirilor Arnota şi Govora 23. Datorită greutăţilor ivite în urma 
izbucnirii ciumei („ciuma lui Caragea"), a fost ridicat numai parterul, finalizat şi 
dat în folosinţă în anul 1815. „Clădirea acestui spital, s-a făcut afară din oraş, la 
distanţă de 150 de paşi, spre Miazănoapte, într-un loc care nu avea atunci alte 
clădiri în vecinătatea sa, cu vedere întinsă spre câmpie şi spre oraş. Spitalul este 
pus cu faţa spre Miazăzi, are o curte mare şi după dânsa o grădină mare; în dos, 
spre Nord, o altă grădină cât ţine spitalul" 24 • Clădirea avea 20 de camere (dintre 
care opt pentru bolnavi, iar restul fiind locuinţe pentru personalul medical şi 
administrativ). Elementul arhitectonic caracteristic era o impunătoare galerie, 
adevărată „alee adăpostită", 25 care se întindea de-a lungul faţadei, pe o lungime 
de 52 de stânjeni şi o lăţime de 9,5 stânjeni, prevăzută cu 30 de ferestre. Aici 
puteau fi adăpostiţi între 60 şi 90 de bolnavi 26• În subsol era „o pivniţă mare, 
despărţită pentru vin, pentru medicamente şi pentru hrană"; separat mai era o 
clădire care cuprindea „bucătăria, spălătoriile, magaziile de rufe şi câteva locuinţe 
de servitori" 27• Spitalul Filantropia era la acea vreme un modern stabiliment, 
construit prin contribuţie publică, primul spital de acest fel de la noi, menit „de a 
primi bolnavi de ambele sexe, fără nici o deosebire de religie" 28. Importanţa 
acestuia este dovedită şi de faptul că, la stăruinţele dr. C. Caracaş, Spitalul 
Pantelimon, unde acesta rămăsese medic, a fost refăcut din temelii, în anul 1816, 
„după modelul spitalului Filantropia" 29. 

În anul 1817 este construit un paraclis, de către arhitectul Hartl 30, cu fondurile 
păhărnicesei Ecaterina Fărcăşanu, care se declară nemulţumită că „arhitectonul" nu
i făcuse „lucru bun", după zapisul dat 31 . 

În anul 1821, în timpul revoluţiei luiTudor Vladimirescu, datorită vremurilor 
tulburi şi a plecării multora dintre cei angajaţi în subvenţionarea spitalului, printre 
care şi a dr. Caracaş, retras în Transilvania, activitatea spitalului s-a atenuat simţitor. 
Abia în 1825, la întoarcerea sa de la Braşov, dr. Caracaş a găsit terminat un pavilion 
de băi, construit prin donaţiile oferite de marea băneasă Safta Brâncoveanu, soţia 
banului Grigore Basarab Brâncoveanu. Existase un plan iniţial, pe care îl lăsase 
însuşi dr. Caracaş, proiect ce nu fusese respectat, motiv pentru care, doctorul era 
destul de nemulţumit 32• 

22 Vide supra, nota 20. 
23 V. A. Urechia, Istoria ... , p. 783. 
24 P. Gh. Samarian, O veche ... , pp. 153-154. 
2s G. Barbu, op. cit., p. 147. 
26 Vide supra, nota 24. 
21 Ibidem, p. 154. 
28 Al. G. Galeşescu, op. cit., p. 662. 
29 P. Gh. Samarian, O veche ... , pp. 144--148. 
3° Cezara Mucenic, Bucureşti. Un veac de arhitectură civilă. Secolul a/ XIX-/ea, Bucureşti, 

1997, p. 13. 
3! N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumente/or feudale din Bucureşti, Bucureşti, 

1961, p. 140. 
32 P. Gh. Samarian, O veche ... , p. 161. 
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Dr. Constantin Caracaş s-a îngrijit şi de stabilirea unui regulament 33 de 
funcţionare a spitalului, primul de acest fel din istoria medicinii româneşti, prin care 
bolnavul devine principalul personaj, în jurul căruia se organizează activitatea 
spitalicească. Regulamentul, alcătuit după modelul celor austriece, avea 77 de 
articole şi a fost aplicat din aprilie 1817 34. Ca şi în celelalte spitale din Ţara 
Românească, primirea bolnavilor se făcea fără distincţie „de naţionalitate, clasă, 
religie sau patimă" şi fără plată. 

Venitul iniţial a fost de 30 OOO de lei, în 1815. Spitalul a avut de la început un 
act de fundaţie şi de funcţiune care să fixeze fondurile şi modalităţile de administrare 
35, un rol important în administrarea veniturilor, avându-l marele vornic Iordache 
Golescu, efor (epitrop) permanent al spitalului, între 1815 şi 1832, Între anii 1812 şi 
1820, veniturile totale ale Spitalului Filantropia au fost de 373 777 de lei, fiind 
utilizate pentru 6 685 de bolnavi 36, iar între 1828 şi 1830 fondurile variau între 32000 
şi 34 OOO de lei/an 37• 

Cele trei spitale principale din Bucureşti, Colţea, Pantelimon şi Filantropia, au 
avut, până în anul 1832, venituri diferite, administrate de epitropi diferiţi. Prin 
aplicarea Regulamentului organic, care prevedea şi modificări în felul de organizare 
spitalicească, a fost creată o Eforie a Spitalelor, în aprilie 1832 38 , eforii numindu-se 
de către stat; s-au păstrat epitropiile fiecărui spital, dar s-a introdus controlul statului 
asupra cheltuielilor. În perioada 1832-1847, venitul mediu al spitalului a fost de 
160 OOO de lei/an, din care 100 OOO de lei subvenţii de la stat 39, atingând cota cea mai 
mare în anul 1837, când a ajuns la 309 OOO de lei 40• 

Între 1834-1839, Spitalul Filantropia a trecut printr-o reparaţie generală, în 
timpul căreia s-au făcut noi adăugiri pentru maternitate 41 şi s-a construit şi zidul de 
incintă 42• Planul maiorului Rudolf Artur Borroczyn (1846-1852) prezintă construcţia 
iniţială şi paraclisul care apare şi în planul din lucrarea lui Galeşescu la care se adaugă 
şi pavilionul de băi. (Fig. 1-3) 

33 I. Negru, Prevederi ale Regulamentului spitalicesc din 1817 valabile şi astăzi, în Munca sanitară, 
2/1967, pp.}17-122; G. Barbu, op. cil., pp. 147-148. 

34 In Regulament era delimitată pentru prima dată şi activitatea farmaciştilor, vide I. Negru, 
Farmacia spitalului „Filantropia" din Bucureşti sub regulamentul doctorului C. Caracaş din 1817, în Viaţa 
medicală, 12/1975, p. 139. 

35 Al. G. Galeşescu consideră că nu a avut iniţial un act de funda\ie şi funcţiune. Dar, hrisovul lui 
Caragea din 30 iulie 11!13 fixa epitropiile, vide supra, nota 20. Epitropii Spitalului Filantropia între 
1815-1832 au fost: Constantin Filitis, episcopul Buzăului; Grigore Brâncoveanu, mare ban; Grigore 
Băleanu, mare vornic; dr. Constantin Caracaş; Giani Orăşanu, stolnic; Iordache Golescu, biv vei vornic, 
vide Al. G. Galeşescu, op. cit., p. 312. 

36 Vide supra, nota 27. 
37 Al. G. Galeşescu, op. cit., p. 311; Gh. Bezviconi, Călători ruşi în Ma/ova şi Muntenia, Bucureşti, 

1947, pp. 214-216. 
38 Al. G. Galeşescu, op. cit., p. 313. 
39 Ibidem, p. 415. 
40 V. Gomoiu, Din Istoria ... , pp. 415-417; Al. G. Galeşescu, op. cit., p. 664. Veniturile Spitalului 

Filantropia cuprindeau: arenzile moşiilor Arnota, Govora, Cerneţ, Molovăţ, Strămbeni; subvenţii de la 
visterie şi biserică, birul ţiganilor, ajutoare de la judeţe, donaţii. 

41 Vide supra, nota 31. 
42 Al. G. Galeşescu, op. cit., p. 344; I. Negru, Spitalul bucureştean Filantropia în cursul secolului 

al XIX-iea, în Spitale vechi şi noi. Studii şi note, Bucureşti, p. 149, nota 1: Săpăturile făcute în curtea 
spitalului în 1969, pentru instalarea unor conducte, au scos la iveală fundaţia unui zid al spitalului lui 
Caracaş. Ea este orientată spre miazăzi (în sensul în care era şi faţada spitalului în 1815) şi merge paralel 
cu actuala faţadă a Institutului oncologic, dar la o distanţă de c1:;,; metri. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 103 

Fig. 1. Planul Spitalului Filantropia, după Maior Baron Rudolf Artur Borroczyn, Planul 
Oraşului Bucureşti, scara de 300 stânjeni Şerban Vodă sau 1/1000 din stânjenul natural, 1852. 

Foaia 4, inv. B.A.R. - Cabinetul de hărţi H 1643 - D. XLV 2. 

Fig. 2. Planul Spitalului Filantropia, după Maior Baron Rudolf Artur Borroczyn, Planul 
Bukurestului ridicat, tras chi-publikat din porunka prea înaltului Domn stăpânitor Barbu 
Dimitrie Ştirbei V.v., 1:10 OOO, 1852. Reprodus Bucureşti, C. Ghiulea (c. 1900), 4 foi, inv. 

B.A.R. - Cabinetul de hărţi 1642 - D.XL V 1. 
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Fig. 3. Planul Spitalului Filantropia, 1871 (după Al. G. Galeşescu, Eforia). 

Domnitorul Gheorghe Bibescu a desfiinţat în anul 1847 vechea organizare a 
Eforiei Spitalelor, a înfiinţat o alta, cu o singură epitropie, de multe ori fondurile 
necesare spitalelor luând o altă destinaţie; această situaţie a dus şi la micşorarea 
donaţiilor 43• În acelaşi an se înfiinţează două încăperi speciale- pentru bolile 
molipsitoare („boalele lipicioase, râie şi altele") 44 , ajungând la un total de 80 de 
paturi. Între 1848 şi 1851/1853 a fost ocupat de trupele ruseşti, cantonate în Bucureşti, 
iar în 1854 a primit soldaţi austrieci bolnavi. 

La începutul lunii ianuarie 1853, la iniţiativa medicului primar al Spitalului 
Filantropia, dr. Gheorghe Polizu se înfiinţează Şcoala de mică chirurgie 45 (creată de 
N. Kreţulescu la spitalul Colţea, unde fiinţase între 1842-1848), care avea durata de 

43 Al. G. Galeşescu, op. cit., p. 417. 
44 Ibidem, p. 667. 
45 C. I. Bercuş, Un absolvent al Şcolii de felceri de la Filantropia, dornic de învăţătură, în Pagini 

din trecutul medicinii, I, Bucureşti, 1970, p. 80. 
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doi am ş1 dădea la sfârşitul cursurilor un atestat de subchirurg. A durat până în 
1855/1856, când a fost înfiinţată de dr. Carol Davila, Şcoala de mică chirurgie de la 
Mihai Vodă 46. Tot în 1853 sunt luminate coridoarele cu petrol, fiind înlocuite astfel 
lumânările 47. În anul 1857 a fost creat un serviciu de oftalmologie de către dr. Carol 
Widmann 48, cu 30 de paturi. 

În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, problema finanţării spitalelor nu 
a fost neglijată, în contextul operei de modernizare generală. În octombrie 1864 s-a 
înfiinţat Eforia Spitalelor Civile, care avea rolul să administreze veniturile acestora, 
separat, dar sub control statal 49. 

În ceea ce priveşte Spitalul Filantropia, încă din 1859 avuseseră loc modificări 
în organizare. Prin desfiinţarea spitalului Ilfov pentru „boli lumeşti", Filantropia 
ajunge la 145 de paturi (de la 80, în 1847), preluând şi atribuţiile acestui spital 50. 

Tot în 1859, în urma raportului inspectorului dr. V. Grădianu privind îmbunătăţirea 
condiţiilor din spitale, la Filantropia se organizează două secţii: medicală, condusă 
de dr. G. Cariadi, şi chirurgicală, condusă de dr. A. Grunau, ambii medici 
primari 51 . 

În 1870 pentru întreţinerea unui bolnav, asistenţa medicală fiind gratuită, se 
plăteau 1 leu şi 11 bani, (42 de bani pentru hrană, 35 de bani pentru încălzit şi 34 de 
bani pentru spălatul rufelor, în mare parte oferite tot de spital) 52. 

În 1871 s-a adăugat un etaj părţii din mijloc 53 şi a fost reparat paraclisul, pictat 
de Gheorghe loanid 54 în anul 1883. 

În 1877/1878, în timpul Războiului de independenţă, Spitalul Filantropia a fost 
transformat aproape în întregime în spital militar 55 , construindu-se în curte trei 
barăci pentru îngrijirea a 90 de bolnavi (în total, se dispunea de 170 de paturi). În 
1878, la Spitalul Filantropia, prin detaşarea a încă trei medici, lucrau: cinci medici, 
şase elevi interni, 14 funcţionari, 34 de îngrijitoare şi personal de serviciu. În 
condiţiile de război s-au aplicat metodele chirurgiei de război, în special de 
dr. L. Fialla 56• 

Prin donaţiile făcute de soţii Răducanu şi Elena Simonidi, în 1880, Eforia a 
început construirea unui pavilion separat, în curtea spitalului, pentru 20 de patu!i, 
pavilion deschis în aprilie 1881 57. (Fig. 4) 

46 G. Barbu, File dintr-o istorie necunoscută, Bucureşti, 1969, pp. 71673. 
47 Al. G. Galeşescu, op. cit., p. 667. 
48 I. Glăvan, Istoricul oftalmologiei şi al învăţământului oftalmologiei din România, Brăila, 1939, 

pp. 9-11. 
49 Al. G. Galeşescu, op. cit., p. 415. 
50 V. Gomoiu, Din istoria ... , p. 418. 
51 Al. G. Galeşescu, op. cit., p. 451 şi 661; I. Negru, Spitalul bucureştean ... , p. 156. 
52 Gazeta medico-chirurgicală a spitalelor, 8/1876, p. 126. 
53 Eforia Spitalelor Civile. 1832-1932, Bucureşti, 1932, pp. 24-25. 
54 Până la decopertarea din 1994 s-a considerat că paraclisul a fost pictat de Gh. Taltarescu, vide 

Eforia Spitalelor .. , p. 25; N. Stoicescu, op. cit., p. 140; I. Negru, Spitalul bucureştean ... , p. 170; Pascal Ilie 
Virgil, Frescă salvată miraculos, în Cotidianul, IV, 154 (892), 4 iulie 1998, p. 3. De fapt, fresca a fost pictată 
în anii '80 ai secolului al XIX-iea de Gheorghe Ioanid, un elev al lui Tattarescu. Vide, Adrian-Silvan 
Ionescu, Capela Filantropia este pictată de Tattarescu sau Ioanid?, în Cotidianul, IV, 170 (908), 22 iulie 
1994, p. 6, articol în care apare şi descrierea frescelor. Menţionăm că nu este precizată datarea, citită de 
noi: „G. Ioanid/pictor/1883". 

55 I. Negru, Din activitatea Spitalului bucureştean „Filantropia" în războiul pentru Independenţă 
(1877-1878), în Viaţa medicală, 6/1975, pp. 7-8. 

56 L. Fialla, Reminiscenţe din resbelul româno-ruso-turc, Bucureşti, 1886, p. 121. 
57 Al. G. Galeşescu, op. cit., pp. 678-685. 
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Fig. 4. Planul Spitalului Filantropia, după Carol Isler, Planul Comisii coloarei de galben din 
capitala Bucuresci, 1875. Editor )oct. colon. D. A. Pappasoglu. Scala de 1300 paşi, 1 foaia, inv. 

B.A.R. - Cabinetul de hărţi H 1554 - C.XLI 70. 

În 1881/1883, Eforia Spitalelor Civile a construit în curtea Spitalului 
Filantropia un nou local al Maternităţii, iar în 1891, înfiinţează o Şcoală de infirmiere, 
cu cursuri pe doi ani, practica realizându-se la spitalele Colţea şi Filantropia 58. 

În anul 1890 s-a efectuat o restaurare completă, iar în 1891 s-a construit o 
clădire în care a fost amenajată o spălătorie mecanică, folosită de toate spitalele, la 
care s-a adăugat o clădire pentru baie şi bucătărie. În anul următor a fost introdus 
iluminatul electric, iar în 1893 s-au desfăşurat vaste lucrări de canalizare, alimentare 
cu apă şi s-au construit noi localuri destinate personalului 59; în 1894 s-a ridicat o 
clădire specială pentru consultaţii, un laborator pentru analize şi o galerie care lega 
dependinţele de corpul principal, refăcându-se totodată şi grădina care înconjura 
spitalul, iar curtea se pavează 60• 

La sfârşitul secolului al XIX-iea, Spitalul Filantropia se întindea între şoseaua 
Filantropia (azi Bd. I. Mihalache), Fundătura Spitalului (str. Dr. Felix)_şi Şoseaua 
Basarabilor (Bd. N. Titulescu), având vecini pe Ion Vasilescu Daşiu spre Şoseaua 
Basarabilor, iar în partea opusă pe Grigore Ion şi pe Anton Hilber (Linzer) 61 (spre 
str. Jitia de astăzi). (Fig. 5-6) 

La 1899, Spitalul Filantropia avea şase servicii: două medicale, câte unul 
chirurgical, ginecologic, urologic şi de consultaţii, cu un total de 235 paturi 62• 

58 Enciclopedia României, I. Bucureşti, 1938, p. 509. 
59 Al. G. Galeşescu, op. cit., pp. 661-662. 
60 Ibidem, p. 662. 
61 Planul (cadastral) al oraşului Bucureşti, Serviciul Geografic al Armatei 1911, Seria IX, coloana 

E; Planul oraşului Bucureşti, idem, 1895-1899. 
62 Vide supra, nota 60. 
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Fig. 5. Planul Spitalului Filantropia, după Planul oraşului Bucureşti lucrat de Institutul 
geografic al armatei pentru primăria Capitalei în al XXXIII-lea an al domniei M.S. Regelui 
Carol I, 1895-1899, scara 1:10 OOO, 1 foaie color, inv. B.A.R. - Cabinetul de hărţi H. II. 889. 

În 1925 i s-au adăugat noi clădiri, prin construirea de pavilioane clinicii 
medicale „B", în următorul an începând lucrările de ridicare a clinicii medicale III 63• 

În anul 1932, când se împlineau o sută de ani de la organizarea primei Eforii a 
Spitalelor, Filantropia avea cinci servicii (două de medicină internă, câte unul de 
chirurgie, otorinolaringologie şi unul restrâns) şi 221 de paturi 64, ajungând în 1938 la 
729 de paturi 65 (probabil împreună cu cele ale Maternităţii). 

în prezent, Spitalul Filantropia - obstretică şi ginecologie, este alcătuit din 
corpuri de clădire cu ani de construcţie diferiţi. Corpul „K" (parter + 3 etaje + 
mansardă) adăposteşte Institutul de Fiziologie „D. Danielopolu" al Academiei 
Române - secţia medicală. Corpurile „J" şi „I", construite după 1950, sunt în 

63 Eforia Spitalelor .. „ pp. 24-25. 
64 Ibidem, p. 25. 
65 Statistica sanitară a României, Bucureşti, 1939, passim. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



108 MUZEUL DE ISTORIE ŞI ARTĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - xm 
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Fig. 6. Planul Spitalului Filantropia, după Planul oraşului Bucureşti (Serviciul geografic al 
armatei), 1911, plan cadastral, Seria IX, coloana E, inv. B.A.R. - Cabinetul de hărţi H. 1640 -

C. XLIII 1. 
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restaurare, ca şi corpul „H" (parter + 3 etaje + mansardă) 66• Corpul „G" (parter + 
etaj) este destinat administraţiei spitalului, iar „E" şi „F", cu ani de construcţie 
diferiţi, adăpostesc secţia de sinteze-medicamente. În corpul „A" (parţial parter, 
restul parter+ etaj), la care se adaugă „B" (parter+ 2 etaje) şi „C'' (parter+ 3 etaje) 
se află secţia de obstretică-ginecologie. Tot în corpul „A" se găseşte capela, acoperită 
cu placaj în anul 1958 pentru a fi salvată de la distrugere, de directorul de atunci al 
spitalului, dr. Gherasim Zervos 67 , decopertată începând din 29 iunie 1994, şi 
restaurată cu sprijinul Fundaţiei „Hondol", organizată de Ioan Curtean de Hondol, 
consulul Insulelor Belize la Bucureşti, român de origine 68. În prezent, în capelă este 
asigurat serviciul religios pentru paciente şi copiii acestora. Corpul „D" este format 
din bucătării, magazii, centrală termică, spălătorii şi biobază. În interior se păstrează 
două cazane ce poartă menţiunea „Fabricat la Vulcan" în anul 1922, respectiv 1929. 

În curte se află trei statui: dr. Constantin Caracaş (1773-1828), gen. Mihail 
Ilarionovici Kutuzov (1745-1813) 69, acad, prof. dr. D. Danielopolu (1884-1955), şi, 
de asemenea, trei arbori ce depăşesc un veac. 

Spitalul Filantropia, „opera dr. Constantin Caracaş" 70, primul spital modern 
civil, are o valoare istorică, arhitectonică şi instituţională incontestabilă; menţinerea, 
restaurarea şi integrarea vechilor clădiri într-o arhitectură modernă reprezintă un act 
civic în regăsirea trecutului. 

Pages /rom the History of an Old Medical Establishment: 
the Hospital „Filantropia" 

ln this study, the author presents the history of the hospital „Filantropia" - the 
foundation, the building steps and the medical organization, from the beginnings to present 
times. 

The hospital was established by dr. Constantin Caracash, in 1811-1815. Constantin 
Caracash 's life is closely linked to the history of the Romanian medicine: he introduced, together 
with two other doctors, the antismallpox vaccine in Ţara Românească (1800) and organized the 
first civil hospital by public subscription - the „ Filantropia" hospital. He also established the first 
regulation concerning the organization and functioning of a hospital. He introduced the first 
private printing press in Bucharest (1817) and wrote the first medical monography in Romania 
(1820-1828). 

66 În 1990, când am verificat pe teren, corpurile „J" şi „I", după restaurare, urmau să adăpostească 
secţia de chirurgie plastică şi reparatorie, iar corpul „H", o secţie de oncologie. În 1999, respectivele clădiri 
sunt tot în şantier, dar au un alt scop, şi anume acela de a deveni Casa Asigurărilor Sociale. 

67 Pascal Ilie Virgil, art. cit., p. 3. După placare, capela a adăpostit sediul Biroului Organizaţiei de 
Bază P.C.R. şi ulterior al sindicatului (!). 

68 A.-S. Ionescu, art. cit., p. 6. 
69 Statuia a fost amplasată în noiembrie 1954, vezi Em. Hagi-Mosco, op. cit., p. 187; Gh. Sanda, 

Un iubitor al istoriei medicinei, Gheorghe Petrovici, în Retrospective ... , pp. 683-684, în care se precizează 
că la propunerea lui Gheorghe Petrovici (1915-1981) au fost plasate în curtea Spitalului Filantropia 
Busturile ctitorilor(!) Constantin Caracaş şi Mihail Kutuzov, vide supra, nota 19. 

70 G. I. Ionnescu-Gion, op. cit., p. 40. 
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BARABAS MIKLOS UN ,,CETĂTEAN'' 
" ' AL MITTELEUROPEI IN BUCURESTII 

" ' INCEPUTULUI DE VEAC XIX 

Adrian Majoru 

În 1998 s-au împlinit 100 de ani de la moartea pictorului ardelean Barabas 
Miklos (1810-1898). Dincolo de importanţa centenară a operei sale, Barabas Miklos 
s-a desăvârşit ca personalitate în arealul multicultural al Europei Centrale. Născut şi 
educat în spaţiul ardelean, Barabas îşi va continua desăvârşirea artistică în cele mai 
importante centre culturale central-europene: Viena, Pesta şi Veneţia. Acestor 
puncte initiatice li se poate adăuga Bucureştiul unde va obţine primele mari succese 
de pe urma lucrărilor sale 1• 

Barabas Miklos s-a născut în satul Mărcusa din Judeţul Trei Scaune (astăzi 
Covasna) la 22 februarie 1810. Primii ani de şcoală îi va urma la Colegiul din Aiud. 
Urmează alţi ani de perfecţionare a talentului său artistic la Sibiu şi Cluj (1825-1829) 
în cel din urmă oraş lucrând în atelierul unui pictor italian, Giovanni Gentilomo. În 

. 1829 realizează prima ieşire din spaţiul ardelean, la Viena, unde colaborează cu 
profesori şi pictori maghiari (J. N. Ender, Marko Karoly şi Brocky Karoly) şi austrieci 
(I. Schrotzberg). Întors în Ardeal în 1830, Barabas lucrează diferite comenzi la Sibiu 
şi Cluj până când, în noiembrie 1831 se hotărăşte să treacă munţii în Valachia. Era 
prima ieşire din spaţiul central-european; contactul cu diferita lume valahă îl va 
surprinde pe pictor chiar şi cu amănuntele sale cotidiene. 

După periplul bucureştean, Barabas Miklos se va integra atât prin artă cât 
îndeosebi prin personalitatea sa culturală în spaţiul central european. 

Secui născut în Transilvania sud-estică, vorbea maghiara şi româna - cele două 
limbi fiind vorbite firesc în spaţiul ardelean - iar mai apoi italiana, franceza, germana. 
În 1841 se căsătoreşte cu Susanne Bois de Chesne după ce se stabilise definitiv la 
Pesta în 1840. Considerat de maghiari „pictorul naţiunii" iar opera sa întruchipând 
„începutul şi speranţa picturii maghiare", Bara bas Miklos a pictat multe portrete de 
ţărani şi boieri români din Valahia dar şi Transilvania, peisaje italiene, ş.a. 2• Aşadar, 

1 Dr. Andrei Verres, Pictorul Barabas şi Românii (Cu însemnările sale din 1833 despre viaţa 
bucureşteană), Academia Română, Memoriile Secţiunii Literare, seria IJI, Tomul IV, MEM. 8, Cultura 
Naţională, Bucureşti, 1930. 

„( ... ) Apariţia lui era aproape fenomenală, ca şi desvoltarea sa artistică, căci după studiile sale 
academice plictisitoare de la Viena se întoarce de la Bucureşti ca un pictor desăvârşit, cu un expresionism 
cu totul special şi caracteristic, care în lucrările sale tinde întotdeauna la adevăruri( ... )". (p. 371) 

2 Murâdin Jeno, Barabas Miklos în amintirea locurilor natale, catalogul expoziţiei comemorative 
Barabas Miklos, Editura Trisedes Press, Sfântu Gheorghe, 1998. „( ... ) Barabas Miklos a fost întotdeauna 
considerat de maghiari „pictorul naţiunii". Apariţia lui a marcat întreaga epocă. În condiţiile istorice ale 
secolului al XIX-iea, Barabas a întruchipat începutul şi speranţa picturii maghiare. Opera sa imensă a 
demonstrat capacitatea societăţii vremii de a susţine în acelaşi timp nu numai, literatura naţională în 
dezvoltare, ci şi celelalte forme de manifestare artistică.( ... ) Arta lui Barabas s-a format pe urmele picturii 
Biedermeier, lucrările lui reflectând totuşi o influenţă pur romantică, mai apoi tablourile perioadei de 
maturitate încadrându-se mai degrabă în schematismul academic. ( ... ) Apariţia adepţilor stilului istoricist 
romantic, mai cu seamă gloria lui Munkacsy la Paris, a schimbat cu totul pictura maghiară a vremii 
umbrind faima lui Barabas Miklos. Dar chiar şi atunci, când altfel părea să fi fost uitat, Transilvania nu 
înceta să-l considere „pictorul naţiunii". ( ... )". (pp. 68--69) 
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un secui, pictor al naţiunii maghiare care şi-a împlinit cariera artistică la Viena şi 
Pesta; care a lucrat în Cehia, în Slovacia, Italia (Veneţia, Bologna, Florenţa, Perugia, 
Napoli, Roma), Germania, Franţa şi Anglia dar îndeosebi în Transilvania şi 
bineînţeles Bucureşti (1831-1833). Acesta este interesantul şi complexul mecanism al 
Mitteleuropei, mecanism pus în mişcare de multiculturalitatea etnică şi confesională 
a spaţiului central-european. Barabas Miklos a adunat în operele sale toate aceste 
valori şi simboluri culturale ca semnificaţii ultime ale personalităţii sale creatoare. 

Bucureştii începutului de veac XIX, după tulburările de la 1821 - 1822 şi abia 
încheiatul război ruso-turc din 1828-1829, se redresa economic şi demografic. El 
continua să se dezvolte ca un punct nodal între Europa „civilizată" şi spaţiul otoman 
atât de diferit. Astfel oraşul absorbea elemente diferite de la mozaicul populaţiei cu 
specificul ocupaţiilor la diversitatea confesională şi a aspectelor culturale. Barabas 
Miklos intra în acest adevărat creuzet cultural şi social în anii aplicării 
Regulamentului Organic. 

Potrivit cuvintelor unui călător străin, Bucureştiul este „un oraş care nu mai 
este legat de Orient deşi nu aparţine nici Europei" 3. Dincolo de această 
particularitate care ar putea să ţină de sensibilitatea oricărui călător venit pe 
meleagurile noastre existau o serie de realităţi care provocau astfel de sintagme. 

Până la 1789, evoluţia oraşului a fost strâns legată de contextul istoric care 
influenţa oraşele din această parte a Europei. Intrarea ţărilor române în orbita 
confruntărilor dintre marile puteri a avut consecinţele aşteptate şi asupra 
Bucureştilor. Debutează astfel o particularitate subliniată şi de Ionnescu Gion în 
finalul secolului al XIX-iea: „Nici una, dar absolut nici una din capitalele mari şi mici 
ale Europei nu a suferit în toată viaţa lor istorică atât cât au suferit Bucureştii numai 
de la 1800 şi până la focul din martie 1847" 4• 

Toate aceste repetate distrugeri şi refaceri, schimbări şi transformări au afectat 
evoluţia unei societăţi care încerca o readaptare din mers după fiecare calamitate 
istorică sau naturală. Barabas Miklos era - fără să ştie - martorul acestor 
transformări care se aflau în plină derulare în prima parte a veacului XIX 5• De aici 
opinia potrivit căreia oraşul Bucureşti nu era integrat ca ambient urban şi cultural 
nici Europei, nici Orientului 6. 

3 Comte de Marcellus, Souvenirs d'Orient, Paris, 1861 apud. Dan Berindei, Oraşul Bucureşti -
reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti, 1459-1862, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 102. 

4 Ionnescu Gion, Istoria Bucureşti/or, Stabilimentul Grafic I. V. Socecu, 1899, p. 92. 
5 Asupra acestui fenomen s-au apropiat numeroase monografii dedicate Bucureştilor între care 

amintesc lucrările istoricilor: Ionnescu Gion, Nicolae Iorga, George Potra, Henry Stahl, Frederic Dame, 
Constantin şi Dinu Giurescu, Dan Berindei, Ştefan Lemny. 

6 „( ... ) La sfârşitul secolului al XVIII-iea modernizarea societăţii româneşti era vădită şi de 
emanciparea moravurilor, o dată cu pătrunderea manierelor, vestimentaţiei şi culturii occidentale. Primele 
forme împrumutate au fost însă cele de suprafaţă, mai frapante şi care nu presupuneau un subtil 
rafinament. De data aceasta schimbările nu se datoresc măsurilor luate din iniţiativa domniei, ci dorinţei 
celor cu stare de a se emancipa şi de a contrazice vechiul. Era în acelaşi timp o renegare a tradiţiei 
orientale, legată de stâpânirea otomană şi o apropiere de spiritul european. Astfel, locul cafenelei 
tradiţionale, unde, pe divane de pluş roşu, cafegiul în şalvari şi cu fes îşi servea clientul din filigene, a fost 
luat de localurile cu serviciu şi mobilier european, de sălile de biliard şi de casele de joc, unde cei adunaţi 
discutau. cu aprindere problemele politice. 

Incepând cu ultimul pătrar al veacului al XVIII-iea, Bucureştiul se deschide către Europa, la 
aceasta contribuind stabilirea primelor consulate, în jurul cărora se constată un aflux permanent de 
vizitatori, ce au lăsat numeroase descrieri ale capitalei Ţării Româneşti. Chiar şi cei mai intransigenţi faţă 
de aspectul urbanistic sunt impresionaţi de ospitalitatea boierilor, de costumele bogate, deşi cam bizare ale 
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Barabas Miklos a pornit spre Bucureşti la 8 noiembrie 1831 în căruţa librarului 
Thierry din Sibiu (care avea o sucursală Ia Bucureşti) şi Ia invitaţia spiţerului 
Raimondi. Contactul cu lumea valahă îl va surprinde pe pictor chiar la trecerea 
graniţei prin vama de la Turnu Roşu: „( ... ) Abia stinsesem lumânarea, fără să fi 
adormit încă, când am auzit o drăngăneală de vioară, amestecată din când în când cu 
nişte glasuri răguşite de cântec. Deodată au început să-mi bată Ia uşă care fiind 
deschisă de cârciumăreasă, cu lumânare în mână, au intrat doi bărbaţi, unul pitic 
deabia de patru picioare, îmbrăcat turceşte, iar celălalt un popă român îmbrăcat în 
anteriu, slăbuţ şi înalt de şase picioare urmaţi de doi ţigani, aşa că se prezentau ca 
îmblâcitul cu hărăragul vara la treerat. Unul dintre ţigani avea o vioară, celălalt un 
ciur de piele de forma unei tamburine, din care scotea cu degetul umezit cu scuipat 
nişte glasuri, de „rum", „rum" asemănătoare aproape unui bas" 7. 

După incident Barabas v& ajunge „fără nici o greutate Ia Bucureşti" însă aici 
se lovi de problema locuinţei, hanul Manuc fiind „aşa de prost că n-am cutezat să iau 
odaie" 8• 

Interesante pentru studiul varietăţii etnice a societăţii bucureştene Ia începutul 
secolului al XIX-lea, sunt o serie de amănunte pe care Barabas Ie abordează ca fiind 
fireşti deoarece ele se regăseau în spaţiul cultural şi social, căruia educaţia sa era 
tributară: Europa Centrală. Astfel, familia Raimondi de origine italiană, vorbea 
româneşte şi greceşte - prima fiind limba localnicilor iar a doua, limba de salon. 
Alături de acestea, se conversa în ungureşte, germană şi englezeşte. Familia 
Raimondi avea un rândaş cazac căsătorit cu o româncă. 

Poziţia familiei Raimondi în statusul aristocratic bucureştean era susţinută atât 
de venitul afacerilor cât mai ales prin originea sa diferită faţă de localnici şi 
multiculturalismul cultivat în interiorul familiei. Acestea sunt puncte de referinţă 
privind radiografia familiei bucureştene în epoca de început a modernităţii în 
societatea bucureşteană. Astfel, „( ... ) întreaga familie Raimondi era foarte cultă, căci 
domnişoarele, ba chiar şi muma lor vorbeau româneşte şi greceşte, care era limba de 
salon a aristocraţiei române. Vorbeau însă bine şi franţuzeşte, italieneşte şi chiar 
ungureşte binişor, care limbă o învăţaseră de la slujnicile şi doicile lor unguroaice. 
Acestea, veneau din secuime la Bucureşti, unde erau bine plătite, căci erau mai de 
treabă decât slujnicile ţigăneşti şi româneşti, aşa că mulţi boieri şi multe cucoane 
vorbeau mai mult ori mai puţin ungureşte" 9• 

Noile cunoştinţe legate de tânărul pictor ardelean în mediul familiei Raimondi 
sunt în mare parte de origine alogenă şi uşor detaşate de lumea valahă prin 
mentalitatea europeană a clasei liber-profesioniştilor. Codul lor existenţial era prin 
excelenţă urban. Iată un aspect care evidenţiază clişeele vieţii private bucureştene, 
impuse în general, de populaţia alogenă: cultul pentru igienă al unui medic pe nume 
Breton, „care altfel era grec, dar studiase la Paris, vorbind greceşte, franţuzeşte şi 

bărbaţilor, de frumuseţea femeilor, îmbrăcate după moda europeană. Adesea este apreciată cultura 
acestor boieri, Salaberry, în „Voyage en Turquie", spunând: „am văzut Ia Bucureşti un Cantacuzino foarte 
cultivat, având aceleaşi idei cu filozofii secolului al XVIII-iea în care protesta cu vehemenţă împotriva 
violării drepturilor ţării sale". În 1812 Lagarde era plăcut impresionat că la curtea domnească se vorbea 
greaca, germana şi franceza". (Ileana Cazan, Preocupări de modernizare a oraşului Bucureşti (1774-1829), 
Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, voi. XI, Editura Museion, Bucureşti, 1992, p. 130). 

7 Andrei Verres, op. cit., p. 374/375. 
8 lbid. p. 375. 
9 lbid. p. 376. 
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româneşte. Soţia sa, fiind o unguroaică din Braşov se ocupa de pictură şi astfel am 
fost deseori în casa lor, unde doctorul avea o odaie specială pentru curăţenie unde nu 
se afla decât un scaun de lemn, pe care, venind la prânz de la vizitele sale în oraş îşi 
lepădă hainele şi intrând în pielea goală în a doua odaie, se primenea zilnic în rufărie 
curată şi alte haine („.)" 10• 

Dinamicul creuzet etno-cultural şi confesional pe care se construia societatea 
modernă bucureşteană, a creat situaţii prielnice pentru dezvoltarea unei clase mijlocii 
cultivate şi stabile social. În interiorul acesteia - deşi foarte diversificată - nu existau 
formele cronice ale intoleranţei etnice sau religioase. Cel puţin Barabas Miklos nu 
aminteşte astfel de devieri. Mai mult decât atât el povesteşte - plăcut surprins dealtfel 
- când „după câteva luni, („.) familia Raimondi să aibă în vizită un episcop român, cu 
care convorbirea curgând româneşte una din domnişoare a spus că în loc de 
ungureşte am dori să ştie mai bine englezeşte, deoarece acea limbă e mai frumoasă. 
Eu care auzisem destulă conversaţie engleză am protestat zicând că aceasta nu e 
adevărat, căci de ar susţine domnişoara că literatura engleză o interesează mai bine, 
n-aş zice nimica, însă tăgăduiesc că limba engleză să fie mai frumoasă decât limba 
ungară! Cât am fost uimit, când şi episcopul român a luat partea mea, aducând vorbe 
de laudă pentru frumuseţile limbii ungare şi spre dovada celor spuse a declamat 
deodată oda poetului Csokonai „Nădejdii" cu un accent atât de curat încât nu s-ar fi 
putut cere mai bine nici de la un poet ungur" 11 • 

Interesantă confruntare în mediul unei familii bucureştene la începutul 
secolului al XIX-iea! Un episcop român, ortodox şi un pictor ardelean, secui 
demontau prin armele culturii opina unor domnişoare de origine italiană, vis-a-vis de 
întâietatea în frumuseţe a limbii engleze faţă de cea ungară. Este un tablou social 
inedit ale cărui semnificaţii nu mai pot fi înţelese cu uşurinţă astăzi. 

Miklos Barabas surprinde cu meticulozitate amănuntele procesului de 
schimbare a întregului ambient bucureştean care, deşi tributar modelului oriental, 
prelua treptat accesoriile modernităţii 12. 

lU lbid. p. 383. 
li lbid. p. 376. 
12 „( ... ) Ca întotdeauna formele de viată devansau cu mult noile structuri ce se anuntau. Era o 

societate îmburghezită înainte de a deveni capitalistă, ca rezultat al unor preluări comode, fără de care, în 
cele din urmă, nici domnii nu puteau rămâne străini. Dacă la începutul secolului (1806), sotia consulului 
francez Reinhardt era uimită şi nu tocmai plăcut impresionată de ceremonialul oriental de la curte, până în 
1812 constatăm înflorirea unei vieti moderne apusene la palatul lui Caragea. Aici se juca „faraon" şi aveau 
loc baluri unde se bucurau de succes cadrilurile, contradantul englez, valsul, mazurca. La nunta domniţei 
Ralu au cântat două orchestre (una de lăutari, alta italiană) şi la masă s-a servit „construcţia de zahăr" la 
modă din care, când o atinge iataganul arnăuţilor, iese păsări călătoare, având la gât felicitări în greceşte". 

Alături de baluri, biliard şi jocul de cărţi, încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea este 
amintită, ca o distracţie ce se bucura de cea mai mare trecere, plimbarea cu trăsura, în zonele de agrement: 
dumbrava de la Băneasa, pădurea Colentinei „cu ciute şi căprioare" şi Herăstrăul, în care în 1820 se întâlneau 
6CXl-700 boieri în „butci nemţeşti". Măreţia pădurilor, ce nu lasă să se vadă oraşul, farmecul grădinilor ce 
împrăştie răcoarea chiar şi în cele mai toride zile de vară, l-au impresionat pe elveţianul Recordon. 

Luxul echipajelor boiereşti, ce se întâlneau deopotrivă şi pe Podul Mogoşoaiei era remarcat şi de 
consilierul delegaţiei daneze, C. Clausewitz, în 1824 „boierii trăiau în lux european, cu trăsuri elegante, 
zugrăvite în multe culori sau chiar poleite; numai într-o singură duminică puteai număra vreo 5000-6000 
echipaje, plimbându-se pe Podul Mogoşoaiei". 

Departe de moravurile medievale când nu se ieşea din casă decât pentru stricta deplasare dintr-un 
loc în altul, strada devine un mediu social, în care, după spusele ofiţerului rus de origine finlandeză, 
Frederik Hyberg, la 1830, „fiecare vrea să se înfăţişeze cât mai bine", mai ales că plimbarea în 
strălucitoarele echipaje era o marcă sigură de nobleţe, fiind rezervată numai boierilor şi domnului". 
(Ileana Cazan, op. cit., p. 130-131). 
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Iată câteva sublinieri relevante din acest sens din perspectiva codului 
vestimentar şi a spaţiului privat - acestea fiind primele structuri cotidiene care suferă 
schimbări. De reţinut că, aceste sublinieri, erau făcute de un personaj neutru, 
exponent al noului într-o societate care tranzita de la vechi la nou şi încerca să 
înţeleagă mecanismul acestei tranzitări. 

„( ... ) Tot modei europene a căzut jertfă şi barba frumoasă neagră a lui 
Cantacuzino, cu care eram bine. Acest boier avea un cap de o rară frumuseţe şi mă 
durea sufletul, când a trebuit să-şi radă barba, care nu se potrivea deloc cu costumul 
său francez. Aparţinând şi el înaltei aristocraţii române se cerea să imite moda 
europeană şi deoarece casa sa era frecventată şi de generalii ruşi, şi-a aranjat-o cu 
mobile moderne, căci portul european nu prea se potrivea cu divanele late, pe care 
oamenii se aşezau fără papuci. Vizitându-i odată după această metamorfoză, de abia 
mi-am putut reţine râsul intrând în odaia lui, unde am văzut vre-o zece boieri fumând 
din nişte ciubucuri lungi, însă şezând fiecare turceşte lângă câte un scaun pe jos, dar 
cu jobenul pe cap şi cu aripile fracului tăvălite pe duşumelele odăii! Cantacuzino 
însuşi şedea pe canapea, însă celorlalţi boieri le venea mai bine să stea pe pământ cu 
picioarele încrucişate după moda veche şi fiindcă pe atunci nici turbanul nu se lua de 
pe cap, uitaseră să-şi scoată jobenul. Această scenă era aşa de ridicolă, încât ar fi 
meritat să o desenez" 13• 

Exista desigur o barieră mentală între adepţii noului şi tabăra conservatoare 
care, în linii mari, se delimita între populaţia alogenă şi autohtonă. Felul aparte de a 
fi - îndeosebi codul comportamental - al familiilor de origine alogenă şi al unei pături 
subţiri din boierimea valahă, crea resentimente în rândurile proaspeţilor intraţi în 
rândurile aristocraţiei sau clasei de mijloc. Această sensibilă ruptură a fost surprinsă 
de Barabas, chiar în derularea firească a cotidianului. O modalitate de depăşire a 
acestor resentimente la care recurgeau majoritatea autohtonilor era reprezentată de 
snobism, imitaţie, bârfă şi chiar o permanentă poziţie refractară faţă de lucrul nou sau 
diferit. 

„( ... ) Doctorul Wennert avea şi în oraş multe case, unde umbla ca medic şi 
invitând odată la o serată a sa câteva cocoane, aceste auzind familia Raimondi 
vorbind nemţeşte, neştiind că acele „nemţoaice" ştiau tot aşa de bine greceşte ca şi 
ele, au început să-şi bată joc de dânsele în limba grecească, care era limba de 
„bonton" a societăţii bune. Domnişoarele Raimondi se prefăceau că nu înţeleg 
bârfele cocoanelor române, dar când musafirii s-au pus la masă, au început şi ele să 
vorbească greceşte tratând chestiuni de literatură greacă, după care lucru cocoanele 
au rămas încremenite, neaşteptându-se la o astfel de „dulce" răzbunare din partea 
domnişoarelor, pe cari - înainte de masă - le luaseră în râs!" 14• 

In Bucureştii începutului de veac XIX, „care era un oraş de mare plictiseală" 15 , 
Barabas descoperă o trăsătură colectivă a caracterului valah şi anume obiceiul de 
învinui pentru orice, uneori fără motiv, pe cel diferit, adică „străinul" sau cel care se 
comportă ca el. Străinul devine perIT\anentul vinovat de toate relele, de la calamităţi 
naturale - inerente adeseori - la simpla atingere întâmplătoare, pe stradă, a unui 
personaj îmbrăcat în haine europene. Şi aceasta este o reacţie opozantă faţă de nou 
în faţa căruia o societate tradiţională încerca să reziste. 

13 Andrei Verres, op. cit., p. 381-382. 
14 lbid., p. 383. 
15 lbid., p. 377. 
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„( ... ) Bucureştenii sunt obişnuiţi a învinui pentru orice lucru prost pe 
„Neamţul" aşa că dacă din întâmplare vreun român în haine europene s-a lovit de un 
alt român ori l-a supărat întru ceva, primea răspunsul: „Neamţule beţiv!" Acest titlu 
derivă desigur din motivul că vinul fiind foarte ieftin adică doi creiţari ocaua, 
meşteşugarii nemţi abuzând de el umblau beţi prin oraş, unde dealtfel şi alte lucruri 
erau mai ieftine ( ... )" 16• 

Pe de altă parte, maniera prin care elita politică şi intelectuală prelua costumul 
european - acceptat cu greutate, dealtfel - simţindu-se străină şi ruptă de cutumele 
vechiului cod vestimentar, comportamental şi mental, sunt foarte bine subliniate de 
ochiul atent al artistului Barabas Miklos. 

Abordarea noului crea reale dificultăţi celor implicaţi, de la limbaj la ultimul 
accesoriu personal: o lume care se vedea nevoită să renunţe la propria sa 
personalitate şi să intre în tiparele unei alte lumi 17• 

Iată sublinierile lui Barabas în acest sens: 
„( ... ) Această epocă era foarte curioasă la Bucureşti, unde lumea voind a se 

linguşi pe lângă muscali, a început să se lase de obiceiurile turceşti, imitând şi luând 
pe cele europene. Hainele turceşti erau purtate de boierime şi de slugile ei, arnăuţi, 
pe când ţăranii şi-au păstrat portul strămoşesc, tot aşa ca şi cea mai mare parte a 
femeilor, însă cocoanele din înalta aristocraţie purtau mai toate rochie după moda 
franceză. Tinerimea fireşte îşi schimba mai uşor portul decât oamenii mai în vârstă, 
cari obişnuiţi cu hainele turceşti, se lăsau numai cu încetul de ele, luând în locul 
turbanului o şapcă asemănătoare şepcii ofiţerilor ruşi, în loc de nădragii largi turceşti, 
pantaloni şi în locul papucilor galbeni cizme negre. 

Obedeanu, un prieten al meu, care ajunsese să poarte pantaloni, cizme şi şapcă 
în urma îndemnului prietenilor săi, voind să se modernizeze cu totul şi-a comandat 
un frac din stofa cea mai fină, iar cilindru i-am comandat eu din Sibiu, de la renumi
tul Bayer. Îmbrăcându-se apoi de probă cu jobenul pe cap, s-a simţit atât de străin în 
costumul acesta modern în faţa oglinzii, încât şi-a trântit cilindrul la pământ şi nu s-a 
putut îndupleca să-l poarte, aşa că l-a dăruit tot unui prieten mai puţin conservatior. 

Trecerea aceasta de la portul vechiu la cel nou european a fost mult înlesnită prin 
uniforma militară, prin care lumea s-a obişnuit cu nouile forme ale vestmintelor( ... )" 18. 

În mijlocul acestor tulburătoare schimbări Barabas a întâlnit şi obiceiuri pe 
care, cu toată străduinţa sa nu a reuşit să le înţeleagă sau să le accepte. Vechile 
obiceiuri, reguli ale casei, prin care gazda să arate cât mai multă familiaritate faţă de 
invitaţii săi, erau pentru Barabas nişte realităţi de-a dreptul groteşti. Aici poate fi 
uşor sesizată bariera dintre vechi şi nou, dintre codul comportamental 
occidental/european şi cel local/balcano-oriental. 

„( ... ) La Bucureşti am fost de mai multe ori invitat de boieri la masă, însă după 
prima masă nu m-am mai dus scuzându-mă de câte ceva, căci se gătea cu usturoi, ceea ce 
nu puteam suferi. Pe masă nu se afla nici vin, nici apă şi nici pahare, însă în colţul 

16 lbid., p. 381. 
17 Perioada cuprinsă între 1831-1878 este considerată de Nicolae Lascu ca fiind perioada 

modernizării disimulate iar cu 1878, societatea bucuruşteană intră în perioada modernizării active al cărei 
final este fixat către 1914. 

Această compartimentare însoţită de argumentele necesare este abordată pe larg în Nicolae 
Lascu, Bucharest au XIX-e siec/e et l'urbanisme moderne, Materiale de istorie şi muzeografie, 
M.l.A.M.B., 1997, Bucureşti, p. 61-73. 

18 Andrei Verres, op. cit., p. 379-380. 
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sufrageriei stătea un arnăut cu o sticlă de vin şi un pahar în mâini şi cine dorea să bea, îi 
făcea semn, după care servitorul mergând în faţa lui îi dădea paharul umplut. Dacă însă 
rămânea ceva în pahar, nu se asvârlea nicăieri, ci paharul umplut plin se dădea musafirului 
care urma, aşa că toţi obişnuiau să bea din acelaşi pahar. Tot aşa se lua şi dulceaţa, 
deoarece se întrebuinţa numai o singură linguriţă şi un singur pahar, aşa că cine lua întâi 
primea linguriţa curată cel care însă venea după el, trebuia să lingă şi dulceaţa rămasă de 
la musafirul vecin( ... ). Acest fel curios de a servi dulceţuri îmi era atât de dezgustător, încât 
nu luam nicăieri dulceaţă zicând că nu-mi face bine şi sunt oprit de doftori" 19• 

De reţinut că în această trecere în salturi de la vechi la nou, Barabas este 
surprins cum o societate atât de grăbită să-şi însuşească simbolurile modernităţii şi 
care părăsea cu greu ceea ce reprezenta vechiul, reuşea să păstreze propriile tradiţii. 
Iată un astfel de exemplu: · 

„( ... ) Vorbind de zestre, e interesant de ştiut că cu tot regimul turcesc, judecata 
mergea după legile româneşti şi dacă din întâmplare bărbatul unei femei amaneta 
sculele .de aur ale soţiei sale şi aceea era în stare să dovedească, unde sunt ele zălo
gite, creditorul era ţinut să i le dea înapoi femeii fără nici un ban, rămânând să-şi 
caute banii la bărbat" 20• 

Barabas va pleca din Bucureşti în iulie 1833 cu dorinţa de a reveni în următorul 
an dar luând sfârşit protectoratul rusesc (1829-1834), îşi va schimba planurile. 

În demersul meu am încercat să surprind o parte din complexitatea procesului de 
modernizare a societăţii bucureştene pre-paşoptiste, deja cuplată la modelele culturale 
europene. Elementele care contribuiau substanţial la această transformare a societăţii 
bucureştene de la vechi către modern, erau cele alogene, originare din centrul şi apusul 
Europei care, în colaborare cu un context istoric favorabil impuneau un mod de viaţă 
european de la vestimentaţie la întreaga simbolistică a gesturilor şi conversaţiei. 

Ceea ce surprinde Barabas Miklos, uneori ca adevărate curiozităţi, este tipic 
pentru o societate în plin proces de modernizare, de preluare a modelelor occidentale 
în care pictorul ardelean fusese crescut şi educat. 

El a observat foarte atent cum firescul din ţara sa de origine era abia adoptat 
şi înţeles de societatea bucureşteană. Ceea ce vedea zi de zi pictorul ardelean era 
începutul unui proces care se va derula mai bine de un secol; adoptarea formei 
europene diferită organic de fondul autohton. Desigur, această problemă a făcut şi va 
face subiectul studiilor de specialitate 21 . Din perspectiva acestui clivaj social şi 
mental, dar îndeosebi cultural, societatea bucureşteană îi este tributară şi astăzi. 

Barabas Miklos - a citizen of Mitteleuropa in the early X/Xth century Bucharest 

Born in the multicultural space of Transylvania, the painter Barabas Miklos (1810-1898) 
fulfiled his artistic training in Vienna, Budapest and Venice. He worked in Bucharest between 
1831-1833, a/so in Czechia, Slovakia, ltaly (Venice, Bologna, Neaples, Florence, Peruggia, 
Rome), Germany, France and England: thus, his life and work illustrate the Central European 
multiculturalism. At the time, Bucharest knew a crucial moment in its development, linked both 
by the Oriental - Ottoman - traditions and the Occidental newly accepted influences. 

19 lbid., p. 382. 
20 lbid., p. 384. 
21 A se vedea Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni, Humanitas, Bucureşti, 

1997, pp. 85-172. 
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CONTRIBUTII LA SITUATIA 
' "" ' MEDICO-SANITARA A ORASULUI 

" ' BUCURESTI IN PRIMELE DECENII 
' ALE SECOLULUI AL XIX-iea * 

Paul Cernovodeanu şi Nicolae Vătămanu 

Dezvoltarea oraşului Bucureşti, în tot cursul secolului al XVIII-iea a înregistrat 
progrese vizibile, în ciuda numeroaselor calamităţi pe care le-a avut de suferit. 
Evoluţia s-a observat şi în domeniul economic, atât prin înmulţirea cât şi adâncirea 
activităţilor meşteşugăreşti, corespunzând nevoilor sporite ale populaţiei de 
alimentaţie, îmbrăcăminte, construcţii, obiecte de uz casnic etc. Efortul de a spori 
producţia s-a manifestat atât în activitatea individuală grupată în bresle şi vătăşii, în 
cea colectivă din ateliere ca povernele, săpunăriile, cărămidăriile etc, cât şi în primele 
manufacturi apărute. În Bucureşti funcţionau o lumânărie de ceară albă pe Podul 
Mogoşoaiei (1764), o manufactură de postav la Grozăveşti, pe Dâmboviţa (1796), alta 
de fidea la Văcăreşti (1798), de şaluri şi ghermesuturi (1803 ), de bere (1815), două 
tipografii etc. La acestea se pot adăuga manufacturile din imediata apropriere a 
oraşului: cea de postav, de la Afumaţi (1742); cealaltă, tot de postav de la Pociovalişte 
(1766); de hârtie, de la Ciorogârla (1796); de basmale de la Mărcuţa (1800). Aceste 
întreprinderi foloseau mâna de lucru locală, dar şi lucrători din afară. Astfel la 
Pociovalişte, care întrebuinţa peste trei sute de lucrători 1, figurau şi germani2. 

Comerţul era şi el în mâinile localnicilor, dar existau şi numeroşi negustori străini. 
Era firesc ca în aceste condiţii populaţia oraşului să sporească. De la cei 50.000 

de locuitori ai aşezării, pe care-i dădea Del Chiaro, o cifră care probabil că era 
minimă, corespuzând datelor oficiale ale vistieriei, pe care secretarul italian le putea 
cunoaşte 3, la sfârşitul aceluiaşi secol alte informaţii dau cifre între 5.000 şi 80.000 
locuitori 4, şi această a doua cifră fiind probabil sub realitate. Sporul de populaţie s-a 
realizat în ciuda numeroaselor calamităţi naturale: cutremure, inundaţii, incedii, 
precum şi a războaielor, invaziilor de pradă şi în sfârşit, dar mai presus de toate, a 
marilor epidemii devastatoare. 

Bolile epidemice - Să examinăm succint evoluţia acestor epidemii şi rolul lor 
nefast asupra demografiei, a producţiei şi comerţului, a vieţii sociale. Fără îndoială că nu 
toate au avut aceiaşi gravitate, în frunte stând ciuma şi holera, iar către sfârşitul listei, 
mai discreta variolă. Toate însă au dezorganizat viaţa oraşului, pe care locuitorii 
înspăimâtaţi îl abandonau. În oraşul astfel „spărgăluit" viaţa ecomonică era suspendată. 

•Acest studiu constituie ultima mea colaborare cu regretatul dr. N. Vătămanu pierit la cutremurul 
din 4 martie 1977. O formă prescurtată a acestui material a apărut în limba engleză în volumul multigrafiat 
Urbanisation and Human Environment. Social and Historical Studie~\ Bucureşti, 1973, p. 32-43. 

1 C.C. Giurescu, Istoria Bucureşti/or din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Bucureşti, 
1996, p. 276. 

2 ***Istoria oraşului Bucureşti, (ed. Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti), Bucureşti, 1965, p. 1243. 
3 A .Del Chiaro, Istorie de/le moderne rivo/uzioni delia Val/achia, Venezia, 1718, p. 9-10. 
4 Relatările clericului Hugas Ingigian din epoca 1780-1785 (cf. H. Dj. Siruni Mărturii armeneşti 

despre români.„ în „Analele Acad. Române", M.S.I., seria III, tom IX (1929), p.259) şi ale contelui ungar 
Batthyany Vincze din 1801 (Reise nach Constantinopol, Pesth, 1810, p. 243). 
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Cea mai violentă epidemie de ciumă care a bântuit oraşul nostru a fost aceea 
din 1813-1814, numită şi ciuma lui Caragea, după numele domnitorului din acea 
vreme în alaiul căruia a şi fost adusă de la Constantinopol 5. În cei doi ani a făcut 
peste 70.000 de victime în toată ţara, dintre care 40.000 numai în Bucureşti 6. 

În afară de ciumă mai bântuiau în Bucureşti febra tifoidă (lingoarea) şi tifosul 
exantematic, boli epidemice obişnuite în vreme de război şi ocupaţie militară străină. 
Alimentarea cu apă de Dâmboviţa, infectată, constituia un izvor nesecat de febră 
tifoidă. Este caracteristic faptul că în 1812, Divanul intervenea la autorităţile militare 
ruse, pentru a goli puşcăria, în care se încuibase febra tifoidă 7• 

Variola era încă o epidemie mult răspândită, deşi procedeul variolizării 
preventive era încă din vechime cunoscut la noi 1\ iar Fr. J.Sulzer îl menţionase de 
curând, în timpul domniei lui Al. Ipsilanti. 

Malaria sau frigurile palustre erau o boală endemică în Bucureşti, întreţinută 
de apele stagnante ale numeroaselor bălţi de pe laturile Dâmboviţei, umplute 
periodic de câteori venea râul mare (în Broşteni, Radu Vodă etc.); în plus mai existau 
mari bălţi, pe care creştea stuful, formate din ape de ploaie, precum cea de la Icoană, 
care dădea naştere pârâului Bucureştioara 9, cele de la Capul Podului Mogoşoaiei, 
care odinioară alimentau un curs torenţial ce se îndrepta prin strada Sf. Voievozi spre 
Dâmboviţa 10, Bălteţul care alimenta afluentul Dâmboviţei numit Gârliţa 11 , balta cu 
stuf din Făinari, etc. Din cauza malariei, oraşul nostru îşi căpătase trista reputaţie a 
unui oraş foarte nesănătos 12, pe care era bine să-l evite călătorii. 

La 18 iunie 1838, consulul britanic la Bucureşti, R.G. Colquhoun raporta 
guvernului său că „febra intermitentă din ţară a fost dominantă şi deosebit de fatală 
în acest anotimp. Orice persoană care este în stare să plece din Bucureşti este gata 
să-l părăsească pentru câteva luni. Prinţul este pregătit <de a se duce> la băile calde 
de la Mehadia de aici şi speră să plece în prima săptămână a lui iulie" 13. 

Bolile venerice erau foarte răspândite datorită mişcărilor de trupe străine pe 
teritoriul naţional. În decurs de 64 de ani populaţia ţărilor noastre a avut de suferit 
patru războaie şi 19 ani de ocupaţie efectivă a trupelor ruseşti, otomane şi austriece14. 

La începutul secolului al XIX-iea, bolile venerice erau încă luate în ansamblu 
conform teoriei uniciste; de abia în 1838, Ph. Ricard a identificat fiecare boală 
venerică, demonstrând că sifilisul nu era acelaşi lucru cu gonorea. 

Ceea ce a contribuit esenţial la propagarea pe scară întinsă a veneriilor a fost 
marea extindere a prostituţiei. Cârciumile erau pline de „femei rele" exploatate de 
patronii localurilor. Dar existeau şi „palahide", „celetnice", sau „tălăniţe", care 

5 P. Gh. Samarian, Ciuma, Bucureşti, 1932 p. 260. 
6 C. Caracaş. Topografia Ţării Româneşti, (ed. C.P. Samarian), Bucureşti, 1937, p. 78--79. După 

R. Grohmann, Beobachtungen ueber die im Jahr 1813 Herschende Pest zu Bukarest, Wien 1816, p. 227, 
numărul victimelor ar fi fost între 25.000--30.000. 

7 V. A. Urechia, Istoria Românilor, IX, Bucureşti, 1896 p. 467. 
, 8 N. Vătămanu, Variolizarea preventivă în medicina populară şi cultă. Opera lui Iacob Pylarino. 
In „Studii şi cercetări de inframicrobologie", XV (1964), nr. 2 p. 175. 

9 N. Vătămanu, Istorie bucureşteană, Bucureşti, 1973, p. 25 cu plan. 
10 G. Vâlsan,. Bucureştii din punct de vedere fizic, în „Anuarul de geografie şi antropogeografie", 

1909-1910, p. 20. 
11 N. Vătămanu, op. cit., p. 117. 
12 J. Seraphim, Dissertation sur Ies fievres bilieuses ... , Paris, 1815, teză de doctorat în medicină. 
13 Publix Record Office, fondul Turkey, dos. 107/336, din 1838, f. 259 (microfilme Anglia, rola 9, 

la Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale). 
14 P. Gh. Samarian, Medicina şi farmacia în trecutul românesc, II, Bucureşti, 1938, p. 381. 
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exercitau la domiciliu trista lor îndeletnicire, ademenind clienţii cu· cântece 
provocatoare, precum acela pe care diplomatul Heinrich von Reiners l-a notat, în 
româneşte, la 1793, dar cu ortografia germană 15. Împotriva lor nu se luau măsuri 
eficace. Cum aceste prostituate erau în marea lor majoritate bolnave li s-a destinat o 
parte din spitalul Colţea, care a devenit „Spital magdalenic" 16. 

În 1830 încetând cea din urmă epidemie de ciumă de pe teritoriul Ţării 
Româneşti şi al Moldovei, după o existenţă (cu mici remisiuni) de o jumătate de 
mileniu,o altă gravă molimă şi-a făcut apariţia. Era holera, izbucnită în Rusia în 1830 
şi la noi, în anul următor, 1831. 

Încă de la început holera s-a manifestat cu o extremă violenţă, ca un flagel de 
mari proporţii 17• Folosind experienţa căpătată în combaterea ciumii: cordoane 
sanitare, medici de ocruguri şi altele, epidemia holerică a putut fi învinsă, dar după ce 
făcuse peste 33.000 victime în ambele ţări. 

Bolile curente. - Sănătatea populaţiei bucureştene nu era ameninţată numai 
de epidemiile, care este drept că erau numeroase şi frecvente, dar şi de afecţiunile 
curente. Şi acestea aveau un rol însemnat în morbiditate, şi ele influenţau negativ 
economia, împiedicând producţia şi comerţul. Unele dintre aceste afecţiuni aveau un 
caracter social incontestabil. 

În general vorbind condiţiile de viaţă ale bucureşteanului erau rele şi 
generatoare de boli. 

În primul rând se situa printre factorii nocivi apa Dâmboviţei, care servea la 
alimentarea populaţiei oraşului. La începutul secolului al XIX-iea, apele râului 
bucureştean nu mai aveau de mult limpezimea, gustul şi salubritatea pe care le lăuda, 
cu un veac în urmă, De! Chiaro. Oraşul se mărise, în Dâmboviţa se aruncau tot felul 
de necurăţenii şi în primul rân9, gunoaiele şi bălegarul. Şi totuşi, locuitorii oraşului 
continuau a bea această apă infectată, purtătoare de agenţi ai tifosului, boierii, 
dizenteriei şi în ale cărei smârcuri se dezvoltase agentul malariei, toate boale ce 
minau sănătatea bucureşteanului 18. 

Locuinţele improprii erau o altă cauză principală de boală. Este drept că 
boierii, marii neguţători, dispuneau de case încăpătoare, uneori luxos mobilate. Dar 
felul lor de viaţă rămânea inferior. Copiii erau daţi, când erau mici, în grija robilor 
ţigani, iar când se mai măreau, în a dascălilor greci, cu care locuiau în camerile 
umede, lipsite de aer şi de lumină, de la subsol. Părinţii înşişi îşi duceau existenţa în 
odăi strâmte, mobilate cu nelipsitul divan care ocupa două treimi din încăpere şi pe 
care ei şedeau, mâncau şi dormeau. 

Lumea măruntă se înghesuia în bordeie săpate în pământ, ale căror minuscule 
ochiuri de fereastră erau acoperite cu băşică de porc sau cu hârtie. Se obişnuia să se 
ridice locuinţe sau să se sape bordeile în bălegar, fiindcă ţineau mai cald„. 

15 H. Van Reimers, Reise der russisch-kaiserlichen aus erordentlichen Gessandtschaft an die 
Othomanische Pforte in Jahr 1793, voi. I. Petersburg, 1803, p. 131. 

16 Mărturia naturalistului englez Edward Clarke din 1801, cf Travels in vafious countries of 
Europe, Asia and Africa„. voi. VIII, London, 1818, appendix IV, p. 270. 

17 Vezi aprecierile lui I. Eliade din „Curierul românesc", 1833, nr. 53, din 22 octombrie. 
18 Croitorul westfalian P.D. Holthaus critică la1830 modul de aprovizionare a oraşului cu apă 

potabilă cf. Wanderungen durch Europa und das Morgenland in dem Jahren 1824bis1840, voi. I, Barmen, 
1814, p. 56-61. 
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Uliţele şi maidanele erau depozite de gunoaie. Călătorul Thornton 19, descria 
aspectul respingător al acestor grămezi de murdării, care dimpreună cu apele 
noroioase şi înverzite de sub „podurile" uliţelor, umpleau văzduhul de „miasme" rău
făcătoare, pricinuitoare de boli 20• 

Străinii în trecere pe la noi îşi exprimau mirarea de sacrificarea, la fiecare cinci 
ani, a unor păduri întregi de stejari, pentru a se aşterne „podurile" oraşului cu bârne, 
lemn bun pentru alte scopuri, în loc să se treacă odată la pavarea definitivă cu piatră! 
Consulul Angliei la Bucureşti, Colquhoun, menţiona într-un raport din 20 ianuarie 1839 
că în Bucureşti „corpul medical atribuie această îngrijorătoare creştere a mortalităţii 
stării proaste a oraşului; atenţia necesară curăţirii sale a fost neglijată, acumularea 
considerabilă de ape stătătoare sub bârnele uliţelor podite punând în primejdie 
<sănătatea> claselor de jos, expuse malariei provocate de aceste miasme. După cum este 
Bucureştiul aşezat în mijlocul unei vaste câmpii înconjurate de bălţi, singura salvare a 
locuitorilor care stă în atenţia autorităţilor este aceea de a curăţa lacurile, dar cum şi 
această obligaţie a devenit ca şi altele neglijată nu vor întârzia să-şi facă apariţia, prin 
izbucnirea dacă nu a ciumei, dar măcar a altor epidemii la fel de ucigătoare" 21 • 

În aceste condiţii nu e greu de înţeles că morbiditatea ca şi mortalitatea erau 
ridicate, dar fără alte precizări deoarece datele statistice au lipsit, până la un timp, cu 
totul. 

Împrejurări favorabile au făcut să depistăm unele documente cu caracter 
statistic, a căror analiză ne îngăduie să proiectăm o lumină edificatoare asupra 
situaţiei sanitare a oraşului, în primele decenii ale secolului al XIX-iea. Un aspect se 
referă la anii 1810-1812 şi ne furnizează ştiri despre sănătatea populaţiei, despre 
spitale şi personalul medical. 

În anul 1810 autorităţile ruse de ocupaţie se găseau în faţa unei grave epidemii, 
socoţită „lingoare". Pentru a o combate se formase o comisie medicală în care intrau 
doctorii Gh.Schina, Silvestru Filiti, Const. Darvari, Em. Rizu şi Panaiotache. 

Pentru a se cunoaşte mai bine obiectivul şi în primul rând întinderea molimei, 
s-a poruncit să se facă recensământul tuturor locuitorilor bolnavi, din care să reiasă 
numele bolii, cine-i trata pe bolnavi şi dacă în casă sunt încartiruiţi militari ruşi. 
Recensământul s-a făcut simultan, în toate cele cinci culori ale oraşului, în zilele de 
15-16 aprilie. Rezultatele le-am concentrat într-un tablou. Din el reiese că cei mai 
mulţi bolnavi sufereau de o „febră", care nu spunea nimic asupra originei ei. E>ar 
deoarece numărul bolnavilor febrili era cel mai mare în culoarea a III-a de albastru, 
care cuprindea partea de oraş dintre Podul Calicilor şi Dâmboviţa inferioară, 
înglobând mahalalele Radu Vodă şi Broşteni, suntem înclinaţi să credem că era vorba 
de o infecţie hidrică, pricinuită de apele Dâmboviţei, cum bunăoară, ar fi fost febra 
tifoidă (lingoarea). Dar nu este deloc exclus să fi fost vorba şi de tifosul exantematic, 
altă apariţie obişnuită în vremea războaielor, a mişcărilor de trupe, etc. 

19 The present state of Turkey ... (ed. II), London, 1809, p. 363-376; în acelaşi sens şi aprecierile 
căpitanului austriac Radisitz, cf. Ioan Nistor, O descriere a Principatelor Române din 1822 în „Analele 
Acad. Române", M.S.I., seria lll, tom XXV (1942), p. 37~375. 

20 Aceleaşi impresii şi la consulul prusian Ludwig von Kreuchely Schwerdtberg în 1822 (cf. 
Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, X 1897, p. 51~515) sâu la pastorul anglican R. 
Walsh în 1824 (Narrative of a jou~y from Constantinopole to England, London, 1828, p. 240-241). 

21 Mai vezi şi P. I. Cernovoaeănu şi N. Vătămanu Date documentare noi privind starea sanitară a 
oraşului Bucureşti între anii 1810-1812, în voi. Momente din trecutul medicinii, Studii, note şi documente, sub 
redacţia dr. G. Brătescu, Bucureşti, 1983, p. 217-'223, Public Record office, Foreign Office, fondul Turkey, dos. 
781364 din 1839, f. 29 (Microfilme Anglia, rola 11 . la Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale). 
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În afara celor atinşi de febra neidentificată, s-au înscris bolnavi suferind de 
răceală (9), de friguri (29), de variolă (5), de reumatism (19), de hidropisie (3), de 
afecţiuni venerice (7) şi de „boli interne" (11). 

Este incontestabil că aceste cifre nu au o valoare sigură, absolută. Nu putem 
crede că în întreaga capitală erau numai 7 venerici! Numai numărul ridicat al celor ce 
zăceau efectiv la pat, cuprinşi de febră, 242, poate fi socotit ca aproape de adevăr, în 
sensul că era cel puţin minimul şi că cifra reală era mai ridicată. Într-un al doilea 
recensământ, efectuat peste două săptămâni şi numai în culoarea de roşu, centrul 
oraşului, din 31 de bolnavi depistaţi, 20 sufereau de febră nelămurită, ceea ce 
confirmă caracterul ei precumpănitor. 

În urma cunoaşterii acestor rezultate, autorităţile militare au luat energice 
măsuri, izolând oraşul, localizând şi stingând focarul de infecţie. 

N-a fost un lucru uşor pentru că izolarea cerea spitale şi principala instituţie 
din oraş, spitalul Colţea, devenise inutilizabil. Deşi fusese înzestrat cu mari averi, 
epitropii clerici şi laici, nepăsători dacă nu chiar incorecţi, aduseseră fundaţia 
cantacuzinească la sărăcie şi ruină. Autorităţile militare au deschis din această cauză 
o anchetă. Epitropul Ştefan Belu, care moştenise această atribuţie ca pe un bun 
familiar, de la unchiul său arhiereul Zenon, fostul epitrop, a fost îndepărtat. Dar 
spitalul n-a mai putut fi refăcut, aşa cum se intenţiona, din cauza schimbărilor politice 
şi a precipitării evenimentelor. Totuşi din efectele pozitive ale cercetării întreprinse 
la Colţea se poate socoti înfiinţarea spitalului „Nemernicilor (săracilor) străini", 
instalat provizoriu la Grozăveşti, până ce s-a clădit prin stăruinţa directă a doctorului 
Constantin Caracaş, modernul spital „Iubirea de oameni", „Filantropia" de astăzi 22• 

Un al doilea izvor de care ne vom sluji priveşte aspectul sanitar al oraşului 
Bucureşti, aşa cum reiese din Catagrafia întocmită în anul 1838. Importanţa acestui 
document stă în faptul că spre deosebire de alte izvoare statistice precedente, acesta 
cuprinde, pentru prima oară şi două rubrici de interes sanitar 23. 

Prima se referă la populaţia vaccinată împotriva varolei. Această operaţie a 
început-o doctorul Constantin Caracaş, pe la 1800, când s-a întors de la Viena, unde 
îşi terminase studiile medicale. El scria că în 1802 practica vaccinării se generalizase 
în tot oraşul, precum şi în alte târguri 24• Cu toate acestea, constatăm că după 35 de 
ani de vaccinare, Catagrafia ne arată că din cei 63.204 locuitori înscrişi, cei mai mulţi 
nu fuseseră vaccinaţi. Diferenţa între ceea ce afirma, cu bună credinţă, şi realitatea 
este explicabilă prin condiţiile sociale înguste ale epocii ca şi prin lipsa unei eficiente 
lămuriri a populaţiei asupra binefacerii vaccinării jenneriene. 

22 Idem. 
23 Această Catagrafie (păstrată la Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale, 

Catagrafii, dos 82-86/1838) a fost întocmită pentru cele cinci culori ale oraşului şi cuprinde, în fiecare 
registru de culoare, pe toţi locuitorii, împărţiţi pe mahalale şi categorii sociale. Culoarea roşie, centrul 
oraşului cuprindea 25 mahalale, cu 2 228 case şi 19 460 locuitori. Culoarea galbenă avea 19 mahalale, 2 449 
case, 11 555 locuitori. În verde erau 11 mahalale, 1 539 case, 10. 766 locuitori. În albastru, 12 mahalale, 
21449 case, 12 520 locuitori. În negru, 14 mahalale, 1936 case, 9 303 locuitori. În cele cinci culori: 81 
mahalale, 10 601 case; 65.204 locuitori. 

-Catagrafia cuprinde 18 rubrici, arătând nr. locuinţei, nr. şi numele membrilor familiei şi al 
personalului de serviciu, chiriaşii, neamul fiecăruia, vârsta, căsătorit sau nu, treapta (socială), meşteşugul, 
dacă era altoit (vaccinat sau nu), călător sau localnic, sudit sau pământean, beteşuguri, animale mari pe 
lângă casă. 

24 C. Caracaş, Topografia Ţării Româneşti (ed. P.P. Samarian), Bucureşti, 1932 p. 78-79. 
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Cea de a doua rubrică priveşte pe infirmi. Dar în tot oraşul erau înregistraţi 
numai 14 boieri şi boiernaşi bolnavi cronici, doi profesori infirmi 25 un medic 26 şi 
câţiva preoţi. Restul celor înscrişi, până la 309, făceau parte dintre negustori, slujbaşi 
mărunţi, meşteşugari, slugile, robii şi văduvele nevolnice. 

Diagnosticele -sub care sunt înscrişi infirmii din Bucureşti nu arată criterii 
ştiinţifice, ci populare. Astfel, dintre afecţiunile pe care le-am trecut în categoria 
„chirurgicală", găsim pe şchiopi, ciungi (sau ciolaci!), cocoşaţi, surpaţi (vătămaţi sau 
boşorogi, adică purtători de hernii); între cei cu afecţiuni O.R.L. sunt trecuţi numai 
surzii. Bolnavii suferind de ochi sunt orbii, chiorii (cu sau fără albeaţă), dar şi 
ponivoşii (strabicii). Între neuropsihici îi găsim pe cei „luaţi de iele", pe nebuni, lipsiţi 
de minte, damblagii sau secaţi 27, muţii şi gângavii. Astmaticii ,bronşiticii cronici, 
insuficienţii cardiaci sunt categorisiţi ca suferind de „stenos", înecă tură „din 
întâmplare", vechitură „din întâmplare", adică fără cauză ştiută. 

Mai găsim suferinzi de „spasmos'', de epilepsie, de reumatism, de trânji 
(hemoroizi), bătrâni neputincioşi şi bărbaţi „iertaţi", desigur prin asimilare cu 
femeile „iertate". 

Repetăm că şi valoarea medicală a acestei statistici este cu totul relativă. 
Singur faptul că la o populaţie recenzată de 63.204 locuitori (desigur mai mică decât 
numărul real al populaţiei) au fost înscrişi numai 309 bolnavi cronici, vorbeşte de la 
sine. Dintre bolnavii cu afecţiuni venerice este menţionat un singur „pătimaş de 
trup", un meşter tutungiu în vârstă de 48 de ani, reflex al moralei filistine 
contemporane. După cum găsim tot un singur „ofticat", un muncitor cafegiu, grec, 40 
de ani, din mahalaua Slobozia. Catagrafia înregistrează prostituate, dar în număr 
derizoriu. Femeile „păcătoase" se găsesc în cel mai mare număr în mahalaua Scaune, 
dar numai zece!, urmate de două din mahalaua Armenească şi câte una în mahalalele 
Sf. Vineri şi Sf. Ioan. Şi aceasta într-o vreme când bolile constituiau o mare primejdie 
socială! 28 

Când recenzorul dovedea un spirit de curiozitate mai acut, el înscrie şi cauzele 
infirmităţilor. Astfel cel din culoarea de galben nota doi orbi de pe vremea vărsatului, 
un ciung şi un şchiop (poate hemiplegic!) tot de pe urma variolei, un moşier-negustor 
cu mâinile ciunge, ca urmare a ciumii, o femeie cu un ochi „stricat" din 
lingoare. 

Mai apare un singur accident de muncă („beteag la nas de lucru"), un 
„împuşcat", un infirm după o „cădere" şi, în sfârşit un şelar care suferea de „dor de 
ochi", dar la impresionanta vârstă de 105 ani! 

25 Ambii profesori infirmi erau cocoşati şi anume „Scarlat Valeştain" (Carol Wallenstein) 
„profesor zugrav neamţ", de 40 de ani, văduv, locuitor în mahalaua Vergului, culoarea de roşu; al doilea 
era Costache Petrovici, profesor „public", de 34 de ani, din aceeaşi culoare. 

26 Medicul infirm era „d. Hristodor", „meşter doftor", (adică diplomat), şchiop, de origine greacă, 
în vârstă de 30 de ani, locuind în mahalaua Şerban Vodă. Un doctor Hristodor Constantin avea în grijă, în 
iulie 1831, carantina din plasa Teleajenului (cf. P. Gh. Samarian, op.cit„ p. 333). S-ar putea să fi fost doar 
chirurg. Acelaşi, sau un omonim, este citat în 1796, dimpreună cu doctorii D. Caracaş, S. Filitti şi C. 
Darvari. 

27 Un „secat" de tristă celebritate era căpitanul Costache Chiorul, sbirul Agiei , dinainte de 
revoluţia de la 1848. Locuia în mahalaua Popa Rusu. 

28 Pentru căutarea acestor femei „păcătoase" existau doftoroaie empirice, desigur lipsite de orice 
cunoştinţe medicale, precum „Gana femeia", sârbă, de 40 de ani, văduvă, „dohtoreasă de lume", din 
mahalaua Sf. Ecaterina sau Uţa şelăreasa, 60 de ani, văduvă, „doftoriţă" în mahalaua Sf. Ştefan. 
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Catagrafia din 1838 menţionează şi personalul medico-sanitar compus din 38 
de medici, 11 spiţieri (cu 8 calfe şi un ucenic) şi 13 moaşe. Cei mai mulţi dintre medici 
locuiau în centrul oraşului, în culoarea de roşu 29• 

Medicii erau următorii, aşa cum apar în condicile pe culori ale Catagrafiei şi cu 
numele lor redate corect ortografic: Gh. Popa, C. Marsilie, G. Grunau, N. Piccolo, D. 
Sakelarie, C. Leibel, N. Gusi, Fr. Nisato („meşter doftor, herurg"), Pof. („meşter 
herurg"), C. Mimi, Gh. Bacaloglu, Nicolae, Sig. Spitzer, H. Şapier, P. Ferar, I. Sporer, 
Leiber, Vreton, Arsache, G. Meizinţen, D. Vartiadis, St. Piscupescu, Wilh. Mayer 
(dentist), D. Paciurea, Hristodor, Vergusi, Graf, A. Carazisu, P. Rasti, Theodosie, C. 
Alexandridis, Filip (doftor), A. Pregli, I. Duhamel-Schumacher (doftor), I.N. Mayer 
(doftor), Ioan (doftor). Toţi aceştia, cu excepţia celor şapte, a căror calitate am dat
o în dreptul fiecăruia, erau declaraţi „meşteri doftori", care titulatură nu corespundea 
cu aceea de „doctor în medicină", deoarece li se zicea „meşteri doftori" şi chirurgilor 
ca Nisato şi Piscupescu, iar John Nepomuk von Mayer, medicul şef al armatei, doctor 
în medicină, este trecut doar ca „doftor" şi asemenea lui, alţii. 

Cei 11 farmacişti („meşteri spiţeri" şi calfe) erau toţi germani şi unguri. 
Moaşele, în număr de 13 erau în majoritate românce (6), germane şi grecoaice (câte 
3) şi o sârboaică. 

Cel de al treilea document de care dispunem este o statistică din 18 iunie 1838 
a bolnavilor internaţi în anul precedent în spitalul militar din Bucureşti. Poartă 
semnătura doctorului Mayer „medecin chef" şi a fost trimisă, în copie, de către 
consulul britanic din Bucureşti, Colquhon, ministerului de extrene din Londra, 
pentru a informa despre bolile cele mai răspândite şi succesele în tratamentele lor 30. 

Tabloul statistic însumează 76 afecţiuni, înscrise în ordine alfabetică. Rubricile arătau 
numărul bolnavilor aflaţi în spital la începutul anului 1837, al celor internaţi în cursul 
anului, al decedaţilor, al celor ieşiţi vindecaţi din spital şi al celor rămaşi încă în spital 
la începutul anului 1838. 

Valoarea statistică este superioară, deoarece cuprinde diagnostice medicale, 
chiar dacă unele denumiri de boli nu sunt corect redate de cine a executat copia, în 
spital sau la consulatul britanic. 

Observăm că cele 76 de boli nu sunt toate entităţile morbide, deoarece apar şi 
simple simptome (timpanită, aedem, exantom), după starea cunoştinţelor în epoca 
respectivă. Deşi bolnavii trebuie să fie aparţinut, aproape toţi, vârstei tinere, a celor 
aflaţi sub arme, şi deci oglindind numai o parte din populaţie, aceasta nu-i scade prea 
mult interesul. 

Dintre afecţiunile cele mai numeroase, care îmbracă totodată şi caracterul 
social, în frunte stau bolile venerice, sau cum spune statistica, în mod impropriu, 
conform cu teoria unicităţii veneriilor, sifilisul. Existau în spital, la 1 ianuarie 1837 un 
număr de 41 de bolnavi, la care s-au adăugat în cursul anului încă 345. Dintre aceşti 
386 s-ar fi vindecat 365 şi ar mai fi rămas, la finele anului 1837, încă 21 bolnavi în 
spital. Credem că nu ne înşelăm dacă spunem că cei mai mulţi trebuie să fi fost 
gonoreici. Aşa dar, aşa numiţii bolnavi de sifilis reprezentau ceva mai mult decât a 

29 Culoarea de roşu era mărginită spre sud de mănăstirea Mihai Vodă şi de Mitropolie, la est de 
hanul lui Manuc şi biserica Mântuleasa, la nord de biserica Armenească şi metohul episcopiei de Râmnic, 
la vest de Cişmigiu până la Mihai Vodă. 

30 Public Record Office, Foreign Office, fondul Turkey, dos. 17/336 din 1838, f. 261-262 
(Microfilm Anglia rola 9, la Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale). 
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opta parte din totalul bolnavilor aflaţi în spitalul militar (2922) în anul 1837. La 
această cifră de 386, ar mai trebui adăugaţi 5 bolnavi cu „Dolorosium venereus", 
desigur o complicaţie gonoreică şi o parte dintre cele 74 cazuri de „Ulcera venerei et 
vulnera". 

Alte afecţiuni frecvente erau „febra catharehalis" cu 267 cazuri, din care se 
vindecă 253; „febra intermittens" cu 247 cazuri, toate vindecate; „febra gastrica" cu 
243 cazu.ri, 38 decese, 90 vindecări. Aceste patru feluri de febre reprezentau malaria 
şi febra tifoidă, la care se puteau adăuga şi alte infecţiuni febrile. Faptul că toate 
cazurile (247) de „febră intermitentă" s-au vindecat arată că „divina scoarţă 
peruviană" era administrată în doze eficace; după cum marea mortalitate de pe urma 
„febrei nevroase" arată că era, în mod sigur, vorba de febră tifoidă. 

La aceste febre mai poate adăuga o altă infecţie intestinală, datorată apei de 
băut, din Dâmboviţa, şi anume „Diarrhaea et Dysenteria" care însuma 232 de cazuri, 
cu 20 decese. 

Grupul afecţiunilor respiratorii este reprezentat prin „peripneumonia", cu 166 
cazuri şi 10 decese, „plevritis" (pleurezie) cu 101 cazuri şi 2 decese. Aceste două boli, 
repezintă însă, cu cea mai mare probabilitate, tuberculoza, care apare direct ca 
„phtisis" cu 22 cazuri din care 10 decese şi cu „haemophtisis"(!) cu 3 cazuri, toate trei 
„vindecate" (!). 

Complicaţiile pulmonare ale variolei şi pojarul mai dădeau încă 133 de cazuri, 
dintre care 4 decese. 

Important este, din punct de vedere social, numărul bolnavilor suferind de 
„Rheumatismus": 145 de cazuri. Urmează bolnavii de scabie, 124, mărturie a 
condiţiilor mizere de viaţă, dar s-ar putea ca aci să fie înglobate şi alte dermatoze. 

Scorbutul, singura avitaminoză prezentă, căci pelagra nu apare în tabloul 
acesta, dădea 71 de bolnavi. 

Restul afecţiunilor menţionate rămâne în limite moderate, dacă excludem 74 
bolnavi suferind de „ulcer veneric şi răni", pe cei 42 bolnavi de angină, cu un deces, 
ceea ce sugerează o febră eruptivă nediagnosticată; 28 de cazuri de „colică", 30 de 
erizipel, 23 de epilepsie (din care s-ar fi „vindecat" 22 bolnavi, lucru foarte greu de 
crezut!), 22 enterite, 18 hepatite şi 30 ictere, 24 otite şi 23 oftalmii, 37 oreioane. O 
categorie de „tumori şi carii" cu 10 cazuri, dintre care 3 letale şi 5 vindecări, pare a 
ascunde cancerul sau tuberculoza osoasă. Este greu de crezut însă că bolile 
criptogamice ale părului să fie dat numai un caz de „tines" şi stilul de „favus". 

Zadarnic am căutat în acest tablou statistic urmele vreunei afecţiuni 
profesionale. Ne-ar fi interesat să cunoaştem îndeletnicirea celor trei bolnavi cu 
„carbuncullus", care dacă ar fi fost tabaci, ne-ar fi dat o „indicaţie preţioasă"; dacă 
printre cei suferind de „colica" s-ar fi numărat şi tipografi ..... Dar statistica nu 
furnizează asemenea date. 

După cum se vede starea sănătăţii populaţiei era, chiar în afara epidemiilor, 
categoric rea. Moralitatea de peste 20% la bolnavii internaţi, oameni tineri, în putere 
(adică 132 decese la un total de 2922 bolnavi), este, fără îndoială, prea mare. 

În anii care au urmat medicii români tineri, în frunte cu N. Kretzulescu, 
conştienţi de această gravă situaţie, au înfăptuit în ciuda marilor greutăţi ce li se 
ridicau în cale, învăţământul medical românesc. Acesta era destinat să scoată 
populaţia Capitalei, din impasul în care se afla, prin adecvate mijloace profilactice şi 
terapeutice. 
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Anexa I 

Tablou de bolnavi, pe culori, în aprilie 1810 

Bolnavi d e Total 

Sectorul În câte Febra Răceala Friguri Variola Reumatism ldropixie Venerice Boli interne 
case B F B F B F B F B F B F B F B F B F 

General 

I 26 17 8 2 3 2 3 - 1 1 1 - - - - - - 22 16 38 
II 37 20 17 - - - 3 1 - - - 1 - 1 - - - 23 20 43 
III 90 41 44 3 - 5 3 - - - - 1 1 - 2 1 4 51 54 105 
IV 52 29 20 - - - 3 - 2 - - - - - - - - 29 25 53 
V 67 30 16 1 - 7 3 1 - 16 1 - - - 4 3 3 42 28 70 I V> 
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Anexa li 

Recapitulaţia personalului medical pe culori (1810 

Culoarea Medici Farmacişti, Moaşe Total 
calfe şi ucenici 

-
Roşu 33 20 4 57 
Galben 2 - - 2 
Verde 3 - 1 4 
Albastru - - 2 2 
Negru - - 6 6 

Total 38 20 13 71 I,_. 
N 
Vl 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



126 

Culoarea 

Roşu 

Galben 

Verde 

Albastru 

Negru 

Total 

MUZEUL DE ISTORIE ŞI ARTĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIII 

Afec\iuni 
chirur-
gicale 

35 

51 

16 

20 

38 

160 

Tablou sinoptic recapitulativ de afecţiuni în catagrafia din 1838 

Afecţiuni Afec\iuni 
Afeqiuni Afec\iuni 

Afecţiuni Afeqiuni Afecţiuni 
Afec]iuni cardio- gaslro- neuro- conta- reuma- Accidente 

pulmonare intestinale O.R.L. oculare psihice gioase tice venerice 

4 14 11 

5 2 6 15 4 2 

4 15 5 2 

2 2 7 11 4 

11 3 

8 4 8 53 45 6 5 4 

Contributions regarding the medico-sanitary situation 
of Bucharest during thefirst decenies of the X/Xth century 

Anexa III 

Diverse Total 

64 

10 96 

43 

4 51 

55 

15 309 

In spite of the numerous calamities it had to suffer throughout its history - earthquakes, 
pillages, fires, jloods, wars - Bucharest knew some visible progress during the XVIII th century. 
The authors sum up economic features of the ctiy, by the end of the XVIII th century, when the 
population had augmented with the economic growth and, consequently, the riscs of epidemics 
had increased. The most violent plague epidemics was brought from Constantinopole and lasted 
between 1813-1814, during the rute of Prince Caragea, when 70.000 victims were recorded 
throughout the country - 40.000 in Bucharest aolne. 

The authors analyse the life levei and the reactions of the authorities. 
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BUCURESTII ÎN PREAJMA. 
' UNIRII PRINCIP A. TELOR 

DUPĂ UN PLAN INEDIT 

Andrei Pippidi 

La Biblioteca Naţională din Paris, în Departamentul de Hărţi şi Planuri, sub 
cota Ge F 1346, se găseşte un plan al oraşului Bucureşti, desenat cu câţiva ani înainte 
de Unire (chiar în titlu citim: „Bukarest, capitale de la Valachie"). 

Nu-i vorba de un plan de tipul celor din 1770 (rusesc), 1789 (Purcel) sau 1791 
(Ernst), care să contureze parcelele. Sunt marcate principalele artere de circulaţie, ca 
pe harta care însoţeşte lucrarea lui F. J. Sulzer din 1781. Cel mai mult se aseamănă cu 
planul din 1842, din Annuaire de la Principaute de Valachie, atât ca întindere şi 

conţinut, cât şi din cauza legendelor, ele fiind, ca şi acolo, în limba franceză; probabil 
că a existat intenţia de a-l imprima şi pe acesta. De asemenea sunt indicate formele 
de relief - dealuri, în partea de sud, cu izvoare şi mlaştini. 

La extremitatea nordică, suprafaţa cuprinsă în plan are drept margine cursul 
şerpuitor al Colentinei. Ultimele puncte notate în această direcţie sunt „Plumbouita 
(monastere)", o biserică, desigur Ghica-Tei, „Colentina (palais superbe avec jardin 
etc.") şi, mai la vest, Floreasca, cu biserica ei. Spre miazăzi, dincolo de bariera Caliţei 
şi de Văcăreşti - aşezare curios deplasată către apus -, oraşul se pierde într-un şes 
mlăştinos. La două ieşiri din Bucureşti, harta menţionează drumul Craiovei, pe la 
Cotroceni, şi pe acela al Brăilei, pe la Pantelimon. A treia este Şoseaua, între şiruri 
de copaci, având în stânga o biserică, Izvorul Tămăduirii (Mavrogheni) cu explicaţia 
„promenade publique". Figurează şi insula formată de Dâmboviţa cu afluentul ei, 
Dâmbovicioara, şi străbătută de uliţa Dobroteasa 1• 

Cea mai normală lectură a structurii oraşului este cea concentrică. Primul inel 
leagă între ele barierele - cele amintite, la care adaugă Podul Mogoşoaiei, situată în 
zona actualei Pieţe a Victoriei, şi Târgul de Afară, pe Calea Moşilor. La această 
distanţă de centru se aflau, pe Dâmboviţa, abatorul (înfiinţat în 1842) 2 şi, exact în 
partea opusă, la vest, noua grădină publică, la capătul Podului de Pământ - Calea 
Plevnei (Scufa, desenată corect la nord de râu, pe când Vladimir de Blaremberg o 
plasa pe malul celălalt; pe plan apar aleile radiale, având în mijloc un „rond-point")3. 

Data planului, care putea fi dedusă, oricum, ca ulterioară construcţiei abatorului la 
Zalhanaua lui Hagi-Moscu, este de stabilit după revoluţia din 1848: în dreptul 
cartierului care se întinde între bisericile Precupeţii Vechi şi Precupeţii Noi, sau, 
astăzi, între Polonă şi Moşilor, scrie: „Cette partie a ete br ulee en 1846" (în realitate, 
incendiul a avut loc la 23 martie 1847). 

Inelul următor închide numai partea de nord a oraşului. La sud de Dâmboviţa 
se întind Dobroteasa, Beilicul, drumul Giurgiului (fără cimitirul Bellu, deci planul e 

1 Paul Cernovodeanu şi N. Vătămanu, Contribuţii la vechea topografie a Bucureştilor: ostrovul 
Dâmbovifei (sec. XVI-XVII), Studii, XII, 6, 1959, p. 115-132. 

2 Dan Berindei, Oraşul Bucureşti, reşedinfă şi capitală a Ţării Româneşti (1459-1862), Bucureşti, 
1963, p. 197. 

3 George Patra, Din Bucureştii de altădată, Bucureşti, 1981. p. 248-249. 
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dinainte de 1859), Podul Caliţei sau al Calicilor („Calitz ou Kalitch"), deci Rahovei, 
şi acea cale de acces către Cotroceni - ceea ce corespunde, aproximativ, cu traseul 
fostei străzi Uranus, continuat cu un segment din Calea 13 Septembrie şi cu Şoseaua 
Panduri. În acest perimetru apar „Ecole de Natation", la un cot al Dâmboviţei, între 
două poduri, Statul Major, „Stadul Municipal" (sic, în româneşte, cu caractere 
latine), pe locul viitorului O.N.E.F., cazarma de ee Uranus, Mitropolia („la 
catbedrale"), Câmpul lui Filaret (viitorul Parc Carol). !nălţimea unuia din dealurile 
atinse de Podul Beilicului - Calea Şerban Vodă - este înregistrată: 255 picioare, deci 
84,15 m, deasupra nivelului mării 4• Satul Mărcuţa fiind aşezat mult mai la sud decât 
în realitate, ar putea fi vorba de o confuzie cu Măriuţa, pădure şi sat (Hagieşti). 

Vladimir de Blaramberg (1846) 

La nord de Dâmboviţa, în zona aflată între primele două inele, găsim numai 
câteva biserici: Sf. Visarion (Ia vest de uliţa Herăstrău, mai târziu Calea Dorobanţi), 
Precupeţii Vechi şi Noi, Delea Nouă şi Veche (acestea fiind despărţite între ele de 

4 Cf. Frederic Dame, Bucarest en 1906, Bucureşti, 1907, p. 121, punctul cel mai înalt era la Cotroceni, 
105 m, iar cel mai jos la bariera Călăraşilor, 77,24 m. Altitudinile din Câmpia Dâmboviţei consemnate de 
Ion Iordan, Împrejurimile Bucureştilor. Ghid turistic, Bucureşti, 1992, p. 25, sunt între 105 şi 137 m. 
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uliţa Pantelimon). Al doilea inel corespunde străzilor, de astăzi, Berzei
Buzeşti-General Manu-Povernei-Visarion-M. Eminescu (Romană), până în 
Dorobanţi, ţinând seama de faptul că nu fusese încă tăiat Bd. Colţii, mai târziu Lascăr 
Catargiu şi Ana Ipătescu. În continuare, traseul se suprapune pe str. Romană, 
intersectând axul Polonă-Calea Floreasca şi ajungând până la actuala Cale a Moşilor, 
apoi coboară în direcţa sud-est până în apropiere de biserica Popa Soare, de unde 
pleacă str. Mântuleasa, continuând cu str. Popa Nan până Ia Călăraşi şi Dudeşti, iar 
mai departe, până Ia Dâmbiviţa, cu str. Nerva Traian. 

Planul Bucureştiului 

În interiorul acestui de-al doilea spaţiu, semicircular, au fost notate ca repere 
biserica Sfinţii Voievozi, Curtea Administrativă (avându-şi sediul pe Podul Mogoşoaiei, 
în casele Ghica) 5, „Hotel de Valachie" (fostul Han Roşu, pe uliţa Franceză) 6, bisericile 
Popa Petre, Icoanei, Pitar Moşului, Olari, Mântuleasa, Udricani, Olteni. 

5 Cezara Mucenic, Bucureşti, un veac de arhitectură civilă, secolul XIX, Bucureşti, 1997, p. 29-30. 
6 Gheorghe Crutzescu, Podul Mogoşoaei, Bucureşti, 1986, p. 91, hotel încă menţionat în 1871 

(ibid., p. 286, n. 161). Vezi şi George Potra, Istoricul hanurilor bucureştene, Bucureşti, 1985, p. 134-136. 
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Metohul Episcopiei Râmnicului, ocupând, după cum se ştie, locul pe care se va 
ridica Ateneul, ca şi palatul domnesc de pe Podul Mogoşoaiei, sunt înscrise în 
următorul inel. Acesta, care formează centrul, cuprinde bisericile Creţulescu şi 
Sărindarul, sediul Poliţiei 7, consulatul Rusiei, Sf. Spiridon, Spitalul Brâncovenesc, 
Piaţa Mică („Petit Marche"), Consulatul Franţei, cel al Greciei, bisericile Sf. Vineri 
şi Vergului, „Hâtel du Theâtre", Cazinoul, Teatrul Naţional, Colegiu! Sf. Sava, dar şi, 
mai la nord, Vama şi cele două poşte (rusească şi românească). In această zonă 
centrală, trama stradală a fost de atâtea ori brutal modificată încât mai recunoaştem 
doar străzile Ştirbei-Vodă şi C. A. Rosetti ca fiind parte din parcursul celui de-al 
treilea inel. 

Teatrul Naţional a fost inaugurat în 1852. Prezenţa sa pe plan dovedeşte că 
acesta datează din anii următori, până la Unire. Semnătura „Georges Ghika" este şi 
ea o indicaţie utilă. Confuzia dintre satele Vărăşti şi Văcăreşti, forma incorectă a unor 
nume („Kretzoulie" sau „Ikoina") ar da de bănuit că autorul planului a fost un străin. 
Asemănarea, incompletă, dar izbitoare, cu harta din 1842 sugerează numele aceluiaşi 
cartograf, colonelul Vladimir de Blaremberg (1811-1846), cumnat cu Alexandru
Vodă Ghica prin căsătoria sa cu sora acestuia, Pulheria (Profiriţa), fosta soţie a 
generalului N. Mavros 8. Dar fostul ofiţer rus, devenit în Ţara Românească, după 1837, 
vornic al închisorilor şi logofăt al credinţei, nu mai era în viaţă la data care ne 
interesează. Nepotul lui, Gheorghe Ghica, fiul fostului mare ban Mihail D. Ghica 
(1792-1850) şi al Catincăi Faca, s-a căsătorit cu Zoe Gr. Cantacuzino şi a fost 
directorul Secretariatului de Stat în anii 1856-1858. Probabil că el a luat iniţiativa 
realizării unui nou plan al capitalei, copiat după cel vechi, însă „adus la zi", tocmai în 
calitatea oficială pe care o deţinea ca ministru al unchiului său Al. Ghica. Referirea la 
„superbul" palat de la Colentina, proprietatea familiei, e ca o confirmare a semnăturii. 

Mărturiile contemporane cu privire la acest Iorgu Ghica, zis „Cartof", sunt 
atât de contradictorii încât nu oferă nici o posibilitate de a întrevedea o personalitate 
coerentă. Pentru unii, el era un vanitos, incapabil şi corupt 9• Consulul Franţei la 
Bucureşti îl aprecia totuşi ca „tres laborieux ... serieux, instruit, distingue" şi îi 
recunoştea „du nerf, de la passion et de l'esprit" 10. Controversatul personaj a jucat 
un rol foarte activ în ajunul Unirii - trei călătorii la Constantinopol în 1857-1858 - şi 

a ocupat chiar, pentru scurtă vreme (septembrie-octombrie 1858) funcţia de Secretar 
de Stat. A întreţinut discret legături cu grupul liberalilor paşoptişti, de care se folosea 
împotriva candidaturilor la domnie ale fraţilor Bibescu şi Ştirbei. Casa lui, pe malul 
Dâmboviţei - mai târziu Prefectura de Ilfov -, devenise la un moment dat locul de 
întâlnire al unioniştilor 11 • Ceea ce mai ştim despre el, că, născut în 1830, îşi făcuse 

1 Vasile V. Daşkevici, Istoricul reşedinţelor poliţiei capitalei, fosta agie, Bucureşti, 1937. 
8 Andrei Pippidi, Vechi epigrafişti şi anticari în ţ;lrile române. Studii clasice, XI, 1969, p. 293-296; 

idem, Nicolae Mavros. Locul său în viaţa politică şi intelectuală, SCIV A, 43, 2, 1992, p. 110. 
9 Documente privind Unirea Principatelor, III, ed. Cornelia C. Bodea, Bucureşti, 1963, p. 130, 

193,355,375-378. 
10 Jbid .. VI, ed. Gr. Chiriţă, Valentina Costake, Emilia Poştări\ă, Bucureşti, 1980, p. 218-219, 259. 
11 Jbid., IV, ed. Dan Berindei, Bucureşti, 1997, p. 251, 278-280, 407, 506. De văzut, de asemenea, 

comentariile lui Magheru în 1857 la un articol al lui Gh. Ghica din „Timpul", totuşi oficios guvernamental: 
„Sunt atâtea frumoase sentimente în mica această scriere, aceste sentimente sunt atât de nemerite, atât de 
călduros zise, încât nu mă pot opri de a te ruga (pe Al. G. Golescu] să-l felicitezi din parte-mi - am avut 
onoarea a-l cunoaşte la Viena (în 1849-1850 sau 1851-1854] şi sunt fericit de a vedea că ideile şi chipul său 
de a vedea în afacerile Patriei corespund la opinia ce încă de atunci îmi formasem asupră-i" (George Fotino, 
Din vremea Renaşterii Naţionale a Ţării Româneşti. Boierii Goleşti, IV, Bucureşti, 1939, p. 182-183). 
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studiile în Germania - fiind trimis la colegiu la Dresda -, arată că acest frate al Dorei 
d'Istria, cultivat şi ambiţios, a dorit să facă mai cunoscute în străinătate capitala Ţării 
Româneşti şi noile îmbunătăţiri edilitare care-i transformau rapid înfăţişarea. 
Existenţa planului la Biblioth eque Nationale ar putea fi explicată prin relaţiile lui 
Ghica cu Thouvenel, ambasadorul Franţei la Poartă, care purta Principatelor un 
interes deosebit, slujind cauza Unirii lor cu enegie şi perseverenţă 12. 

Celelalte informaţii pe care le aduce documentul - o populaţie de 115 OOO de 
locuitori, 12 OOO de case, 302 biserici, patru hoteluri, două teatre, 55 edificii publice, 
zece poduri peste Dâmboviţa - corespund situaţiei din acea epocă: cca 10 OOO de case 
în 1831 şi cca 121 OOO de locuitori în 1860 13. Ghica era desigur bine informat, având 
toate mijloacele pe care i le punea la dispoziţie administraţia. Aşa se prezenta deci, 
pe la 1858, „micul Paris", cum începeau chiar atunci locuitorii săi să-l numească 14. 

Bucharest near the event of the Union of the Romanian Principalities, 
according to an unpublished plan of Bucharest 

The author has discovered an unpublished plan of Bucharest, in the National Library of 
Paris. The plan was drawn some years before the Union of the Romanian Principalities. lt was 
made according to a concentric reading of the city structure, marking main roads, borders, 
churches, main buildings, geographical features. The document a/so gives statistic information 
about the inhabitants. 

12 Lynn M. Case, Edouard Thouvenel et la diplomatie du Second Empire, Paris, 1976. 
13 Dan Berindei, Oraşul Bucureşti, p. 235. G. Patra, Bucureştii văzuţi de călători străini (secolele 

XVI-XIX), Bucureşti, 1992, p. 173, citează alte cifre, după relatarea unor misionari scoţieni care au vizitat 
oraşul în 1839: 120 OOO de locuitori şi 366 biserici ortodoxe. 

14 Eugene Jouve, Guerre d'Orient. Voyage ăla suite des armees alliees en Turquie, en Valachie 
et en Crimee, I, Paris, 1855, p. 173. 
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LO.JI MASONICE BUCUREŞTENE 
DIN PERIOADA 

DOMNIEI LUI CAROL I. 
DOCUMENTE PARIZIENE INEDITE 

Mihai Sorin Rădulescu 

În studierea trecutului francmasoneriei româneşti, orice precizări întemeiate 
pe surse documentare sunt binevenite, având în vedere numeroasele publicaţii 

fanteziste 1 care au fost consacrate în ultimul timp acestui subiect. Francmasoneria 
este abordată în general dintr-o perspectivă senzaţionalistă, apologetică şi 

neştiinţifică, perspectivă deformatoare, facilitată de greutatea - reală - de a 
reconstitui activitatea acestui ordin iniţiatic, cu o influenţă în viaţa societăţii, adesea 
dificil de demonstrat. 2 Pe de altă parte, trebuie luat în considerare faptul că istoria 
oraşului Bucureşti cuprinde şi trecutul societăţilor secrete, care s-au manifestat pe 
teritoriul său şi din care adesea au făcut parte oameni însemnaţi. 3 

Perioada domniei lui Carol I este insuficient cunoscută din punctul de vedere 
al mişcării francmasonice, a cărei studiere rezervă cercetătorilor descoperiri 
surprinzătoare. În cele ce urmează ne oprim asupra lojii "Egalitatea" din Bucureşti, 
aflată în obedienţa Marelui Orient al Franţei şi întemeiată la 10 martie 1871, 4 în rit 
francez şi Memphis. La 13 noiembrie 1871, Bernhard Marcus, comerciant din 
Bucureşti (gr. 18), a fost ales ca Venerabil al lojii, 5 iar la 6/18 decembrie 1872 a fost 
reales în aceeaşi funcţie.6 În şedinţa din 30 decembrie 1873 a fost ales ca Venerabil al 
lojii, Leopold Stern, doctor în filozofie, maestru (din 1870), cu domiciliul în str. 
Udricani nr. 22. 7 Lui i-a urmat în funcţie Dumitru Stoenescu, ales în şedinţa ţinută la 
3/15 decembrie 1874. Acesta, născut la 10 mai 1842 în Bucureşti, stenograf al. 
Senatului, primise gradul de maestru la 29 iunie/11 iulie 1872. 

La 6 septembrie 1872, loja „Egalitatea" avea 22 membri; la 28 februarie 1874, 
ea număra 37 membri. Ziua ţinutelor periodice era marţea. La 1 martie 1875, loja 
cuprindea 39 membri. 8 

Instalarea oficială a acestei loji a avut loc la 31 martie 1872, delegaţii Marelui 
Orient al Franţei fiind Bernard Marcus (gr. 18), Grigore Miculescu (gr. 18), membru 
al lojii „Steaua lui Sever" din Turnu Severin, şi A. Argintoianu (maestru), prim-

1 Ca exemplu în acest sens, Dan A. Lăzărescu, Românii în francmasoneria univen;a/ă, Bucureşti, 1997. 
2 Despre importanţa francmasoneriei în contextul creării României Mari, vezi Dan Berindei, 

Românii şi Europa în perioadele premodernă şi modernă, Bucureşti, 1977, pp. 395-4(Xl. 
3 Mihai Sorin Rădulescu, Les archives du Grand Orient de France, source genealogique, în 

"Revue des Etudes Roumaines", t. XVII-XVIII, 1993, pp. 193-202. 
4 Biblioteca Naţională din Paris (mai departe B.N.P.), secţia Manuscrise (mai departe Msse), 

fondul Marelui Orient al Franţei, cota FM2 860, dosarul lojii „Egalitatea". din Bucureşti, nepaginat. 
5 Ibidem, cota FM2 859, dosarul lojii „Egalitatea". din Bucureşti. 
6 Ibidem, adresă din 15/27 decembrie 1872 a lojii „Egalitatea". din Bucureşti către Marele Orient 

al Franţei. 
1 Ibidem, ~rtificatul de alegere a Venerabilului lojii „Egalitatea". datând din 30 decembrie 1873. 
8 Ibidem, dosar 1, nepaginat. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 133 

supraveghetor al lojii „Egalitatea". 9 Loja „Egalitatea" a participat la activitatea 
umanitară specific masonică din acel timp. Astfel, în martie 1875 s-a constituit un 
comitet masonic pentru ajutorarea bucureştenilor afectaţi de inundaţii. El avea ca 
preŞedinte pe Carol Davila, ca secretar pe Ioan M. Râmniceanu (Romniceanu), iar 
casier era Alcibiade Tavernier. Dintr-un proces-verbal din 6 martie 1875 10 reiese că 
patru loji masonice au efectuat o chetă în legătură cu inundaţiile: s-au strâns 1000 lei 
din partea lojii ,,Înţelepţii din Heliopolis", 1000 lei din partea lojii „Fraternitatea", 
500 lei din partea lojii „Egalitatea" şi 300 lei din partea lojii „Armonia". 11 

Loja „Egalitatea" cuprindea atât români cât şi evrei. O adresă a sa din 30 
noiembrie/11 decembrie 1875 înştiinţa Marele Orient al Franţei că în şedinţa sa din 
16/28 decembrie 1875 fusese ales ca Venerabil, inginerul Ioan M. Râmniceanu (având 
gradul de maestru). 12 Râmniceanu a fost reales în această funcţie la 18/30 ianuarie 
1877. La acea dată, prim-supraveghetor al lojii era D. Nicolescu, al doilea 
supraveghetor era Th. Costin, orator era dr. Rosenthal şi secretar, Ad. Schănsal. 13 

O adresă din 30 ianuarie 1878 a acestei loji către Marele Orient al Franţei 
menţionează sediul lojii (Pasajul Român nr. 14) şi pe ofiţerii săi: Venerabil -
l.M.Râmniceanu, inginer; prim-supraveghetor - A.Blumenfeld, medic; al doilea 
supraveghetor - Th. Costin, comerciant; orator - A.E. Gaster; secretar - George 
Pastia, locotenent, mare expert - N.Moscovici, comerciant; trezorier - M.Cronberg, 
comerciant; ospitalier - G. Gavrilescu, inginer. 14 

Ioan M. Râmniceanu a fost reales ca Venerabil la 12/24 decembrie 1878, după 
cum rezultă din adresa lojii din 21ianuarie1879 către Marele Orient al Franţei. 15 Cel 
mai cunoscut membru al acestei loji pare a fi fost filologul Moses Gaster, fiul 
francmasonului A.E.Gaster, orator în aceiaşi lojă. Moses Gaster (născut la 6/18 
septembrie 1856 în Bucureşti) a obţinut primele trei grade masonice în această lojă: 
ucenic, la 18 septembrie 1876, companion, la 25 februarie 1877 şi maestru, la 16 
octombrie 1877. 16 

Cine erau membrii lojei „Egalitatea"? Din documentele aflate la Biblioteca 
Naţională din Paris am depistat pe următorii, lista nefiind completă: 

- Louis Hirsch, comerciant, născut în Bucureşti la 22 noiembrie 1849, ucenic 
(2 ianuarie 1875), companion (9 noiembrie 1875) şi maestru (23 noiembrie 1875), 
toate gradele obţinute în loja „Egalitatea". 

- Isac M.Elias, comerciant, născut la Viena la 17 august 1844, ucenic (3 iunie 
1875), companion (9 noiembrie 1875) şi maestru (28 decembrie 1875), toate gradele 
obţinute în loja „Egalitatea". 

Y Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 B.N.P„ Msse, cota Res FM2 149, (Ioan M.Râmniceanu - născut la Buzău - locuia în Bucureşti, 

str. Mircea Vodă nr. 31). 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
1 ~ Ibidem (din aceeaşi adresă reiese că Ioan M.Râmniceanu devenise membru activ al lojii la 16/28 

aprilie 1874 şi maestru, la 3/15 decembrie 1874). 
16 Ibidem, adresă a lojii „Egalitatea". - din iunie 1878 (fără zi) - către Marele Orient al Franţei, 

prin care se cerea diploma de maestru pentru Moses Gaster. 
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- George Gavrilescu, inginer forestier, născut la Vaslui la 25 iulie 1837, ucenic 
(2 ianuarie 1875), companion (9 noiembrie 1875) şi maestru (23 noiembrie 1875), 
toate gradele obţinute în loja "Egalitatea". 17 

- Adolf Schonsal, comerciant, născut la Iaşi în noiembrie 1845, ucenic (2/14 
martie 1876), companion (8/20 iunie 1876), maestru (15/27 iunie 1876), toate gradele 
obţinute în loja „Egalitatea". 

- Wilhelm Staadecker, comerciant, născut la Meerschingen (Baden) la 3/15 
august 1834, ucenic (18/30 iunie 1874), companion (16/28 martie 1876), maestru 
(15/27 iunie 1876), toate gradele obţinute în loja "Egalitatea" din Bucureşti. 

- Samuel l.Schonfeld, născut în Bucureşti la 16 decembrie 1839, ucenic (13/25 
aprilie 1876), companion (8/20 iunie 1876), maestru (15/27 iunie 1876), toate gradele 
obţinute în loja „Egalitatea". 18 

- George Pastia, ofiţer, născut în Focşani la 25 august 1847, ucenic 
(6 noiembrie 1872), companion (1 februarie 1876), maestru (1 februarie 1876), toate 
gradele obţinute în loja „Egalitatea". 

- Ion Athanasiad, născut la Bucureşti în 1839, cu domiciliul în Bucureşti, 
str. Nouă 1. 19 

- Lazăr M. Baraş, comerciant librar, născut în Bucureşti la 25 septembrie 1847, 
ucenic (27 august 1876), companion (6 februarie 1877), maestru (16 octombrie 1877), 
toate gradele obţinute în loja „Egalitatea". 

- Menahem Cohen, bancher, născut în Bucureşti în august 1838, ucenic 
(23 iulie 1876), companion (25 ianuarie I 6 februarie 1877), maestru (16 octombrie 
1877), toate gradele obţinute în loja „Egalitatea". 

- Ludovic Chiger, comerciant, născut la Brody (Austria) la 31 ianuarie 1854, 
ucenic (22 ianuarie 1878), companion (19 februarie 1878), maestru (26 februarie 
1878), toate gradele obţinute în loja „Egalitatea". 

- Filip Focşăneanu, bancher, născut în Bucureşti Ia 25 octombrie 1832, ucenic 
(25 septembrie 1873), companion (19 februarie 1878), maestru (19 februarie 1878), 
toate gradele obţinute în loja „Egalitatea". 

- Esra Penhas, comerciant, născut în Bucureşti la 14 octombrie 1846, ucenic 
(5 septembrie 1876), companion (6 februarie 1877), maestru (16 octombrie 1877), 
toate gradele obţinute în loja „Egalitatea". 20 

- David I. Hitzling, comerciant, născut în aprilie 1843 la Bârlad (aderat la loja 
„Egalitatea" la 6/18 ianuarie 1878). 

- Salomon Blank, comerciant, născut la Piteşti în 1849 (aderat la loja 
„Egalitatea" în 1878). 

- Benjamin Franklin Peixotto, consul general al Statelor Unite ale Americii la 
Bucureşti, născut la New York la 15 martie 1835, ucenic (2 martie 1872) şi maestru 
(20 aprilie 1872) în loja „Egalitatea". 

17 Ibidem, adresă a lojii „Egalitatea" - din 1 aprilie 1876 - către Marele Orient al Frantei, prin care 
se cereau diplome de maestru pentru George Gavrilescu, Louis Hirsch şi Isac M.Elias. 

18 Ibidem, adresă a lojii „Egalitatea". către Marele Orient al Frantei, datând din 4 iunie 1876, prin 
care se cereau diplome de maestru pentru Adolf Schonsal, Wilhem Staadecker şi Samuel I.Schonfeld. 

19 Ibidem, adeziunea lui Ion Athanasiad la loja „Egalitatea", datând din 6 martie 1877. 
20 Ibidem, adresă a lojii „Egalitatea" către Marele Orient al Fran\ei, datând din 13 martie 1878, 

prin care se cereau diplome de maestru pentru Lazăr M.Baraş, Menahem Cohen, Ludovic Chiger, Filip 
Focşăneanu, Ersa Penhas. 
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- Adolf Stern, doctor în drept, secretar al Consulatului General al Statelor 
Unite ale Americii, născut în Bucureşti la 17 septembrie 1847, ucenic (2 martie 1872) 
şi maestru (24 aprilie 1872) în loja „Egalitatea". 21 

- N.G.Chirculescu, avocat, născut în Bucureşti la 3 ianuarie 1835, ucenic, 
(30 octombrie I 11 noiembrie 1873), companion ( 4/16 decembrie 1873), maestru 
(4116 decembrie 1873), toate gradele obţinute în loja „Egalitatea". 

- Dimitrie laviţă, medic, născut în Turnu Severin la 28 martie 1844, ucenic 
(30 octombrie I 11 noiembrie 1873), companion ( 4/16 decembrie 1873), maestru 
( 4116 decembrie 1873), toate gradele obţinute în loja „Egalitatea". 

- Al. Penescu, avocat, născut la 12 februarie 1842 în Bucureşti, ucenic, 
companion şi maestru (3/15 decembrie 1874), toate gradele obţinute în loja 
„Egalitatea". 22 

- Dimitrie Niculescu, maior farmacist (şeful farmaciei militare), născut în 
Bucureşti la 16 octombrie 1844. 23 

- Alexandru Moroiu, funcţionar, născut în Bucureşti la 12 decembrie 1843. 24 

La 4/16 iulie 1876, pentru neplata cotizaţiei erau radiaţi din această lojă, 

N.Chirculescu, AL Penescu - menţionaţi mai sus -, Maurice Freud (comerciant; 
născut în 1846; companion), H. Stern (comerciant; născut în 1841, maestru), Maurice 
Horenstein (comerciant; născut în 1849; maestru) şi N.Ghiţescu (avocat; născut în 
1845; ucenic). 25 

Loja „Egalitatea" a primit, fireşte instrucţiuni din partea Marelui Orient al 
Franţei, care constau în următorul text (nedatat): „Francmasoneria e ştiinţa vieţii 
morale, intelectuale şi fizice. Ea are ca scop binefacerea, studiul moralei universale şi 
practica tuturor virtuţilor. Are drept bază existenţa lui Dumnezeu, imortalitatea 
sufletului şi amorul omenirii. Credinţele religioase şi simpatiile politice ale fiecăruia 
sunt respectate. Travaliul e una din principalele datorii ce francmasoneria recomandă 
fiecăruia în proporţiune cu facultăţile sale. I Pasiunile rele trebuiesc să tacă în inima 
masonilor. I Deviza francmasonilor e Libertate, Egalitate, Fraternitate. I Masonii de 
orice grad sunt fraţi şi perfectamente egali. Funcţiunile în atelieruri (sic) sunt elective 
şi temporale. Masonii trebuiesc să aibă: 1. etatea de 21 ani împliniţi sau să fie fii de 
masoni, (al) 2-lea să fie de reputaţie şi more (şic) nereproşabile, (al) 3-lea să aibă o 
ocupaţiune onorabilă, (al) 4-lea să posede destulă instrucţiune pentru a înţelege şi 
aprecia verităţile masonice, (al) 5-lea nimeni nu poate fi admis decât în urma unei 
anchete prealabile, favorabile, (al) 6-lea candidatul varsă o dată pentru totdeauna 10 
galbeni şi câte 2 lei pe lună, plus partea ce i se va cuveni la banchetele masonice ce 
s-ar face. I Masonii iau angajamentul de a se conforma Constituţiunii, 
Regulamentului şi Statutelor rezumate mai sus şi care se vor mai face de lege şi a fi 
exacţi la adunările masonice pe cât ocupaţiunile le vor permite". 26 

2l Ibidem, cota FM2 859, dosar 1, adresă din 4 iunie 1872 a lojii „Egalitatea". către Marele Orient 
al Franţei, prin care se cereau diplome de maestru pentru Benjamin Franklin Peixotto şi Adolf Stern. 

22 Ibidem, adresă din 9/28 februarie 1875 a lojii „Egalitatea". către Marele Orient al Franţei, prin 
care se cereau diplome de maestru pentru N.G.Chirculescu, Dimitrie lovită şi Al. Penescu. 

21 Ibidem, dosarul 2, nepaginat: adeziune din 26 martie 1874 a lui Dimitrie Niculescu la loja 
„Egalitatea" „ 

24 Ibidem, adeziune din 26 martie 1875 a lui Alexandru Moroiu la loja „Egalitatea". 
25 Ibidem, cota Res FM2 149. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
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Ca urmare a înfiinţării, în 1879, a Marelui Orient al României, loja 
„Egalitatea" a trecut în obedienţa acestuia, părăsind Marele Orient al Franţei. 27 

Din enumerarea de mai sus se poate observa că din această lojă nu au făcut 
parte oameni politici sau intelectuali de prestigiu deosebit, cu excepţia filologului 
Moses Gaster. Sunt prezenţi avocaţi, funcţionari, ca şi numeroşi bancheri şi 
comercianţi. În a doua jumătate a secolului trecut şi până la primul război mondial, 
clasa politică românească avea un pronunţat caracter aristocratic, fiind formată în 
mare parte din urmaşi ai familiilor boiereşti. 28 Loja bucureşteană „Egalitatea" oferă, 
iată, o componenţă socială cu totul diferită. Doar ofiţerul George Pastia era urmaşul 
unei familii boiereşti din Moldova (ramură din Focşani). Ceilalţi masoni mai sus 
menţionaţi ilustrează burghezia românească şi evreiască din acea epocă. 

Pentru a urmări această· idee - a provenienţei sociale aproape exclusiv 
burgheze a membrilor unor loji bucureştene, să o exemplificăm cu alte două loji din 
Capitala României, ale căror documente se află, de asemenea, în arhiva Marelui 
Orient al Franţei de la Biblioteca Naţională din Paris: lojile „Progresul" şi „Munca". 

Loja „Progresul" a rezultat din schimbarea denumirii lojii „Memphis", aflată 
până în 1913 în obedienţa Marii Loji Naţionale a României. Loja „Progresul" şi-a 
instalat templul la 7 mai 1913 pe strada Puţul de piatră nr. 9, având ca prim Venerabil 
pe Nicolae Anastasescu. Acesta din urmă a demisionat din funcţie la 19 octombrie 
1913, deoarece s-a mutat în oraşul Călăraşi. Iată tabloul membrilor activi ai lojii 
„Progresul", datând din 6/19 aprilie 1913 29: 

- Nicolae Anastasescu, publicist, cu domiciliul în Bucureşti, str. 
Caragheorghevici nr. 7, născut la Giurgiu la 23 aprilie 1873, devenit maestru la 15 
septembrie 1910în loja „Memphis" (din obedienţa Marii Loji Naţionale a României). 

- David Feuerstein, avocat, cu domiciliul în Bucureşti, str. Labirint nr. 16, 
născut la Vaslui, devenit maestru la 2 februarie 1912 în loja „Propaganda" (din 
obedienţa Marii Loji Naţionale a României). 

- Demetru Cocorescu, funcţionar public, controlor la băncile populare, cu 
domiciliul în Bucureşti, str. Ţăranilor nr. 1, născut la Drăgăşani la 16 octombrie 1886, 
devenit maestru la 2 februarie 1912 în loja „Steaua Dunării" (din obedienţa Marii 
Loji Naţionale a României). 

- Iosif Galia Alexandrescu, decorator, cu domiciliul în Bucureşti, str. 
Clopotarii Vechi nr. 17, născut în Bucureşti la 27 februarie 1879, devenit maestru la 
10 mai 1910 în loja „Ilfovul" (din obedienţa Marii Loji Naţionale a României). 

- Salomon Korn, comerciant, cu domiciliul în Bucureşti, str. Sfinţilor nr. 58, 
născut la Buzău la 24 aprilie 1875, devenit maestru la 23 februarie 1912 în loja 
„Steaua Dunării". 

- Henri Popper, comerciant, locuind la Hotelul Princiar din Bucureşti, născut 
în Bucureşti la 15 aprilie 1891, devenit maestru în loja „Memphis". 

- Ştefan Morărescu, contabil la Banca Românească, născut la Alexandria la 25 
mai 1888, devenit maestru la 3 decembrie 1912 în loja „Memphis". 

- Oscar Griinberg, contabil, cu domiciliul în Bucureşti, str. Smârdan nr.49, 
născut în Iaşi la 17 decembrie 1879, devenit maestru la 3 decembrie 1912 în loja 
„Memphis". 

28 Mihai Sorin Rădulescu, Observaţii despre elita politică românească 1866 - 1914, în 
„Xenopoliana", IV, 1 -4, 1996. 

29 B.N.P., Msse, cota Res FM2 149. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 137 

- Manase Marcovici, agent de comerţ, cu domiciliul în Bucureşti, Calea 
Rahovei nr. 134, născut la Valea Caselor (Vaslui), devenit maestru la 15 ianuarie 
1912 în loja „Propaganda". 

- Ştefan Ştefaniu, fabricant, cu domiciliul în Bucureşti, Bd. Elisabeta nr. 85, 
născut la Bacău la 11 august 1875, devenit maestru la 13 decembrie 1912 în loja 
„Propaganda". 

- Ioan Papiniu, funcţionar, cu domiciliul în Bucureşti, Bd. Carol nr. 38, născut 
în Bucureşti la 14 septembrie 1872, devenit maestru, la 14 decembrie 1912, în loja 
„Propaganda". 

- Jacques Kremnitzer, proprietar, cu domiciliul în Bucureşti, str. Negru Vodă 
nr. 16, născut la Focşani la 27 aprilie 1880, devenit maestru, la 7 septembrie 1912, în 
loja „Propaganda". 

- Sigmund Goldfarb, comerciant, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Văcăreşti 
nr. 72, născut în Bucureşti la 17 ianuarie 1876, devenit maestru, la 7 decembrie 1912, 
în loja „Propaganda". 

- Carol Marcus, agent de comerţ, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 
147, născut în Bucureşti la 15 mai 1878, devenit maestru, la 21decembrie1911, în loja 
„Ilfovul". 

În aceeaşi arhivă se află cererile de regularizare în loja „Progresul" a 
următorilor francmasoni: 

- Jacques Albahary, agent de comerţ, cu domiciliul în Bucureşti, str. Carol nr. 
110, născut în Bucureşti la 18 martie 1868, ucenic (25 ianuarie 1912) şi companion (22 
septembrie 1912), ambele grade obţinute în loja „Steaua Dunării". 

- Elie J.Schilton, inginer, cu domiciliul în Bucureşti, str. Academiei 19, născut 
la Cairo la 26 octombrie 1883, ucenic (15 martie 1912) şi companion (26 ianuarie 
1913), ambele grade obţinute în loja „Propaganda". 

- Samuel Penhas, comerciant, cu domiciliul în Bucureşti, str. Anton Pann 
nr. 2, născut în Bucureşti la 29 decembrie 1877, ucenic (17 martie 1911), companion 
(6 ianuarie 1912), maestru (8 octombrie 1912). 

- Iosif Fonstein, comisionar, cu domiciliul în Bucureşti, str. Mămulari 
nr. 22, născut la Tulcea la 25 mai 1879, iniţiat la 8 octombrie 1912 în loja 
„Propaganda". 

- Ioan Bărdescu, funcţionar la Banca de Scont, cu domiciliul în Bucureşti, str. 
Lipscani nr. 2, născut la Tulcea la 26 octombrie 1874, iniţiat la 22 februarie 1912 în 
loja „Steaua României". 

- Simion T.Schnirer, comisionar, cu domiciliul în Bucureşti, str. Carol nr. 99, 
născut în Bucureşti la 9 mai 1866, ucenic (30 decembrie 1911) şi companion (21 mai 
1912), ambele grade obţinute în loja „Propaganda". 

- Filip Finkelstein, comerciant, cu domiciliul în Bucureşti, Bd. Elisabeta nr. 8, 
născut în Bucureşti la 18 februarie 1884, iniţiat la 9 aprilie 1912 în loja „Propaganda". 

- David Eschenasy, comerciant, cu domiciliul în Bucureşti, str. Bărăţiei nr. 26, 
iniţiat la 21 mai 1913 în loja „Steaua Dunării". 

După cum se poate observa din această listă, majoritatea covârşitoare a lojii 
„Progresul" era formată din alogeni (evrei). O situaţie asemănătoare poate fi 
constatată şi în cazul lojii „Munca" („Le Travail"). În ţinuta sa din 15/28 iunie 1914 
era ales ca Venerabil al acestei loji, Theodor Rogalski, arhitect, născut la 16 februarie 
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1874, având domiciliul în Bucureşti, stradela Sf. Spiridon 14. 30 Loja îşi avea sediul pe 
strada Puţul de piatră nr. 9, la etajul al doilea. Ofiţerii săi erau 31 : 

- Prim-supraveghetor: Richard Zechmeister, litograf, cu domiciliul pe Calea 
Moşilor nr. 144 . 

. - Al doilea supraveghetor: Martin Daniel, comerciant, cu domiciliul pe str. 
Lipscani nr. 27. 

- Orator: Gustav Burgstaller, pictor, cu domiciliul pe str. Dragoş Vodă nr. 20. 
- Secretar: Louis Leyendecker, inginer, cu domiciliul pe Calea Griviţei nr. 10. 
- Trezonier: Heinrich Linhardt, comerciant, cu domiciliul pe str. Tăbăcari nr. 

77. 
- Expert: Hugo Schmidt, funcţionar în comerţ, cu domiciliul pe str. 

Diaconeselor nr. 3. 
- Ospitalier: Ştefan Haberhauer, fotograf, cu domiciliul în Ploieşti. În aceeaşi 

lojă, printre alţii au fost iniţiaţi: 
- George Dillinger, electrician, născut la Miinchen la 27 octombrie 1876, cu 

domiciliul în Bucureşti, str. Academiei 6. 
- Willy Brand, constructor, născut în Bucureşti la 15 februarie 1870, cu 

domiciliul pe str. Cercului nr. 10. 32 

Se pune, desigur, întrebarea care a fost însemnătatea lojilor respective, care a 
fost conţinutul concret al activităţii lor, în afara ritualurilor specific masonice. Cu 
privire la aceste probleme, arhivele sunt foarte discrete. Se poate presupune - aşa 
cum prevăd statutele ordinului - că scopul acestor loji a fost unul de întrajutorare şi 
solidarizare a membrilor lor. Perioada domniei lui Carol I a înregistrat un avânt 
deosebit al mişcării francmasonice, în legătură directă cu procesul de rapidă 
occidentalizare pe care l-a cunoscut societatea românească, în păturile ei superioare. 
Se poate aprecia că francmasoneria a reprezentat un factor de integrare 
internaţională într-un timp când acest fenomen se petrecea firesc şi cu autenticitate. 

Les loges ma~onnique du Bucarest du aux temps du roi Charles I-ere. 
Documentes parisienes inedites. 

L'article - base sur le fond maţonnique de la Biblioteque Naţionale de Paris - decrit la 
composition de trois loges bucarestoises, sous l'obedience du Grand Orient de France. ll s'agit 
des loges „L'Egalite", „Le Progre's" et „Le Travail", dont faisaient partie des avocats, des 
medicins, des employes, ainsi que de nombreux banquiers et commerţants. Le regne de Carol I 
representa une periode d'epanouissement du mouvement maţonnique - /ie au processus 
d'occidentalisation de la societe roumaine. 

30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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CAFENELELE BOEMEI LITERARE 
SI ARTISTICE ÎN BUCURESTIUL 
' A ' SFARSITULUI DE SECOL XIX 

' 
Lelioara Zamani 

La sfârşitul veacului al XIX-iea, la fel ca şi mai târziu în plin secol XX, până la 
cel de-al doilea război mondial, o serie de cafenele bucureştene au cunoscut un fel 
aparte de strălucire, ele nemaifiind simple localuri de consumaţie, ci locuri de 
întâlnire, de polemici şi de creaţie al celor mai de seamă scriitori, poeţi, artişti, actori, 
ziarişti, reuniţi de capitala din toate colţurile locuite de români. 

Viaţa spirituală a acestor cafenele reprezintă un subiect tentant, plin de 
savoare şi adesea evocat în amintirile celor care le-au trecut pragul, fie că se slujeau 
de condei, de cuvânt sau de penel. 

Cafenelele apar la noi ca urmare a influenţei turceşti, însă nu turcii sunt cei ce 
au dat viaţă acestui local şi nici arabii, după cum unii înclină să creadă. Mai degrabă 
este o invenţie persană, căci termenul, de origine persană „kahve-hane" semnifică un 
loc al cafelei, mai exact o casă a cafelei („kahve" însemnând cafea, iar „hane"-casa). 
Pe lângă cafea, care se vede că avea un loc central, se putea bea aici şi ceai şi se fuma 
narghilea. Nu se ştie precis dacă şi jocurile de noroc fac parte din tipic, dar acest lucru 
este vădit la turci, care jucau zaruri, table sau ghiordum (numele unui joc de cărţi). 1 

Când au apărut cu adevărat primele cafenele la noi, este greu de spus. Prima 
atestare documentară vine din 1667, când un turc pe nume Hamie sau Hamid, fost 
seimen al sultanului, ţine în „Târgul de sus" o „cafenea" pe care înainte de a muri o 
vinde cu 65 de lei. 

Cu timpul cafenelele încep să se înmulţească, ajungând ca în 1832 numărul lor 
să fie de 38. 2 

Cafenelele erau de două tipuri: orientale şi europene. Dacă la început 
predominau cele orientale, murdare şi pline de fum, care se pare că n-au avut 
niciodată un bun renume 3, cu timpul locul lor este luat de cele „europene", mai 
elegante cu biliard, mese de marmură, cu ziare şi reviste occidentale. 

Proprietari ai cafenelelor au fost mai mult străinii (turci, greci, evrei, armeni, 
etc.) românii fiind mai puţin receptivi la o astfel de îndeletnicire. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-iea, unele cafenele, cu deosebire cele de 
pe Podul Mogoşoaiei, dar nu numai, devin locuri predilecte ale boemei literare şi 
artistice care, în lipsa unui spaţiu special destinat ei, încep să le frecventeze zilnic. 
Mihail Eminescu, oaspete permanent al cafenelelor, a sperat mereu la înfiinţarea 
unei case a scriitorilor. Aceeaşi dorinţă o manifesta şi Vlahuţă, pentru ca: „toţi cei ce 
ţin o pană în mână, fară deosebire de credinţă, să se întrunească, să discute, să se 
ajute" 4• Însă până la îndeplinirea unui asemenea vis, cafenelele, spaţii reale şi mai tot 
timpul deschise, îi aşteptau primitoare. 

1 George Potra, Din Bucureştii de ieri, vol.1, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, p. 387. 
2 C-tin C. Giurăscu, Istoria Bucureştilor, Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1966, p.281. 
3 Paraschiv, Iliescu, De /a hanul Şerban Vodă la Hotel Intercontinental, Ed. Sport-Turism, 1979, 

p. 143. 
4 Radu D. Rosetti, Eri, Ed. Universul, Bucureşti, 1931, p. 80. 
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Pe lângă aceste cafenele, existau şi cafenele ale protipendadei bucureştene, ale 
bancherilor, negustorilor, după cum existau şi cafenele rău famate, frecventate 
pentru jocurile de noroc. Dar nu de acestea ne vom ocupa. 

Una din cele mai vechi cafenele bucureştene frecventate de oamenii de litere 
şi de artă a fost Cafeneaua Bruzzesi. 

Ea se găsea la parterul Hotelului Orient de pe Podul Mogoşoaiei. Acest hotel 
a fost dărâmat în 1897, locul lui fiind luat de o nouă construcţie care a adăpostit 
Hotelul Splendid. bombardat în anul 1944 şi ulterior demolat. Cafeneaua a fost 
deschisă în anul 1853 de un fost combatant în armata lui Garibaldi, refugiat şi stabilit 
la Bucureşti, italianul Francesco Bruzzesi, de unde şi numele cafenelei. In anul 1877, 
acesta este numit consul al Italiei la Bucureşti, iar localul este preluat de căpitanul de 
cursă lungă Andrei Tripovici, de origine dalmaţiană. 

Date prea multe nu există despre acet local, dar se pare că era destul de 
apreciat şi frecventat de intelectualitatea vremii: de Mihail Eminescu, l.L.Caragiale 
(care o şi aminteşte în schiţa „Micile economii"), Al. Vlahuţă, Al. Macedonski5. 

Cafeneaua Fialkowsky, celebră în epocă, considerată un fel de Chat Noir, era 
deopotrivă cafeneaua protipendadei, a lumii politice, a scriitorilor şi a artiştilor. 

Cafenea „europeană" de mare notorietate, ea a fost deschisă de un polonez 
românizat pe nume Fialkowsky, nume ce-l va purta şi cafeneaua. Acest polonez 
fusese adus la noi de cofetarul Comorelli, ce avea o prăvălie în Pasajul Roman. 

Foarte întreprinzător şi priceput, Fialkowsky profita de evenimentele istorice 
de la jumătatea veacului trecut şi oferă ofiţerilor străini, veniţi în Bucureşti şi care 
dispuneau din plin de bani, distracţiile pe care şi Ie doreau. 

În vara anului 1853, ia în arendă grădina Waremberg pe care o inaugurează la 
scurtă vreme, aici concertând mult timp celebrul Wiest. 

Tot atunci închiriază casa Tărăk din strada Câmpineanu, unde deschide unul 
din cele mai renumite localuri de cofetărie şi cafenea din Bucureşti. Localul era mare, 
încăpător şi luxos; exista o sală unde se juca biliard (avea mai multe mese de biliard) 
şi o altă sală unde se jucau table, ghiulhabar şi nesfârşite partide de domino 6. Se 
putea consuma aici ceai, cafea, produse de patiserie, lichioruri, o serie de alte băuturi 
alcoolice, dar ponderea o deţinea berea. Paharul mare de Bragadiru costa 45 de bani, 
iar paharul mic 20 de bani 7 Clienţii puteau beneficia şi de lectura a diferite jurnale 
franceze, germane şi româneşti. 

De regulă actorii şi scriitorii nu erau obligaţi să consume. Cu toate că nu avea 
nici un câştig de pe urma lor, patronii îi tolerau deoarece prezenţa lor boemă era de 
natură să atragă clientela cu bani. 

Pe mesele de marmură ale cafenelei, stropite de cafea şi cerneală, vizitatorii 
puteau citi versuri ca acestea: 

„La Fialkowsky-n cafenea 
Talente grămădite, o sumă 
Ce multă apă se consumă 
Şi iar se bea câte-o cafea 
La Fialkowsky-n cafenea" 8• 

s Ştefan Ionescu, Podul Mogoşoaiei- Calea Victoriei, Bucureşti, 1961, p.102. 
6 George Potra, op.cit., p. 391. 
7 Idem, p. 395. 
e Ion Livescu, Amintiri şi scrieri despre teatru, Ed. pentru literatură, Buc., 1967, p. 26. 
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Zilnic cafeneaua strângea la mesele ei scriitori şi artişti: „Veneau acolo la 
mese, asupra cărora exercitau un fel de proprietate Bonifaciu Florescu, profesorul de 
limbă franceză, glumeţ şi veşnic distrat, Mircea Dimitriadi, fratele Aristizzei, poet şi 
autor dramatic; George Buzoianu, geograful delicat şi fin în aprecierile lui literare; 
Alexandru Macedonski, maestrul; Cincinat Pavelescu, de pe atunci cu 
incomparabilul lui spirit epigramatic; Radu Rosetti, avocatul cunoscut de azi, blând 
şi duios ca poezia lui, subţire şi mlădios ca o trestie, cu plete blonde şi cu ochi visători 
în care se întrezărea Veneţia la care alergase într-un avânt neoprit al tinereţii; Iuliu 
Săvescu, poet de talent, mort tânăr din cauza sărăciei; Alexandru Obedenaru, poet 
simbolist, autor de sonete; baritonul Cairetti, care vorbea cu duioşie de fraţii lui 
macedoneni; Nerva Hodoş, inteligenţă vie şi neastâmpărată ,băiat citit şi spirit critic 
minunat. Şi mai veneau şi Nottara şi Ştefan Velescu şi Hasnaş-conu Vasilică Hasnaş 
cu snoave inventate pe moment... şi atâţia alţii" 9• 

La cafenea se citeau poezii, se comentau bucăţi literare, se croiau articole de 
ziar, se făceau glume. Toată lumea vorbea tare, „Bonifaciu povestea că, distrat cum 
era de altfel întotdeauna i-a spus birjarului „a la maison" şi acesta l-a dus la 
Malmezon şi cu glas subţiratic poruncea chelnerului să-i aducă un şvarţ şi un creion, 
ca să scrie la marele dicţionar la care începuse şi n-a apucat să-l isprăvească, în timp 
ce comesenii ceilalţi observară că a venit cu umbreluţa nevestei, luând-o din greşeală 
în grabă de a nu întârzia ceasul cafenelei" 10. 

La altă masă „maestrul Macedonski asculta cu Mircea Demetriad cum le citea 
un neofit, cu tonalităţi nazale, versuri de începător, aşteptând cuvântul de 
încurajare", care din partea lui Macedonski nu întârzia niciodată 11 • 

Macedonski în tinereţea lui, în această cafenea şi-a scris multe din poeziile sale 
„fumând cu lăcomie din ţigareta sa istorică de chihlimbar galben despre care spunea 
că a apaţinut unui rege al Poloniei" 12• 

Tot la Fialkowskyîl căuta Caragiale, pe timpul cât era revizor şcolar şi detaşat 
în ţară, pe prietenul lui profesorul Suchianu, om de spirit, inimos şi figură 
bucureşteană din cele mai originale, fiind sigur că îl găseşte aici 13. 

În această cafenea Ion Suchianu alături de alţi doi colegi hotărăsc să petreacă 
vacanţa de vara împreună, când apare şi Caragiale care le propune ca alături de el să 
viziteze cele mai frumoase judeţe de munte. Din acea excursie hotărâtă la 
Fialkowsky, Ion Suchianu mărturiseşte că a luat naştere drama „Năpasta" 14• 

Poetul Alexandru Obedenaru venea la cafenea din 1883, de la 18 ani. Timp de 
15 ani (1883-1898), până la desfiinţarea cafenelei, a fost un client constant al 
localului. Aici îl întâlneşte pe George Sion şi Alexandru D. Xenopol, Mihail 
Paleologul, Nicolae Blaremberg, Matei Millo, Costache Borcănescu şi De Max 
(Dimitre R. Rosetti - 1850-1934), pe Atanasiad Ioan, avocat şi fondatorul ziarului 
umoristic „Scaiul", devenit mai târziu „Ciulinul" şi unde în 1884, Alexandru 
Obedenaru şi-a publicat primele versuri 15• 

9 Idem, p. 25. 
10 Idem, p. 26. 
11 Ibidem. 
12 George Potra, Din Bucureştii de ieri, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1990, p. 395. 
13 Şerban Cioculescu, Viaţa lui I. L.Caragia/e, Ed. pentru Literatură, Buc., 1969, p. 246. 
14 Amintiri despre Caragiale, Ed. Minerva, Buc., 1972, p. 187. 
15 George Potra, op.cit., p. 395. 
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Tot aici Nicolae Filimon, autorul romanului „Ciocoii vechi şi noi", „îşi odihnea 
truda sufletească, boala de plămâni şi melancolia ce-l cuprinsese în cei din urmă ani 
ai vieţii" 16. 

Pe lângă cei al căror nume a rămas până în zilele noastre, veneau acolo scriitori 
despre care prea puţin se vorbeşte astăzi.„Venea Ion Adam, autorul lui „Sibaris" 
căruia Cincinat Pavelescu îi adresase un catren: 

Adame, biblicul tău nume 
Orice discuţie o curma 
Ca om eşti cel dintâi pe lume 
Ca scriitor eşti cel.din urmă. 
Venea Andrei Naum„. tatăl lui Gellu Naum, Ion Bârseanu poet şi prozator, 

mort prea tânăr fără a-şi fi dat întreaga măsură a posibilităţilor sale" 17. 

Timp de patru decenii Cafeneaua Fialkowsky a făcut parte din viaţa politică, 
socială şi spirituală a epocii, ajugând o adevărată instituţie 18. Cafeneaua îşi închide 
porţile odată cu moartea patronului în 1898, când localul este luat cu chirie de grecul Ian 
Kolomiris şi transformat într-un restaurant select, cu emblema „Elizeu". Aceasta dispare 
şi el odată cu casa Torok, când a fost dărâmată pentru a se construi blocul Adriatica 19. 

O altă cafenea bucureşteană de marcă se deschide în anul 1868 la parterul 
hotelului Imperial, aflat la întretăierea Căii Victoriei cu strada Imperială. Acest 
hotel, renovat, a durat până în 1935, când a fost dărâmat, iar stada Imperială a 
dispărut pentru a extinde curtea Palatului Regal. 

Cafeneaua Imperial era proprietatea unui inginer austriac venit odată cu 
Strousberg, pe nume Kubler 20• Acesta, după izbucnirea scandalului în care a fost 
amestecat consortiul Strousberg, îşi investeşte banii în această cofetărie-cafenea, care 
mai era cunoscută şi sub numele lui: Cafeneaua Kiibler. 

Cafeneaua avea în mijloc o masă rotundă ce ocolea unul din stâlpii de 
susţinere ai clădirii, special rezervată pentru „toţi cei ce cochetează cu muzele, cu 
foamea şi cu oftica" 21. 

La această masă, Macedonski a înfiripat cenaclul său „Literatorul" şi tot aici a 
citit epigrama la adresa lui Eminescu, epigrama ce i-a adus oprobiul public 22. Poetul, 
văzut ca un „amestec de ambiţie, de trufie aristocratică şi de prea multă îngăduinţă 
pentru începători", prezidă în fumul cafenelei şedinţele literare, materializate apoi în 
coloanele „Literatorului", sau „Danube bleu" şi ale altor reviste care apăreau în 
spiritul şi sub egida maestrului" 23. 

Cafeneaua a fost frecventată şi de marele nostru Eminescu înainte de a se 
îmbolnăvi. Alexandru Vlahuţă în „File rupte" evoca o întâlnire a lor la „Imperial", 
unde Eminescu îl sfătuia să traducă în versuri „Cei şapte de la Teba", lăudând 
seninătatea şi măreţia tragediilor antice şi unde Vlahuţă îi oferă o garoafă roşie ştiind 
cât de mult îi plac acestuia florile 24. 

16 Ibidem. 
17 Victor Eftimiu, Portrete şi amintiri, Ed. pentru Literatură, Buc„ 1965, p. VII. 
18 Constantin Bacalbasa, Bucureştii de altădată, Ed. Eminescu, Buc„1987, p. 66. 
19 Ştefan Ionescu, op,cit„ p. 76. 
20 C-tin Bacalbasa, op.cit„ p. 53. 
21 Al. Predescu, Dâmboviţa, apă dulce, Ed. Albatros, Buc„ 1970„p. 246. 
22 Idem, p. 247. 
23 Ion Livescu, op.cit„ p .126. 
24 Al. Vlahuţă, File rupte, Ed. librăriei Socec & Comp„ 1909, p. 95. 
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La Imperial mai veneau şi pictorul Alexandru Szathmary, Mircea Dimitriadi, 
Aurel C. Popovici, I.L. Caragiale, Ştefan Luchian, Jiquidi şi mulţi alţii care l-au urmat 
apoi pe „tata Kubler" în strada Academiei, unde se mutase la începutul secolului al 
XX-iea. 

O altă cafenea celebră în epocă a fost şi Cafeneaua Otetelesanu. Localul era 
un fel de berărie-cafenea, aşezată în curtea şi casa răposatului vornic Otetelesanu. 

Cafeneaua a fost deschisă la sfârşitul secolului al XIX-iea, după moartea 
proprietăresei Elena Oteteleşanu din 1888, şi botezată „ Terasa", dar a fost cunoscută 
mai mult sub numele de „ Terasa Oteteleşanu". 

Cafeneaua Oteteleşanu 

Cafenelei i s-a atribut de unii, importanţa pe care în viaţa literară a Parisului 
au avut-o celebrele cafenele „ Tortoni", „Procop", „ Vachette" 25 . Gloria însă n-o 
cunoaşte decât la începutul veacului următor până la intrarea României în primul 
război mondial, când destinul ei a fost curmat brusc. 

Practic „ Terasa" se rezumă la prima sală, pe dreapta, unde se găseau 2-3 mese 
de patru persoane şi alte două mese mai mari, şi care a devenit un vestit loc de 
întâlnire al scriitorilor şi actorilor vremii 26• 

Atmosfera din cafenea, Victor Eftimiu o percepe în tonuri cam întunecate: 
„Bietul Mihai Stere, patronul, era un om destul de antipatic. Consumaţiile şi 
curăţenia localului lăsau mult de dorit, iar pianola zgomotoasă, instalată în 1913, 

25 Victor Eftimiu, op.cil., p. 10. 
26 Idem, p. 11. 
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enerva discuţiile, exaspera vocile şi sporea tristeţea localului de culoare castanie, cu 
mese nude şi târâte pe podele. Ne duceam acolo fiindcă nu aveam unde aiurea, ne 
întâlneam, ne căutam, ( ... ) înghesuiţi unii într-alţii cu paltoanele pe scaune, în fum 
gros, în curent sau în căldură exagerată şi plecam cu gândul să nu ne reîntorceam, dar 
ne reîntoarcem fiindcă în altă parte nu aveam unde merge" 27• 

Figura cea mai reprezentativă a Terasei, fiindcă stătea mai mult decât alţii, a 
fost Emil Gârleanu: „cu zâmbet blând şi ochi visători, prieten cald, iubit de toţi, 
veşnic strâmtorat, trimiţând bilete directorilor de ziare sau de teatru, prietenilor mai 
înstăriţi, vreunui puternic al zilei, ( ... ) toţi îl serveau căci toţi îl iubeau. Mânca la 
cafenea şi scria acolo la un colţ de masă" 28. 

La masa din fund, în stânga, i-a imortalizat într-un tablou, Camil Ressu pe 
scriitorii Ion Minulescu, Tudor Arghezi şi C. Moldoveanu, pe pictorii Szathmary şi 
Iser, şi pe compozitorul Alfons Castaldi. 

Tot la „ Ter~sa" pictorul Iser îi face o schiţă lui George Coşbuc stând gânditor, 
singur la o masă. In acest local, pictorul şi-a realizat o bună parte din numeroasele 
schiţe şi caricaturi care au ilustrat ziarele şi revistele de atunci. 

George Coşbuc venea destul de rar pe aici. Despre el se povesteşte că într-o zi 
nimerise în sala din dreapta, instalându-se în locul privilegiat. Chelnerul 
necunoscându-1 a refuzat să-l servească spunându-i că acolo e masa poeţilor şi alte 
persoane nu au voie să stea 29. 

Terasa Otetelesanu a fost demolată în 1931, când s-a început aici construcţia 
Palatului Telefoanelor, de către o societate americană, însă cei care i-au trecut pragul 
i-au creat o faimă nemuritoare. 

Un rol important în epocă au avut-o şi cafenelele din Pasajul Român. În 1870 
Pasajul Român era citadela presei bucureştene. Mulţi scriitori şi artişti locuiau în 
mansardele caselor de aici 30• 

Una din cafenelele din Pasaj era Cafeneaua Brioll, mai târziu numită Cazes, o 
cafenea după model parizian, care avea 7 mese de biliard şi unde se putea juca şi cărţi. 
Alături de această cafenea era o alta: Cafeneaua „La Radu", unde Bacalbasa spunea 
că veneau jucătorii de meserie, trişorii, şmecherii. Despre ei N.T. Orăşanu a scris 
versuri pline, de ironie şi umor 31 • Deseori putea fi întâlnit în Pasaj şi Eminescu, mai 
ales din primăvara anului 1888, până în ianuarie 1S89, când a fost pentru a doua oară 
şi ultima internat la clinica dr. Şuţu .„În această perioadă deşi părea restabilit, poetul 
şi-a purtat trupul şi sufletul răvăşit prin cafenele şi mai ales prin Pasajul Român ... " 32. 

Cofetăria - Cafeneaua Capşa era interzisă boemei literare fiindcă acolo 
mergea protipendada bucureşteană: ultimii boieri, oamenii politici şi ziariştii 33• N. 
Crevedia scria: 

„La Capşa unde vin toţi seniorii 
Locul cu două despărţituri 
!ntr-una se mănâncă prăjituri 
Intr-alta se mănâncă scriitorii" 34. 

27 Idem, p. 10. 
28 Idem, p .9. 
29 Idem, p. 12. 
30 Ştefan Ionescu, op.cit., p. 80. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Victor Eftimiu, op.cit., p .138. 
34 Kalustian, Simple note, Ed. Eminescu, 1980, p. 228. 
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Aici „se discutau, se diagnosticau şi se plămădeau toate combinaţiile politice 
de la ordinea zilei; în această cafenea se ticluiau până şi listele ministeriale după fiece 
criză de guvern" 35. 

O cafenea cu totul aparte a reprezentat-o „Cafeneaua lui Panait", cunoscută 
drept cafenea a lăutarilor. „În mahalaua Scaunelor, ce ţine latura stângă a podului 
Târgului de Afară până la biserica Sfinţilor, într-o ţesătură încâlcită de uliţe şi 
ulicioare, pe care le-a spulberat Pache Protopopescu, când a tăiat bulevardul ce 
ducea la gara Obor, se aciuiaseră majoritatea lăutarilor din Bucureşti" 36. Aici, în 
strada Bolintineanu nr. 1, veneau „toţi câţi ţineau în mână un arcus, o cobză, un nai 
ori un ţambal, se adunau ca la o casă a breslei lăutăreşti, ca la un birou de plasare" 
unde puteau fi angajaţi pentru diferite ocazii: nunţi, baluri, petreceri 37. În acelaşi 
timp însă cafeneaua reprezintă şi o şcoală pentru cei mai tineri, care învăţau armonia 
strunelor şi a naiului într-o odăiţă alăturată. Cămăruţa mizeră a fost marea şcoală a 
muzicii noastre lăutăreşti şi aici lăutari vestiţi ca Angheluş Dinicu, Sava Pădureanu, 
Dumitrache şi Năstase Ochialbi, au adunat lăutarii din mahala, de pe străzile 
Sfinţilor, Melodiei şi Speranţei, formând tarafuri vestite în epocă, atât în ţară cât şi 
dincolo de hotarele ei 38. 

Acestea au fost unele din cafenelele literare de notorietate în Bucureştii 
acelor vremuri, cafenele care le-au oferit scriitorilor şi artiştilor un loc în care se 
puteau întâlni, schimba idei şi chiar crea, iar ei în schimb le-au nemurit prin 
amintirile lor, prin tot ce-au scris şi au pictat în ceasurile când se aduneau în jurul 
meselor destinate lor. 

The Literary abd Artistica/ Bohemia Caffees in Bucharest, 
at the end of the XIXth century 

The article presents the main caffee houses in Bucharest and the "Bohemia" public that 
frequented them. Their history represents a page in the everyday life of the town, by the end of 
the X!Xth and the beginning of the XXth centuries. 

35 Victor Bilciurescu, Bucureşti şi bucureşteni de ieri şi de azi, Ed. Universul, Bucureşti, 1945. 
36 Al. Predescu, op .cit„ p. 115. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
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PETRECEREA TI1'â-ULUI LIBER 
ÎN BUCURESTIUL INTERBELIC 

' 
Petruţa Burlacu 

Răsfoind paginile unor publicaţii ale vremii pot fi citite destule titluri care fac 
referire la modalităţile de petrecere ale timpului liber în Bucureşti. Iarna sau vara, în 
teatre sau cinematografe, în cafenele sau restaurante, la Şosea sau pe Calea Victoriei, 
bucureştenii îşi petreceau clipele lor de răgaz. Fiecare anotimp îşi avea propriile 
distracţii. 

Vara urmând o tradiţie mai veche, bucureştenii în funcţie de posibilităţile 
financiare ale fiecăruia, doreau să plece din oraş pentru un timp mai lung sau mai 
scurt, în ţară sau în afara ţării, mai aproape sau mai departe de Bucureşti. Viligiatura 
devenise o adevărată modă, iar în zilele de început ale verii era principalul subiect de 
discuţie atât în saloane cât şi în mahalale. 1 

Fabricanţii de geamantane, negustorii de mailot-uri şi papuci de baie, 
croitoresele şi toţi cei ce aşteptau sezonul băilor, erau în plină fierbere. 

Fiecare îşi avea propriile preocupări, doamnele pe cea a cumpărăturilor, 
domnii pe cea a arajamentelor financiare. 2 Bucureştiul se goleşte pe zi ce trece, tot 
mai multe case aveau geamurile acoperite cu hârtie albastră, semn că stăpâni sunt 
plecaţi în vacanţă. 3 

Dacă în secolul trecut cei mai mulţi mergeau la Slănic - Prahova, Pucioasa, 
Herculane, Borsec, Buşteni, uneori la Karlsbad, în anii interbelici staţiunile cele mai 
frecvente erau cele de pe malul Mării Negre, Eforie, Constanţa, şi staţiunile Amara, 
Călimăneşti, Govora, Techirghiol pentru sărurile miraculoase şi apele tămăduitoare. 
Spre Techirghiol o linie directă lega capitala cu marginea lacului, trenuri rapide cu 
vagoane restaurant şi de dormit. Elegantele viligiaturiste ieşeau adesea la promenadă 
pentru a-şi etala frumoasele rochii. La Cazino grupuri, grupuri de cucoane şi 
domnişoare discutau cancanuri sau evenimentele de pe plajă. Seara o petrec la Coliba 
Turcului unde se servea limonadă, lapte bătut, peşte de mare proaspăt. Coliba, 
împresurată de micile gospodării ambulante ale pescarilor lipoveni, devenea un mic 
şi pitoresc restaurant cu dancing pe nisip şi petreceri nocturne. 4 

O staţiune balneoclimaterică modernă şi luxoasă amenajată chiar în această 
perioadă, şi ea loc de vacanţă pentru bucureşteni, Eforie dispunea de un parc de vile 
ultramoderne, un hotel grandios şi european, o pergola elegantă ce leagă hotelul de 
plajă. Cazinoul Ringler, Cazinoul Hotelului, Sanatoriul Dr. Antoniu reprezentau 
primele aşezări ale noii staţiuni. 

Cei ce rămâneau vara în Bucureşti îşi petreceau timpul în plimbări pe Calea 
Victoriei sau la şosea, în grădinile de vară, la teatrele de revistă, la ştrand. Vara 
bucureşteanul nu se culcă niciodată devreme şi nopţile hoinărea prin oraş. Pe Calea 
Victoriei era animaţie mare, „Bulevardul" era plin de reclame luminoase şi mese 
scoase pe trotuar. În orice colţ de stradă se găsea câte o grădină cu miros de mititei, 

1 Mircea Constantinescu, Cum îndemult bucureştenii petreceau, Editura Albatros., p. 29. 
2 Ilustraţiunea Română, nr. 27, an II, iunie 1935, p. 5. 
3 Mircea Constantinescu, op. cit. p. 190. 
4 I. Ţik, „Viligiatura Movila-Tekirghiol" în Ilustraţiunea Română, nr. 29, an II. 10 iulie 1930, p. 2. 
5 Ilustraţiunea Română, nr. 34, 19 august 1934, p, 2. 
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sunete de vioară şi mese mici primitoare. În centru, grădinile şi-au asigurat orchestre 
bune care cântau bucăţi clasice, muzică românească sau fox-uri americane şi deşi 
preţurile erau mari lumea plătea. 

Bodega şi consumul „ T.eatrul Naţional", era unul din cele mai selecte şi mai 
vizitate localuri din capitală. În Bulevardul Academiei, la bodega şi berăria ,,Jubileu" 
se întrunea un public numeros din toate straturile sociale, iar în Bulevardul Elisabeta, 
bodega „Eforie" şi restaurantul „Elys'ee" erau loc de întâlnire al diplomaţilor, 
miniştrilor şi a întregei elite a capitalei. 6 

Vedere din Cişmigiu 

Parcurile şi grădinile erau şi ele locuri foarte frecventate. Mai puţine ca în 
secolul trecut, ele trezeau adesea nostalgia localnicilor mai vârstnici ai capitalei. 

„Instituţia grădinilor de vară, la care în zăduful nopţilor mahalagiul la cot cu 
domnul în guler tare, spălătoreasa ... alături de cucoana în pălărioară (sic) gusta 
mititei, fleici, bere, şpriţuri induişându-se sentimental de o muzică de sezon adusă din 
străinătate ... această instituţie datează încă de la întemeirea Bucureştiului, de pe 
când era în întregime o grădină. 7 

6 Gazeta Capitalei, nr. 6, an I, 12 iunie 1921, p. 2; nr 16, 3 august 1921; nr. 17, 14 august 
1921, p. 2. 

7 F. Aderca, Petreceri de vară, în „Vremea" an VIII, nr. 387, 12 mai 1935, p. 8. 
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Cişmigiul cu aleea de trandafiri şi arbori seculari era loc favorit de plimbare al 
bucureştenilor în timp de vară pentru decorul lui variat şi colorat, plin de verdeaţă şi 
răcoare. Este deschis în această perioadă un restaurant cu nume exotic, Monte Carlo. 
Exista în Cişmigiu şi un pavilion de ape minerale pus la îndemâna celor care nu-şi 
puteau permite să plece la o cură de băi în afara Bucureştiului. 

Patinaj pe Lacul Cişmigiu, 1933. 

Un alt loc favorit de plimbare al bucureştenilor era şoseaua Kisseleff, căreia 
bucureştenii îi spuneau pe scurt "La Şosea" era printre străzile cele mai frumoase ale 
Capitalei, unde bucureştenii şi-au aflat de-a lungul timpului refugiul atât pe timp de vară 
cât şi de iarnă, iar Grădina Flora, supranumită „raiul Capitalei", oferea confort, linişte, 
aer curat şi mâncare bună. 8 Uneori farmecul plimbării era stricat de numeroasele 
automobile, de mirosurile de benzină şi ulei, de clacsonul şoferilor care îi făceau pe cei 
mai în vârstă să regrete dispariţia trăsăturilor de altă dată. Locurile de plimbare pentru 
bucureşteni erau şi Parcul Carol, Grădina Icoanei, Parcul Ioanid şi Grădina Botanică. 

Grădina Icoanei era loc de plimbare al şomerilor, alături de aceasta Parcul 
Ioanid adăpostea "idile de o seară sau de un anotimp". Din când în când gestul unor 
neîmpăcaţi cu soarta sau desamăgiţi sentimental au adus o culoare sumbră şi parcul 
a fost poreclit „parcul sinucigaşilor". 9 

s Grigore Ionescu Bucureşti. Ghid istoric şi artistic, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, Regele 
Carol al-II lea, 1938, p. 117. 

9 Radu Boureanu, Oraşul Grădina, în „Vremea" an VIII, nr. 387, 12 mai, 1935, p. 8. 
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Din vara bucureşteană făceau deasemeni parte spectacolele de revistă. Capul 
de afiş îl ţinea „Cărăbuşul" lui Tănase. Deschiderea „Cărăbuşului", în 2 iulie 1919, a 
reprezentat un eveniment pentru Bucureştiul vremii prin înfăţişarea deosebită a 
teatrului şi amploarea spectacolului. Melodiile erau cele mai "en vogue" la Paris iar 
dansatorii Milka şi Bella lansau ultimul dans la modă, fox-trotul. 

Restaurantul Monte Carlo în Cişmigiu, 1933 

„Cărăbuşul" a ajuns cu timpul să se identifice cu însăşi vara bucureşteană, 
neputându-se concepe vara fără spectacolele „Cărăbuşului". 11 

Costume, cortine şi numere celebre erau aduse din Paris de directorul 
teatrului, binecunoscutul Constantin Tănase. În fiecare seară în grădina din strada 
Academiei puteau fi admirate noutăţi privind moda artei de revistă. 

Cam prin anul 1930 revista românească intrase într-o fază superioară, în 
ce priveşte calitatea textului, reuşindu-se evitarea notei vulgare, îmbinând umorul 
şi satira cu bogăţia de bun gust a montărilor. Cărăbuşul îşi trăia epoca de 
glorie. 12 

Apare acum un element nou, balerinii dansează alături de balerine. În preajma 
verii anului 1934 Tănase are ambiţia să organizeze o stagiune şi pe timpul iernii în 
sala Eforie. Din ansamblu făcea parte pentru prima dată Maria Tănase, care figura în 

w Ioan Massoff şi Radu Tănase, Tănase Editura Minerva, Bucureşti, 1967, p. 9. 
11 Cuvântul Capitalei nr. 25, an li, 27 mai 1935, p. 2. 
12 Ioan Massoff şi Radu Tănase, op. cit. p. 147. 
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program cu nume de împrumut - Maria Atanasiu - pe atunci numai unul din tinerele 
talente. 13 

Printre cele mai răsunătoare succese ale „Cărăbuşului", revista „Bravo 
Cărăbuş" a fost considerată drept cea mai bună a ultimului deceniu. Cele mai multe 
subiecte erau inspirate din realităţile politice şi sociale româneşti din perioada 
interbelică. Alături de Tănase jucau Natalia Pavelescu, Lizica Petrescu, Elena 
Zamora, Al. Giugaru pe texte semnate de N. Kiriţescu, Nicolaie Vlădoianu, N. 
Constantinescu. 

Spectacole de revistă se mai jucau în Grădina Marconi din Calea Griviţei într
a formulă ce-i cuprindea pe Sică Alexandrescu, Grigore Vasiliu, Mişu Fotino; pe 
strada Sărindar, la teatrul Alhambra sau în pauzele filmului ce rula la cinematograful 
Colos de pe Calea Victoriei. 15 Pe timpul zilei bucureştenii fugeau de căldura verii în 
cele câteva ştranduri existente: Lido, Kiseleff, Bragadiru. 

La Lido venea lumea selectă a Capitalei, aici se etalau ultimele modele de 
costume de baie şi halate. Exista aici un bazin cu valuri artificiale care dădea senzaţia 
unei băi în mare. După baie lumea făcea cură de soare, gimnastică sau masaje 
electrice în grădinile şi terasele Bazinului. După amiază la ceai şi seara la dineuri, 
jazzul antrena lumea la dans iar renumitul restaurant Cina-Lido răspundea prin 
serviciul lui celor mai pretenţioşi gurmanzi. Nu exista străin sau provincial care 
venind în Bucureşti să nu se grăbească să facă o vizită la bazinul Lido. Un succes 
extraordinar îl aveau concursurile sportive ce aveau loc aici (polo, exibiţii nautice). 16 

Ştrandul Kiseleff era frecventat mai ales de sportivi şi mica burgezie cu bani. Un 
ştrand unde venea lume de toate condiţiile sociale era Ştrandul Popular, supranumit 
de locuitori şi „Lido-bleu". Era mai tot timpul arhiplin şi uneori condiţiile de igienă 
lăsau de dorit. 

La ştrandul de cartier Bragadiru cetăţenii îşi puneau sticle cu vin la răcit în 
gârlă, iar pe nisipul plajei consumau pui fripţi şi pateuri. Cei care nu-şi puteau 
permite luxul băilor de mare se mulţumeau şi cu băile de apă dulce de la Grădiştea, 
la mică distanţă de Bucureşti. Cu sutele cetăţenii capitalei, duminica şi în zilele de 
sărbătoare porneau din gara Filaret să petreacă o zi în aer liber. 17 Snagovul, o 
descoperire relativ recentă, era deasemeni un refugiu de sfârşit de săptămâna 
apropiat bucureştenilor. 

Când vacanţa de vară lua sfârşit, sălile de teatru şi cinematografele care îşi 
deschideau stagiunea la început de toamnă, îşi aşteptau spectatorii. Existau în 
Bucureşti în această perioadă Teatrul Naţional în Calea Victoriei, Teatrul Regina 
Maria în Splaiul Independenţei, Teatrul Carol cel Mare în Bulevardul Elisabeta, şi 
Teatrul Liric. 18 

Pe scena acestora au interpretat actori valoroşi ai teatrului românesc: Lucia 
Sturdza Bulandra şi Tony Bulandra, G. Timica, Mărioara Voiculescu, F. Etterle, 
Elvira Godeanu atât piese din repertoriul românesc (mai numeroase la Teatrul 
Naţional) cât şi străine. 

13 Ibidem, p. 153. 
14 llustraţiunea Română, an III, nr. 1, p. 12. 
15 Ioan Massoff, Teatrul Românesc voi. VII, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, p. 104. 
16 Bazinul Lido în Bucureşti, în Ilustraţiunea Română, nr. 29, an II, 10 iulie 1930, p. 2. 
17 Realitatea Ilustrată, nr. 31, an I, 4 septembrie 1927, p. 12. 
18 Informatorul Provinciei şi al Capitalei, an I, nr. 1, 15 septembrie 1932. 
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Un semn al influenţei occidentului în mişcarea teatrală românească este 
crearea unor teatre de bună calitate în diferite cartiere ale oraşului. La 6 iunie 1935 
era anunţată deschiderea teatrului de cartier Tempo sub direcţia Nataliţei Pavelescu 
şi care obţine numeroase succese cu comedia „O noapte furtunoasă". 

Din iniţiativa domnului Maximilian a luat fiinţa în eleganta grădină din Calea 
Văcăreşti, Teatrul Isbânda care şi-a inaugurat stagiunea tot cu o comedie „Domnul 
de la ora 5". Tot în Calea Văcăreşti se află şi Teatrul Nou. Teatrul Vesel din Calea 
Griviţei îi prezintă pe Tudor Muşatescu şi Sică Alexandrescu. Pentru a atrage 
publicul repertoriul acestor teatre era în general orientat spre comedie. Se poate 
spune că în această perioadă teatrele cunosc şi o perioadă de criză. Deşi unele preţuri 
la bilete scad, ele continuă să rămână destul de ridicate pentru buzunarul 
bucureşteanului. 

„Ca să poţi să ai un loc bun, trebuie să plăteşti între o sută şi două de lei, de la 
locurile cu preţ mic audienţa fiind aproximativă. Singur Teatrul Naţional e mai 
accesibil pungilor mai subţiri, dar aici trebuie să iei biletul, cu o săptămână înainte, 
altfel eşti forţat să te sui la cucurigu". 19 

Teatrul este în această perioadă puternic concurat de cinematograf şi 
îndeosebi de cinematograful sonor. Primul film sonor a rulat în 1929 la 
cinematograful Trianon. 

Ca şi teatrele, cinematografele îşi deschideau stagiunea toamna. Existau în 
Bucureşti la acea vreme în jur de 15 cinematografe iar cele mai multe erau 
concentrate pe bulevardul Elisabeta. Porţiunea cuprinsă între Cercul Militar şi strada 
Brezoianu, de-a lungul căreia se înşirau câteva dintre cele mai mari cinematografe 
din Bucureşti, era acum tot atât de renumită ca loc de plimbări zilnice ca şi porţiunea 
din Calea Victoriei cuprinsă între Bulevard şi Teatrul Naţional. 20 

Se aflau aici cinematrografele Palace, Capitol, Corso, Femina, Regal, Trianon, 
Vox. O mare de lumini vestea că s-a ajuns în patria cinematografiei, în „Hollywodul 
românesc". Fiecare cinematograf îşi anunţa cu litere spânzurate pe frontispiciu 
spectacolul zilei, era o întrecere de reclame luminoase care ispiteau ochii. Perechi de 
îndrăgostiţi ce ieşeau de la spectacol discutau diferite scene, iar în faţa 
cinematografelor oamenii citesc şi comentează afişele multicolore. 21 

Cinematografele se mai aflau şi în alte zone ale capitalei pe Calea Victoriei, 
cinematografele Rio şi Select. În zonele mai îndepărtate de centru se aflau 
cinematografele Lyra în Calea Văcăreşti, Roxy în Lipscani, Marna în Calea Griviţei. 

Situat în unul dintre cele mai elegante cartiere ale Bucureştiului, 
cinematograful Ara (actualul Patria) se remarca atât prin înfăţişarea exterioară dar 
şi printr-un interior elegant. Inaugurat la 16 ianuarie 1935, îl are ca autor pe arhitectul 
Horia Creangă. 23 Cinematograful era dotat cu moderne instalaţii de iluminare şi 
condiţionare ale aerului. 

Filmele care rulau erau americane, germane, franceze şi engleze. 
Cinematograful căpăta pe zi ce trece tot mai mulţi aderenţi. 

19 Ceva despre programe in atenţia directorilor de teatre, în Cuvântul Capitalei, an III, nr. 70, 7 
decembrie 1936, p. 2. 

20 Grigore Ionescu, op. cit p. 114. 
21 Ion Ţik, „Bucureştiul petrece "în Ilustraţiunea Română, an III, nr. 20, 10 mai 1931. 
22 Cinematograful Selectîn „Realitatea Ilustrată", nr. 36, 22 sept. 1928, p. 12. 
23 „Curierul Filmului" an II, nr. 21-22, 16 ianuarie 1935, p. 7. 
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O atracţie, de scurtă durată însă, a fost şi "automatul". Pe Bulevardul 
Elisabeta, în apropierea Căii Victoriei, lumea care se ducea sau ieşea de la 
cinematograf se abătea pe la acest occidental bufet automat. Cu lumini ultramoderne 
şi cu decoruri luxuriante, aveau farmecul noutăţii. Şi cel mai fidel dintre admiratorii 
bodegilor naţionale cu chifteluţe şi gustări apetisante cădea în ispita acestor 
„moderni şi anonimi bucătari" care pentru un preţ de nimic serveau sandwich-uri, 
crenvurşti, băutură. Pentru copii existau automatele de bomboane, ciocolată, 

caramele. Se întâlneau deasemenea automate pentru parfumat, jocuri automate, 
cântare automate, toate foarte tentante. Rendez-vous-urile nu se mai dădeau la 
cinema, la Cişmigiu, sau în grădinile de la Şosea, ci la „automat" care în caz de vreme 
rea constituia un ex~elent refugiu. În scurtă vreme însă automatele îşi pierd interesul, 
transformându-se în restaurante cu consumaţii standardizate servite de personal 
feminin în uniforme. 24 

O altă distracţie a acestei perioade au reprezentat-o varieteurile, unde la 
spectacolele de cabaret, mulţi bucureşteni îşi petreceau nopţile. În centru se aflau 
varieteurile Carlton Bar, Chat Noir, Alcazar cu o clientelă cosmopolită. Între acest 
ea, Alcazar se afla în fruntea localurilor de distracţii, cu un program variat şi foarte 
des schimbat unde se succedau artiste şi artişti renumiţi. Aici cânta cea mai bună 
orchestră de jazz-band, cea a maestrului Fredoly. 

„Acest local este şi va rămâne refugiul de predilecţie al tineretului şi al 
burlacului care a gustat din viaţa nocturnă a oraşelor vesele din străinătate, cât şi 
acelora care numai din auzite cunosc petrecerile nopţilor pariziene ... jazz-bandul 
răsuna neobosit toată noaptea ... şampania curge ... " 25 

Un rival al Alcazarului a fost Chat-Noir, un locai amenajat în stil parizian cu 
un lux extraordinar. La periferie, în Calea Griviţei varieteul familiar al lui Nae 
Florian era un local de petrecere unde se împletea varieteul, cârciuma şi restaurantul 
cu mititei. „Simplon", în strada Câmpineanu, ziua era cafenea iar noaptea, varieteu. 
Aici veneau domni să petreacă în tovărăşia artistelor. Stelele localului ajungeau spre 
dimineaţă doar simple femei de petrecere care îndemnau clienţii la consumaţie. În 
ajunul sărbătorilor de iarnă, cabaretele se străduiau să prezinte spectacole cât mai 
bune pentru a atrage clienţi. 27 

Iarna este şi perioada sporturilor de iarnă. Bucureştenii schiază la Predeal şi 
Sinaia, aici aveau loc concursurile internaţionale şi naţionale care se prelungeau 
toată iarna. Din Gara de Nord, un tren special al schiorilor compus numai din 
vagoane de clasa a III-a, curate, încălzite, pleca din Bucureşti la 6 dimineaţa către 
Predeal. 28 

În Bucureşti, odată ce lacurile şi bălţile îngheţau, patinajul era în toi. Cişmigiu!, 
ce oferea o privelişte foarte frumoasă cu lacul îngheţat, mărginit de sălcii pletoase, 
pline de promoroacă, era un foarte pitoresc loc de patinaj la ceasul prânzului lacul era 
brăzdat în lung şi lat de patinatori. Deşi vremea plimbatului cu sania trecuse, arareori 
se mai vedea ici şi colo o sanie care amintea de vremurile de altădată. 

24 Ion Ţik în „Ilustraţiunea Română", nr. 20, 21, 22, 23, 14 mai 1931. 
25 Curierul Filmului an II, nr. 16-17, I 1934, p. 12. 
26 Ion Ţik „Ilustratiunea Română" an III, 28 mai 1931, p. 6. 
27 Curierul Filmului an II, nr 16-17, 1934, p. 12. 
28 Ilustraţiunea Română, an VIII, nr. 9, 26 februarie 1936, p. 3. 
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„Pe Calea Victoriei, după câteva zile de fulguială, un muscal şi-a scos sania „la 
plimbare" ... În trepidanţa goană a automobilelor nervoase, biata sanie, chiar aşa 
luxoasă, a rămas un obiect de curiozitate, sau, în cel mai bun caz, o ispită anacronică. 
Numai bătrânii bucureşteni, care au apucat alte timpuri, înţeleg sufletul bietului 
muscal, fericit că mai poate „plimba" odată sania." 29 

Iarna era deasemeni şi vremea balurilor mascate şi costumate, a dineurilor şi 
ceaiurilor dansante. 

Balurile de acum nu mai păstrează nimic din pitorescul balurilor de altădată 
din saloanele familiei Suţu sau de la Oteteleşanu. Nu mai era vremea balurilor 
particulare. Acum lumea se îngrămădea în diferite săli ale capitalei, la balurile 
organizate de fel de asociaţii şi societăţi de binefacere. Într-un ziar al vremii se anunţa 
pentru ziua de 14 ianuarie 1928 nu mai puţin de 9 baluri şi serate: 

- la Athene Pa/ace -balul A.B.C.-ului 
- la Eforie-balul Aşezămintelor creştineşti 
- la Sindicatul Ziariştilor-balul Moto-Clubului Român 
- La Chat-Noir- ceai dansant al Cercurilor de gospodine 
- în Saloanele Comunităţii Spaniole-serata organizată de doamnele spaniole 
- în Palatul Băncii Naţionale-ceai dansant al Societăţii de Turism România 30 

Balul presei era unul dintre cele mai grandioase din decursul carnavalului. 
În zilele de Crăciun aveau loc între orele cinci şi opt după amiază ceaiuri 

dansante la cel mai cochet bar din capitala „Boccacio" din Calea Victorie. 31 Chiar 
unele dineuri, după o modă adusă de peste ocean deveniseră în buna parte dansante. 
După încheierea perioadei balurilor, Bucureştiul cunoştea o perioadă de relativă 
acalmie, aceasta până la începutul verii când se porneau pregătirile pentru viligiatură. 

„Capitala cântă şi dansează, până la venirea celor dintâi viorele când fiecare se 
mai odihneşte câtva timp, pentru a începe, peregrinările în diferite staţiuni 
climaterice şi balneare." 32 

Spare Time Spending in Bucharest, in the lnterwar Period 

The article presents the way in which Bucharest were spending their summer vocations 
and their week-ends in town. Summer gardens held a central place in the attention of alt 
cathegories of Bucharestans. Swimming pools and picture palaces were places frequented by 
everyone, their history offering thus real samples of everyday life. 

Popular balls were events in the quarters of Bucharest. 

29 llustraţiunea Română, an VIII, nr. 4, 6 ianuarie 1935, p. 2. 
30 Antrenul mondenităţii în „Spectacolul" an II, nr. 2, 20 ianuarie - 5 februarie 1928, p. 49. 
31 Curierul Filmului an II, nr. 16-17, 1934, p. 12. 
32 Spectacolul an II, nr. 2, 20 ianuarie - 5 februarie, 1928, p. 49. 
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,,STRO~S IN OLO CORNERS 
OF BUCllAREST'' - A LATE READING 

OF A BOOK ABOUT BUCHAREST, 
PUBLISllED BY TllE 

''NATIONAL PUBLISHING HOUSE'', 
IN 1926 

Victoria Dimitriu 

„Strolls in old corners of Bucharest", astfel şi-au intitulat cartea, scrisă în limba 
engleză şi apărută la editura Cultura naţională, în 1926, două doamne din lumea bună 
a Capitalei interbelice, Ethel Greening Pantazzi şi Julieta Theodorini. Cea dintâi era 
o englezoaică devenită prin căsătorie bucureşteancă. Din notele care însoţesc ediţia, 
aflăm că E. G. Pantazzi a mai semnat o carte despre patria ei de adopţiune: „Romania 
in light and shadow", publicată de editura Fisher Unwin din Londra. Cartea figurează 
în fişierul Bibliotecii Academiei în două ediţii, cea de Ia Londra, din 1921, şi o alta, 
tipărită la Toronto, nedatată. 

Julieta Theodorini este fiica lui 
Ion Procopie Dumitrescu, magistrat, 
doctor în drept de la Paris şi de trei ori 
primar al Bucureştilor: interimar la 
1877-1878, urmându-i lui C.A. Rosetti, 
pe care îl asistase ca vice-primar. şi cu 
puteri depline între 21 aprilie 1901 - 25 
noiembrie 1902 şi între 21februarie1910 
- 8 ianuarie 1911. Numele primarului 
este purtat de o alee din preajma 
bisericii Silvestru, din strada Oltarului. 
Nu întâmplător: familia a deţinut terenul 
dintre biserică şi Calea Moşilor, a locuit 
un timp acolo şi a ctitorit, între 1904 şi 
1907 biserica, reconstruită în chipul ei de 
astăzi, după planurile arhitectului 
Maimarolu. Costin Petrescu, autorul 
frescei de la Ateneu, a pictat-o şi, în 
aceeaşi perioadă, a făcut şi portretele lui 
Ion Procopie Dumitrescu şi al soţiei sale. 
Urmaşii le-au donat, mai târziu, bisericii. 

Venită dintr-o familie foarte 
legată de oraş, talentata graficiană, 
Julieta Theodorini a desenat câteva 
biserici şi poduri de pc Dâmboviţa. Cu 
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un asemenea desen figura în 1928 în L'Atlas de la gravure moderne, tipărit în 
franceză la Florenţa, de Pica V. şi A De! Messa, la rubrica dedicată gravurii 
româneşti, alături de Iser, dar şi de R. Iosif şi Steriade, a căror elevă a fost. 

Cartea, de mici dimensiuni, cu o discretă copertă cenuşie, e ilustrată cu desene 
de Julieta Theodorini şi fotografii de I. Berman, înfăţişând privelişti pitoreşti din 
oraş: covoare expuse la vânzare pe cheiul Dâmboviţei, o ţigancă purtându-şi coşul cu 
flori pe cap, statuia „Lupoaicei" în gura Lipscanilor, mulţimea plimbându-se pe 
Calea Victoriei într-o zi de sărbătoare, Muzeul de istorie din Parcul Carol. 

Ion Procopie Dumitrescu Julieta Theodorini 

Cele optzeci de pagini de informaţii, comentarii şi amintiri personale sunt 
împărţite în douăsprezece capitole: Însemnare istorică asupra României; Însemnare 
istorică asupra Bucureştiului; Arta în România; Biserica Sf. Gheorghe; mormântul 
misterios; Plimbare pe Calea Victoriei; Arhivele; Catedrala; Bisericile Stavropoleos 
şi Olari; Muzeul de antichităţi, Aman, Simu; Curtea de Argeş; Două excursii: Snagov, 
Sinaia; Parcul Carol. Un cuvânt către călător şi o Încheiere întregesc ghidul. 

„Sosind în oraşul nostru, avertizează autoarele, aţi putea fi dezamăgit la 
început, descoperind că el nu are nici misterioasa strălucire a Orientului, nici 
impunătoarea solemnitate a Occidentului. Dar cine ştie într-adevăr să privească va 
constata repede că oraşul are câte ceva din amândouă. Farmecul Bucureştiului constă 
în grădinile lui umbroase, în vechile-i biserici, în colţişoarele liniştite care vorbesc 
despre trecutul bogat, evocând chipuri romantice, legende stranii şi, atâtea dintre ele, 
tragica poveste a frumuseţii distruse de incendii şi războaie. Plimbările noastre sunt 
mici excursii în domeniul faptelor şi imaginarului zilelor duse, din care învăţăm să 
înţelegem şi să preţuim ceea ce vedem astăzi''. 
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Nu lipseşte o bibliografie „la zi" a cărţilor care l-ar putea ajuta pe călătorul 
străin să se orienteze: „un mic volum de George Oprescu, Arta ţărănească la români, 
care are multe ilustraţii ce vorbesc de la sine. În limba franceză, Izvor, ţara sălciilor, 
de prinţesa Bibescu - tradusă acum şi în engleză - dă o descriere amănunţită a vieţii 
ţărăneşti şi a superstiţiilor. Pentru arta veche, volumul Veche artă românească, text 
parţial în franceză şi multe fotografii. Cărţile lui Gaster în engleză sunt un ghid util în 
folclorul românesc. România pitorească, cu o introducere în engleză şi franceză de 
Prof. Iorga şi cu numeroase imagini, dă o idee mulţumitoare asupra tuturor regiunilor 
ţării". 

Manuela Burnea 
fiica Julietei Theodoriu şi nepoată 

a primarului Jon Procopie Dumitrescu, 
personajul cărţii Strolls in old corners 

Dacă un călător străin din 1926 se putea 
considera norocos într-o tovărăşie pe cât de 
plăcută, tot pe atât de utilă, pentru că ghidul 
oferea date, descrieri, adrese, programe, 
explicaţii detaliate, cititorul de astăzi are 
dinaintea ochilor o carte ce păstrează imaginea 
Bucureştilor de acum şaptezeci şi trei de ani şi 
poate retrăi evenimente de atunci cu emoţia 
genuină a autoarelor şi cu bucuria de a putea 
învia, pentru o clipă, gesturi de odinioară, 

întâmplări, obiceiuri uitate, colţuri din oraş 
risipite de mult. Din ghid în spaţiu, cartea a 
devenit ghid în timp. 

Suntem Ia biserica Sf. Gheorghe şi trăim 
fastul sfinţirii ei, la 1707, o imagine plină de 
culoare: „Procesiunea, de Ia Palat, de acolo 
unde astăzi avem Piaţa de flori, spre Biserică, 
este deschisă de soldaţii care croiesc drum 
boierilor îmbrăcaţi în mantii lungi, tivite cu 
blănuri, şi cu căciuli uriaşe, din blană ornată cu 
giuvaieruri. Vin apoi preoţii în veşminte grele, 
cu broderii bogate, călugări cu vălurile negre 
agăţate de potcapuri, fluturând. În mijlocul lor,, 
Patriarhul Ierusalimului şi şapte episcopi dau şi 
mai multă prestanţă convoiului. Apoi se arată 

însuşi Brâncoveanu, în ţinută de ceremonie, urmat îndeaproape de prinţesa Maruca, 
înconjurată de doamnele ei, în brocarturi şi catifele veneţiene. Alaiul străluceşte în 
lumina de iulie, iar marele vistiernic aruncă bani de aur mulţimii ce se-nghesuie, de
a dreapta şi de-a stânga". 

Ceremoniei glorioase de la Sfinţire îi este opusă tragica execuţie de pe malul 
Bosforului a lui Constantin Brâncoveanu şi a fiilor lui, şapte ani mai târziu. 

La data Ia care scriu Ethel Pantazzi şi Julieta Theodorini, locul mormântului 
Principelui martir a încetat de curând să mai fie o taină. Relatarea din ghid este 
făcută la persoana întâi singular, astfel încât este greu să deduci care anume dintre 
cele două autoare povesteşte, dar sursa informaţiei este cea mai avizată, însuşi 
parohul bisericii: „Fiind în după-amiaza Vinerei Mari la biserica Sfântul Gheorghe, 
m-am apropiat să-l salut pe bătrânul preot. Plin de emoţie, el s-a grăbit să-mi arate o 
piatră tombală, îngropată în pavimentul lăcaşului: «Astăvară, paracliserul mi-a cerut 
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voie să ia şi să cureţe candela de argint care străjuieşte deasupra acestui mormânt. Ne 
pregăteam pentru slujba de pomenire a lui Brâncoveanu. La început. am ezitat. Nu 
voiam ca sfânta relicvă să fie atinsă. Slujesc de multă vreme aici, dar niciodată nu am 
îngăduit ca această candelă să fie dată jos. Înaintaşii mei mi-au spus dintotdeauna că 
ea trebuie să rămână la locul ei, unde a fost pusă demult, de mâna unui donator 
necunoscut. El a insistat totuşi, motivând că, ori de câte ori o umple cu ulei, i se pare 
că vede nişte litere gravate în argint. Cuvintele lui m-au decis, mi-am dat 
consimţământul şi mare i-a fost bucuria când a putut descifra inscripţia în scrierea 
veche: Această candelă luminează mormântul în care zac rămăşiţele Prinţului 
Constantin Brâncoveanu şi a fost dăruită bisericii Sfântul Gheorghe de soţia lui, 
Prinţesa Maruca, în speranţa că Domnul îi va îngădui să odihnească şi ea aici, alături. 
Iulie 12. 1720. Am avut, opt generaţii la rând, sub ochii noştri, lumina acestei candele, 
şi nu am ştiut că nobilul domn îşi dormea somnul de veci în preajma noastră»". 
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Povestitoarea ne lasă, pentru o clipă, să o întrezărim în umbra bisericii: ,,În 
blândeţea după-amiezii de Vinerea mare, am simţit cât de bine e că mă aflu acolo. 
Părintele a plecat, chemat de îndatoririle sale. şi am rămas singură. În timp ce paşii 
lui se îndepărtau pe podeaua de piatră, am aşezat buchetelele de zambile pe care le 
avem cu mine, albastre şi roz, pe marmura cenuşie a mormântului şi am aprins 
lumânarea de la candela Doamnei Maruca iar inima mea s-a unit, mută, cu trecutul''. 

Plimbarea pe Calea Victoriei începe cu balada „închinată ei, pe care ne-a 
dăruit-o poetul Alecsandri". Este vorba de „Mogoş Vornicul", despre care 
Alecsandri însuşi nota în Poezii populare ale românilor: „Poate că legenda raportată 
aici să fie izvorul de unde se trage numele podului Mogoşoaiei din Bucureşti''. 
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Sunt pomenite toate clădirile importante înşirate pe bătrâna Cale: Poşta, 
Palatul CEC, biserica „de lângă poştă, modernă şi de mare importanţă pentru 
credinţă, deoarece aici se păstrează relicve ale sfântului Ciprian". 

La colţul cu Lipscanii, vizitatorului e invitat să privească spre Banca Naţională 
şi spre „frumoasa statuie a lui Eugen Carada, fondatorul ei, plasată într-un colţ al 
curţii". Pe stânga se află puţin mai sus fosta Legaţie Rusă iar pe dreapta, „nişte 
arcade în stilul celor vizibile în oraşele italiene", probabil pasajul Macca-Vilacrossc. 
Ne este descrisă ascunsa biserică a Doamnei, „unde lângă altar se păstrează o 
preţioasă Punere în mormânt brodată de însăşi ctitoriţă, Doamna Maria, soţia lui 
Şerban Cantacuzino, ctitorul lăcaşului". 

Din colţul pe care Calea Victoriei îl face cu bulevardul Elisabeta, trebuie privit 
impozantul monument al lui Ion Brătianu. Inscripţia de pc soclu: „Cu propriile 
noastre braţe, cu propriile noastre inimi, cu propriile noastre minţi" reprezintă 
doctrina marelui om politic, „cel care l-a adus pe regele Carol în România şi i-a stat 
alături luminatului rege în efortul de-a îndruma ţara să se realizeze prin propriile ei 
puteri, în toate domeniile'', precizează autoarele. 
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În 1926, biserica Creţulescu mai este încă ascunsă de zidurile unui han. Alături, 
la Palatul regal, se desfăşoară numai momentele oficiale, „familia domnitoare 
locuieşte la Cotroceni, iar aici, Garda se schimbă zilnic, la unsprezece şi jumătate, sub 
ochii unei cete de curioşi, strânsă lângă porţi". 
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Statuia ecvestră a lui Carol I încă nu a apărut în piaţetă, dar în faţa porticului 
grecesc al Ateneului se întinde „o plăcută alee, mărginită pe fiecare parte de busturile 
unor cetăţeni iluştri, aparţinând, cei mai mulţi, generaţiei trecute". Pătrundem în 
Ateneu: „Are o sală de concert, unde o mie de oameni pot asculta muzică. Concertele 
simfonice au Joc regulat, o dată pe săptămână, în tot timpul stagiunii, dar se dau 
multe alte concerte, şi mulţi muzicieni de frunte din toată Europa au cântat aici cu 
sălile pline. Există şi câteva galerii unde se ţin expoziţiile personale ale artiştilor, dar 
şi Salonul Oficial anual. O colecţie permanentă de lucrări ale lui Grigorescu poate fi 
vizitată marţea, joia şi sâmbăta, între 11 şi 15, iar Rotonda este împodobită cu statui 
de înaltă valoare artistică". 

Bătrânul palat Ştirbey, din apropierea colţului cu Calea Griviţei, e „o casă cu 
înalte tradiţii de ospitalitate, în generaţiile trecute". Urmează spaţioasa reşedinţă a 
Ministerului de finanţe şi, nu departe, „o casă de modă veche, în prezent magazin de 
artă populară românească, dar cândva locuinţa familiei Moruzi, ai cărei oaspeţi de 
acum o sută de ani plecau cu amintirea unor conversaţii fermecătoare şi a unor mese 
vesele şi bogate". 

Ştim astăzi că, mai înainte de a dispărea pentru totdeauna, Casa Moruzi, 
cunoscută şi sub numele de casa cu lanţuri, a fost sediul Muzeului Municipal, 
întemeiat· în 1929, sub primariatul lui Dem. I. Dobrescu, de Dinu V. Rosetti, 
conservatorul muzeului şi conducătorul secţiei de arheologie preistorică, Adrian 
Maniu, dr. Gh. Severeanu, Romulus Voinescu, Josef Pincas, G. D. Florescu, etc. 

Cele două doamne ne conduc în sălile Academiei Române, unde admirăm 
colecţiile de manuscrise, stampe şi cărţi vechi şi marea sală de şedinţe. Unul dintre cei 
mai recenţi invitaţi străini ai Academiei a fost „eminentul american, dr. Shotwell". 

Ne mai sunt descrise casa Nababului, palatul Sturdza, Muzeul Antipa şi 
cartierul rezidenţial Filipescu, dar nu înainte de a pătrunde „în ultima casă de pe 
partea dreaptă a Căii Victoriei, unde se află o bibliotecă de împrumut, cu cărţi în 
limba franceză şi engleză, înfiinţată de domnişoara Elena Văcărescu, poeta, 
reprezentanta României la Liga Naţiunilor". 

Următorul capitole consacrat Mănăstirii Mihai Vodă, unde se află Arhivele, şi 
muzeului din aripa dreaptă, cu o colecţie de stampe, gravuri, cărţi, peceţi, odoare 
bisericeşti şi icoane, dăruite oraşului de M. Olsewski. 

Pe Dealul Mitropoliei, Catedrala întruchipează trecutul, iar Parlamentul, 
prezentul şi viitorul. ,,Între multele ceremonii de seamă a căror scenă a fost Catedrala 
de-a lungul veacurilor, nici una nu a avut o semnificaţie mai mare decât aceea din 
1925, când Mitropolitul Miron Cristea a fost înălţat la rangul de Patriarh al Bisericii 
ortodoxe, cel dintâi român astfel cinstit, fiind răsplătite în felul acesta eminentele sale 
calităţi ecleziastice, iar Biserica Română dobândind o creştere în însemnătate". 

Biserica Stavropoleos beneficiază de o rubrică specială, în care ni se spune 
povestea Jocului pe care a fost construită. Biserica Olari de pe Calea Moşilor este 
amintită pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, îmbrăcată în argint şi 
protejată cu sticlă. Povestea icoanei este asemănătoare cu aceea a unei alte Maici cu 
pruncul, aflată şi astăzi în posesia urmaşilor Julietei Theodorini: „În timpul unui 
masacru împotriva creştinilor din Macedonia, în 1812, un grup de români a fugit de 
turci , condus de preotul lor şi având drept unic bagaj o icoană. S-a pornit o furtună 
şi bărcuţa în care se aflau a fost gata să se răstoarne. Atunci preotul a înălţat icoana, 
rugându-se fierbinte Fecioarei să-i scape de primejdie. Rugăciunea i-a fost ascultată, 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



160 MUZEUL DE ISTORIE ŞI ARTĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIII 

furtuna s-a potolit şi ei au ajuns nevătămaţi la mal. După multe peripeţii şi cu mare 
greutate, fugarii şi-au găsit adăpost la Bucureşti. Astăzi, unii dintre descendenţii lor 
se numără printre cetăţenii de vază ai oraşului. Icoana a fost păstrată mai întâi la 
biserica din strada Batiştei, apoi în biserica din strada General Lahovari, biserică ce 
poartă numele de Icoanei până în ziua de azi. În cele din urmă, în 1918, Mitropolitul 
a decis mutarea ei la biserica Olari, unde, conform acestei hotărâri solemne, va 
rămâne pe totdeauna. Faima ei este atât de mare, încât atunci când regele Ferdinand 
s-a îmbolnăvit de febră tifoidă, icoana a fost dusă la Palat, iar el s-a însănătoşit de 
îndată. Cu acest prilej, drumul pe care a fost purtată icoana s-a umplut de lume 
dornică să o sărute sau măcar s-a atingă". 

Din cartea lui Constantin Simionescu despre lăcaşurile sfinte din Bucureşti, 
apărută în 1995, aflăm mai multe detalii despre icoanele făcătoare de minuni din 
bisericile amintite. 

Icoana de la biserica Olari are pe ea o inscripţie din care reiese că a fost dăruită 
bisericii de marele clucer Ispas Făgărăşanu, în 1864, martie 3, iar la biserica Icoanei 
mai există şi acum o icoană cu Maica Domnului, operă a argintarului Filip Nicolau, 
datată 1682, dăruită de Constantin Brâncoveanu, şi care a dat, de fapt, numele 
bisericii. Probabil că istoria relatată în ghid circula în familia Ion Procopie 
Dumitrescu, legată de icoana deţinută acum de nepoţii săi şi, la a treia generaţie, a 
apărut confuzia. Rămâne pitorescul povestirii. 

Muzeul de antichităţi era instalat la parterul uneia dintre clădirile 
Universităţii. Existau aici macheta bisericii de la Curtea de Argeş, macheta 
monumentului construit de soldaţii romani la Civitis Tropensium, astăzi Adam Klissi, 
Tropaeum Traiani, şi altarul sculptat de la mănăstirea Cotroceni. Mai sunt vizitate, 
de asemenea, Muzeul Aman şi Muzeul Simu. ,,În 1926, celelalte muzee din oraş sunt 
închise, datorită unor reparaţii sau a unor amenajări. Acestea sunt Kalinderu, al cărui 
exterior frapează prin bogăţia ornamentelor: basoreliefuri de ipsos, olane, nişe 
pentru statui, suporturi de fier şi alte obiecte rare (strada Renaşterii, nr. 2) şi Muzeul 
etnografic de la Şosea, care nu a fost încă instalat în noile sale încăperi. O într-adevăr 
completă colecţie de icoane poate fi vizitată la cerere la Casa Şcoalelor, din strada 
Berthelot". 

Parcurile Carol şi Cişmigiu beneficiază de câte o scurtă şi convenţională 
descriere. În 1926, la Filaret mai exista un Muzeu de istorie, deschis în parcul unde 
„în 1906, a avut loc o mare Expoziţie, care a marcat cea de a patruzecea aniversare a 
naşterii regelui Carol". Este de neînţeles această confuzie în textul celor două 
doamne atât de preocupate de tema lor, atât de documentate şi atente. În realitate, 
cum se ştie, în 1906 s-au aniversat cei patruzeci de ani de domnie ai regelui. 

La data apariţiei ghidului, muzeul este proaspăt renovat şi reamenajat: 
„Spaţiul nostru este prea mic ca să putem enumera remarcabilele exponate, dar 
trebuie să menţionăm colecţia de uniforme ale armatei şi cea mai recentă achiziţie, 
drapelul lui Ştefan cel Mare, descoperit de Armata franceză la muntele Athos, la 
mănăstirea Zographos, unde se găsea de la anul 1500 şi care a fost dăruit cu 
generozitate oraşului Bucureşti". 

Ghidul oferă şi câteva sugestii pentru excursii în afara Capitalei, la Snagov, 
Sinaia şi Curtea de Argeş. 

,,În paginile noastre nu ne-am propus să vorbim despre toate «colţurile» 
frumoase sau de interes istoric ale oraşului. Este de nădăjduit, totuşi, că, aflaţi fie şi 
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numai pentru o vizită foarte scurtă în oraşul nostru, călătorii vor socoti de folos 
informaţiile ghidului, dacă-şi doresc să cunoască ceva mai mult decât ceea ce poate fi 
văzut pe străzile pline de lume", încheiau autoarele. 

Câteva reclame ale unor firme şi instituţii bucureştene ocupă ultimele pagini 
ale cărţii. Dacă pentru călătorul străin de acum 73 de ani ele însemnau pur şi simplu 
reclamă utilă, în engleză, pentru noi, călătorii în trecutul Bucureştilor, adresele şi 
numele din chenare sunt mici frânturi de viaţă salvată. 

Book review 

„Strolls in Old Corners of Bucharest" is a Guide of Bucharest published directly in 
English, by a native British speaker, Ethel Greening, married to a Romanian Admirai, Pantazi, 
and by a drawing artist, Julieta Theodorini, daughter of a former Mayor of Bucharest, Ion 
Procope Dumitrescu. The book - containing about eighty pages - was published in Bucharest, 
by the National Culture Publishing House, in 1926. 

Besides the general data about the history of the Country and of Bucharest, about the 
specitificity of the Romanian art, we are presented severa[ glamourous "corners" hidden to the 
foreigners' un-informed eye. The authoresses blend precise data with informations on a romantic 
past full of strange legends, of treasures of beauty /ost in fires, wars, and with their own memories 
and revelations regarding the city. 

We deal nat with a mere ennumeration of informations, addresses, programs, but with a 
real book of impressions from a town which - at first glance - might disappoint the Occidentals 
accustomed with other rytms and images. 

The book alsa conta ins photographs signed by a well-known artist of the time, /. Berman, 
and some drawings by Julieta Theodorini. A few advertisments for some Bucharestan firma and 
institutions from the third decen y of the century alsa bring the contemporary reader some of the 
epoch glamour. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



BOMBARDAMENTELE 
ANGLO - AMERICANE SI GERMANE 

' ASUPRA BUCURESTIULUI 
' DIN ANUL 1944 

Nicoleta Ionescu-Gură 

Comunicarea îşi propune să umple un gol de informaţie în istoria 
Cotroceniului. Documentele de arhivă româneşti, memorialistica românească şi 
străină, presa au scos în evidenţă dimensiunea bombardamentului şi mi-au permis să 
formulez unele ipoteze privind mobilul bombardamentelor. 

Nu intru în comentarii asupra situaţiei frontului. 
În primăvara şi vara anului 1944, Bucureştiul a fost ţinta bombardamentelor 

aeriene anglo-americane (aprilie - august) şi germane (24-26 august). 
Cu multe luni înainte de aprilie 1944, posturile de radio engleze, ruse şi 

americane au anunţat că: "Dacă România nu înţelege să iasă din războiul cu Hitler, 
să încheie pacea cu Aliaţii, aviaţia celor 3 puteri va executa grele bombardamente 
contra obiectivelor militare din întreaga Ţară". 1 

Astfel oraşele Bucureşti, Ploieşti, Braşov *, Giurgiu, Constanţa, Galaţi, 
Roman, Focşani, Turnu-Severin, Simeria şi încă multe alte localităţi mai mici au 
cunoscut ce înseamnă un bombardament executat de aviaţia aliată. 

Unele din aceste oraşe au fost bombardate deoarece aici se găseau obiective 
militare, de pildă: Turnu-Severin pentru că era şantier naval, la Braşov se construiau 
avioane, în Bucureşti erau principalele fabrici de armament şi muniţie iar în plin 
centrul Capitalei erau instalate comandamente militare, germane şi spaţii de locuit 
pentru cadrele militare germane (Hotelurile Excelsior, Bavaria, Ambasador, 
Athenee Palace ). 

Bombardarea în primele zile ale lunii mai a gărilor din Bucureşti, Piteşti şi din 
alte locuri a întârziat aproape 10 zile mişcarea trupelor şi a echipamentului destinate 
frontului de răsărit. 

Dar bombardamentele aeriene anglo-americane au avut ca obiectiv şi oraşe 
fără nici o industrie de război şi chiar localităţi din mediul rural. 

De fapt se urmărea şi o intimidare a populaţiei şi autorităţilor. Aliaţii vroiau 
România de partea lor de aceea nu doreau distrugerea în totalitate a potenţialului de 
război şi a potenţialului economic. 

1 România Liberă, Anul li, nr. 7 din 10 iulie 1944, p. 3. 
·În bombardamentul din 4 iulie 1944, în oraşul Braşov, avioanele au aruncat 3 feluri de manifeste: 
a) Unul din manifeste avea pe o parte scris cuvântul „Români" iar pe cealaltă parte „Factorul 

timp; 
b) Al doilea manifest avea scris pe o parte ,,Întâmplă-se ce se va întâmpla" iar pe cealaltă parte 

„Ce a făgăduit Germania României?"; 
c) Cel de-al 3 manifest avea pe o parte textul: „Asaltul din Apus, ascultaţi adevărul" iar pe verso 

era imprimată o hartă cu „Sudul Angliei şi Nordul Franţei" şi textul: „Asaltul din Apus, folosiţi această 
hartă". (DANIC, Fond Casa Regală, Dosar 8/1944). 
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În acest sens citez un document întocmit de S.S.A., Comandamentul Apărării 
Pasive care prezenta în procentaje obiectivele nemilitare lovite de bombardierele 
anglo-americane: 2 Bucureşti 55%, (un procent prea mare pentru a pune aceasta pe 
seama impreciziei bombardamentelor), Câmpina 35%, Piteşti 80%, Ploieşti 25%, 
Craiova 75%, Braşov 65%, Constanţa 75%, Bacău 90%, Turnu Severin 60%, 
Galaţi 60%. 

Mai trebuie subliniat şi faptul că bombardamentele anglo-americane 
surveneau după întâlnirea Antonescu-Hitler din luna martie (22-29 martie) deoarece 
Antonescu nu se hotărâse să o "rupă cu germanii". 

România a fost ultimul stat satelit al Germaniei, bombardat de Aliaţi. În 
Bulgaria, după bombardamentul din 10 ianuarie 1944 asupra Sofiei, oraşele mai mari 
din Bulgaria au fost evacuate iar toate şcolile închise. 3 În 20 mai la Conferinţa ţinută 
cu privire la apărarea antiaeriană, Mihai Antonescu arăta că: "Bombardamentele 
grave pe care le suportau românii sunt motivate de anglo-americani prin milioanele 
de tone de petrol pe care le dăm Germaniei". 4 Petrolul românesc întreţinea războiul 
Germaniei. 

Ofensiva aeriană anglo-americană împotriva României * a început în ziua de 
4 aprilie (anterior asemenea lovituri au fost efectuate la Ploieşti în 1942, 1943 
(august), atacurile fiind duse într-un ritm destul de viu efectuându-se până la 8 mai 
un număr de 14 bombardamente atât ziua cât şi noaptea. ** 

Executarea atacurilor a început cu un efectiv de 350 avioane bombardiere 
"Liberator" 5 Bombardierele anglo-americane escortate de avioane de vânătoare, 
veneau din Italia de Sud (Foggia) unde erau marile baze ale aviaţiei anglo-americane. 
Mizând probabil pe elementul surpriză primul bombardament din 4 aprilie a fost 
efectuat fără o protecţie din partea avioanelor de vânătoare. În acest sens, generalul 
Sănătescu nota în jurnalul său la 4 aprilie: " „.A fost o mare surprindere pentru noi 
acest bombardament, fiindcă ne obişnuisem cu ideea că Bucureştii nu vor fi 
bombardaţi„. " 6 

2 DANIC, Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Dosar 34/1944, f. 16. 
J Ibidem, Dosar 85/1944, f. 64. 
4 Ibidem, Dosar 6/1944, f. 18. 
' Între 4 aprilie şi 19 august 1944 aviaţia anglo-americană a executat 48 de raiduri asupra 

României. (Şerban Constantinescu, Bombardamentele anglo-americane efectuate asupra României în al 
doilea război mondial, Bucureşti, 1995.) 

•• Numărul victimelor bombardamentelor anglo-americane din lunile aprilie - mai în oraşe şi la 
ţară se prezenta astfel: 

Total General: Morţi = 5.762 
Răniţi = 4.883 

În oraşe: Morţi = 5.573 din care 3.327 bărbaţi 

În sate: 
Răniţi = 4.754 

1.746 femei 
500 copii 

Morţi = 189 din care 123 bărbaţi 
32 femei 
34 copii 

Răniţi= 129 
(DANIC, Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Dosar 34/1944, f. 14). 
5 Ibidem, Dosar 6/1944, f. 32. 
6 Constantin Sănătescu, Jurnal, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1993, p. 146. 
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„Noua ofensivă strategică anglo-americană, menită de a ajuta şi ofensiva 
sovietică, a surprins atât guvernul cât şi opoziţia şi a spulberat mitul că România 
ocupa o situaţie privilegiată în planurile aliate". 7 

Cu începere de la 15 aprilie, bombardierele au fost însoţite de formaţiuni de 
avioane de vânătoare, de escortă, aparate bine armate şi cu performanţe ridicate. 8 

„La 4 aprilie, într-o marţi, forţele aeriene americane au bombardat pentru 
prima oară Bucureştiul. A fost un bombardament serios - soldat cu sute de morţi şi 
răniţi - menit să-l determine pe Antonescu să ia o hotărâre ... Primul covor de bombe 
a căzut în direcţia Gării de Nord ... Gara şi casele ceferiştilor din împrejurimi au fost 
grav avariate ... Un colţ al hotelului „Ambasador" unde era cartierul general militar 
german a fost avariat; Hotelul „Splendid Parc" - Statul Major al Gestapoului a fost 
lovit din plin ... ". 9 

De asemenea, au fost lovite şi următoarele instituţii: Universitatea, Facultatea 
de Arhitectură, Banca de Credit Român, Azilul „Elena Doamna", The Monuments 
of the „Zero Kilometre" 

Tot la 4 aprilie, generalul Constantin Sănătescu nota în Jurnalul său 
următoarele: „La ora 13,40 se suna alarma. Au venit 250 de avioane anglo-americane 
care au bombardat Capitala timp de o oră şi jumătate, făcând stricăciuni apreciabile 
în cartierele Cotroceni, Griviţa şi Gara de Nord". 11 

Întreaga instalaţie de apă a capitalei a fost grav avariată provocând 
întreruperea distribuţiei apei. De asemenea, conducta de mare presiune care aducea 
gazele naturale în Bucureşti a fost lovită într-un punct. În incinta uzinei electrice 
Grozăveşti, principala uzină de alimentare cu electricitate a Bucureştiului, au căzut 
11 bombe explozive. 12 

Astfel Bucureştiul a rămas câteva zile fără apă, gaze şi electricitate. 
Primarul general al Capitalei preciza că." ... pe 7 aprilie toate autorităţile 

principale vor avea lumină". 13 

7 Mircea Ioaniţiu, Amintiri şi reflecţii, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1993, p. 32. 
8 DANIC, Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Dosar 6/1944, f. 32. 
9 Ivor Porter, Operaţiunea Autonomus. În România în vreme de război, Bucureşti, Ed. 

Humanitas, 1991, p. 191 -192. 
10 DANIC, Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Dosar 34/1944, f. 7. 
11 Constantin Sănătescu, op, cit. 
12 DANIC, fond P.C.M., Dosar 14/1944, f. 19. 
l} Ibidem. 
• Interesantă de relevat este şi viaţa Capitalei în timpul bombardamentelor anglo-americane. 

Serviciul Special de Informaţii prezintă următoarea sinteză a situaţiei economice şi financiare în 
săptămâna 17-23 aprilie 1944: "Capitala trăieşte sub grija permanentă a bombardamentelor. Cei care au 
putut pleca s-au evacuat în provincie părăsindu-şi locuinţele şi afacerile. Cei rămaşi par să nu facă 
altceva decât alarmele aeriene. Întrucât s-a observat că până acum alarmele s-au dat aproape 
întotdeauna pe la ora 11 sau în vremea prânzului, încă de la ora 10 dimineaţa lumea se adună în fiecare 
zi în faţa adăposturilor socotite mai sigure, pentru a putea intra mai repede în caz de alarmă. Magazinele 
din centru stau cu obloanele trase, şi de altfel clienţii au început să se ferească să facă târguieli 
dimineaţa, lăsându-le pentru după amiază, când se crede că primejdia alarmelor e mai puţin probabilă. 
Din cauza ternarei bombardamentelor, Capitala pare un oraş lipsit de viaţă. Circulaţia, mai ales înainte 
de prânz, este foarte redusă, cei care au treabă în oraş căutând să o termine cât mai repede şi să se 
întoarcă acasă sau în apropierea unui adăpost sigur. Viaţa economică este grav stânjenită din cauza 
acestei atmosfere de permanentă panică. Comerţul suferă din cauza lipsei de cumpărători. Industria 
trece, de asemenea printr-o criză agravată de dificultăţile de transport şi de lipsa unora dintre materiile 
prime trebuincioase iar piaţa financiară este inactivă". (DANIC, fond Preşedinţia Consiliului de 
Ministri, dosar 13/1944, p. 19.) 
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De pe urma primului bombardament asupra Capitalei* (de fapt şi ultimul 
asupra Ansamblului Cotroceni) au avut de suferit atât clădirile care compuneau 
Palatul Cotroceni cât şi biserica fostei mănăstiri Cotroceni. S-au înregistrat stricăciuni 
la palat - acoperişurile palatului au fost găurite, ploaia pătrunzând în interior -
locuinţa personal, remiza, spălătorie, sere, porţile şi împrejmuirea de zidărie ale 
palatului au fost distruse. 

Pagubele au fost constatate şi evaluate de arhitectul Casei Regale Mario 
Stoppa şi arhitectul N. Lupu, delegatul Biroului Tehnic al Construcţiilor Palatului 
Regal şi Reşedinţele Regale. 

Pagubele au fost estimate la 43.500.000 lei, o sumă destul de mare pentru anul 
1944, evaluările făcându-se la preţurile de refacere ale lunii aprilie 1944. 14 

Biserica Cotroceni reparată în campania anului 1943 de pe urma cutremurului 
din 10 noiembrie 1940 a suferit şi ea unele stricăciuni de pe urma bombardamentului 
din 4 aprilie 1944. 

In ziua de 8 aprilie 1944, parohul bisericii Cotroceni, dl. Brădişteanu informa 
pe Ministrul Culturii Naţionale şi al Cultelor că: ,,În urma bombardamentelor aviaţiei 
inamice din ziua de 4 aprilie se constata că, Palatul Cotroceni şi grădina sa, a fost 
probabil un punct urmărit de inamic fiindcă mai mult de 20 de bombe au căzut acolo. 
O parte din palat a fost distrusă. La biserică s-au spart din geamuri şi au căzut din 
tencuielile tavanului din tindă„.". 

Aripa de sud-vest a palatului a fost avariată. În această aripă funcţiona o 
instalaţie de şpălătorie şi călcătorie la parter iar la etaj locuinţele personalului. 
Trebuie spus că spălătoria, călcătoria şi locuinţele personalului funcţionau în vechile 
chilii ale fostei mănăstiri Cotroceni, chiliile păstrându-se doar pe laturile clopotniţei. 

Apreciind autenticitatea acestei porţiuni din ansamblu în 1949 au fost clasate 
ca monumente istorice chiliile, cuhnia, pridvoarele de pe latura de vest alăturate 
clopotniţei şi puse sub ocrotirea Legii pentru conservarea şi restaurarea 
monumentelor istorice. 15 

Dat fiind faptul că Palatul Cotroceni este o proprietate a statului, pagubele au 
fost suportate integral de stat, însă la 9 august 1944 nu se alocase încă suma de 
refacere. 16 Lucrările de înlocuire a geamurilor sparte de suflul bombelor la biserică 
s-a făcut în a doua jumătate a anului 1944. ** Stricăciunile de la tavanul pridvorului 
bisericii nu se reparaseră nici în aprilie 1947. 

La întrebarea: a fost sau nu Ansamblul Cotroceni un obiectiv dinainte stabilit 
de anglo-americani? deocamdată nu se poate da un răspuns cert, probabil o cercetare 
în arhivele engleze sau americane ar scoate în evidenţă alte aspecte. Însă putem emite 
câteva ipoteze: 

a) Palatul Cotroceni se afla în apropierea unor obiective militare de pildă, în 
nord-vestul palatului, pe locul Institutului Politehnic de astăzi se găsea Pirotehnia 
Armatei, tot în nord-vest se afla Regimentul de Geniu; Academia Militară era sediul 
Misiunii militare germane pentru armata de uscat. Atunci când americanii lansau 
bombe în sistemul "covor" erau implicit lovite şi obiective nemilitare din zonă. 

14 Ibidem, Dosar 65/1944,f. 37. 
is Ghidul Muzeului Naţional Cotroceni. 
16 DANIC, Fond P.C.M„ Dosar 65/1944,f. 37. 
" Lucrarea s-a efectuat de către antrepriza Tudor Melnic, strada General Lecca, nr. 42, în urma 

unei licitaţii. Costul lucrării cifrându-se la 136.143 lei plătit din fondurile Comisiei Monumentelor Istorice. 
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Tot în apropierea Palatului Cotroceni se găsea o gară care făcea parte din 
sistemul de legături feroviare din sud-vestul Bucureştiului. 

b) Probabil atacul s-a rezumat numai la obiectivele propuse, bombele căzute 
pe restul teritoriului nefiind decât o delestare a avioanelor rămase încărcate din 
motive tehnice. 

c) Ansamblul Cotroceni a fost poate victima impreciziei bombardamentelor. 
"Bombardamentele engleze pe timp de noapte asupra tintelor militare erau mult mai 
precise decât cele făcute ziua de către americani de la mare înălţime" (cca. 7000 m) 
spune lvor Porter în cartea sa intitulată „Operaţiunea Autonomus". 

d) Palatul Cotroceni era o reşedinţă regală, anglo-americanii credeau că prin 
executarea de bombardamente asupra ei vor face presiuni asupra celor care puteau 
scoate ţara din războiul lui Hitler în speţă regele. 

Ansamblul Cotroceni a fost victima tuturor celor patru conjucturi. 
În zilele de 24 - 26 august 1944, Capitala a fost din nou ţinta 

bombardamentelor aeriene, de data aceasta germane. Deşi guvernul Sănătescu 
constituit în seara zilei de 23 august permitea trupelor germane să se retragă de pe 
teritoriul ţării noastre în acest sens făcând cunoscut legaţiei Reich-ului şi 

comandamentului trupelor gemane de la Bucureşti că ţara noastră doreşte să pună 
capăt prin bună înţelegere raporturilor sale cu Reich-ul şi că Armata Română nu va 
întreprinde nimic din proprie iniţiativă, unităţi germane au atacat şi dezarmat unităţi 
române şi au tras asupra populaţiei. Aviaţia germani a bombardat Capitala chiar a 
doua zi distrugând cartiere întregi şi vizând în special Palatul R~g_al din Calea 
Victoriei. Astfel Reich-ul s-a pus singur în stare de război cu România. In consecinţă, 
regele Mihai a dat ordin unităţilor române să lupte contra trupelor germane care se 
găseau pe teritoriul ţării noastre. 17 

Bombardamentele germane au fost de represalii pricinuind mai multe pagube 
decât în 5 luni de bombardamente anglo-americane. 

Germanii şi-au început agresiunea aeriană împotriva Palatului Regal (din 
Calea Victoriei) unde aveau certitudinea că se afla regele şi Antonescu. Aripa lui 
stângă va fi deteriorată, iar Casa Nouă, distrusă, rasă. 18 

Bombele „Stukas-urilor" au lovit din plin casa Bucholtz şi au avariat biserica 
Creţulescu. În piaţa Valter Mărăcineanu au fost lovite din plin: Ministerul Armatei, 
Opera, biserica Brezoianu, Casa Meitani, hotelul "Princiar" (actualmente se numeşte 
„Central") de pe bulevardul Elisabeta (actualmente bulevardul Kogălniceanu, colţ 
cu Brezoianu), Teatrul Naţional (din Calea Victoriei), Ateneul, hotelul şi 
restaurantul „Continental". Tot pe Calea Victoriei au fost distruse 2 magazine. 

Studiourile Radiodifuziunii Române din str. General Berthelot au fost 
afectate de bombardamente aeriene, totuşi transmisiile au continuat. 

A fost lovit şi Teatrul Savoy (au fost avariate şi 5 magazine vecine), Palatul 
Telefoanelor, restaurantul Trocadero şi casele vecine. Nici grădina Cişmigiu n-a fost 
cruţată (se ştia că aici se adăposteau câteva mii de oameni, aici au căzut cca. 24 
bombe). Un adevărat dezastru au provocat pe străzile Cobălcescu, Ecoului şi Izvor (a 
fost lovită şi biserica Izvor). A fost lovită şi tipografia "Tiparul Românesc" unde se 

17 Adriana Georgescu. La început a fost sfârşitul. Dictatura Roşie la Bucureşti, Bucureşti, E<l. 
Humanitas, 1992, p. 30. 

18 Nicoleta Frank, O înfrângere în victorie. Cum a devenit România din Regat, Repub/ic;I 
Populară, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992, p. 74. 
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tipăreau multe ziare cărora le lipseau tipografiile proprii, localul "Salvării" din 
Splaiul Independenţei. Pe str. Sf. Ionică a fost lovit şi distrus complet restaurantul 
"Caraiman", tipografia unde se tipărea înainte "Bucarester Tageblatt". 19 

La Cotroceni, dacă în primăvară bombardamentele anglo-americane au lovit 
partea de sud-vest a palatului, distrugând-o parţial, în august folosindu-se bombe 
incendiare, aceasta a fost incendiată. 

Documentele de arhivă au relevat că: "Bombardamentele germane au 
pricinuit clădirilor Palatului Regal şi anexelor sale din Calea Victoriei precum şi la 
Palatul Regal de la Cotroceni, pagube însemnate atât în interior cât şi în exterior". 20 

O primă apreciere a pagubelor a fost făcută de către organele tehnice ale Casei 
Regale care au şi intervenit pentru deschiderea unui credit de 20.000.000 lei la 
Ministerul Lucrărilor Publice, necesar punerii în stare de folosinţă a încăperilor şi 
serviciilor strict indispensabile. 21 

Cheltuielile cu unele din aceste reparaţii (de primă urgenţă) au fost achitate în 
mod provizoriu din fondurile Casei Regale. 22 Însă în cursul lucrărilor care au început 
în baza acestui prim fond s-a constatat că sunt mult mai mari şi- că reparaţiile strict 
necesare nu pol fi acoperite din creditul acordat. Biroul Tehnic al Construcţiilor 
Palatului Regal şi Reşedinţelor Regale, verificând lucrările de construcţii şi reparaţii 
absolut indispensabile pentru punerea în funcţiune a încăperilor cerute şi 
conservarea clădirilor, a întocmit devize pentru lucrările de construcţie, instalaţie şi 
cele speciale care se ridicau la suma de 54.032.350 lei. 23 Reparaţii de primă urgenţă 
la Palat trebuiau făcute la: 

- clădirile anexe 
- tencuielile interioare şi exterioare (cu mortar de var gras şi adaos de ciment) 
- reparaţii la şarpanta acoperişului în valoare de 407.500 lei 24 

- revizuirea şi repararea învelitorii Palatului (3000 m.p. x 500 = 1.500.000 lei) 
- lucrări pentru refacerea canalelor colectoare din parcul palatului (3.930.000 

lei) - aproximativ 4 milioane 25 

O parte din reparaţiile de primă urgenţă au fost făcute şi cu prizonieri germani. 
La 20 septembrie 1944, administratorul Casei Regale cerea Pirotehniei 

armatei unde se găsea un lagăr de prizonieri germani, constituit ad hoc, 
„ ... repartizarea încă a unui număr de 60 prizonieri, între care un număr de 30 să fie 
meseriaşi: geamgii, tâmplari, mecanici, electricieni, tinichigii, zidari, zugravi pentru 
lucrări de reparaţie la Palatul Cotroceni şi dependinţele regale din Splaiul 
Independenţei". 26 

În anii 1945-1947 la palat au loc lucrări de reparaţii: 
1) Lucrările de refacere a împrejmuirii palatului s-au executat în 1945 din 

proprie iniţiativă de către Ministerul de Război. 27 

19 Universul, nr. 236 din 28 august 1944, p. 1. 
20 DANIC, Fond Casa Regală, Dosar 116/1944, f. 32. 
21 Ibidem, f. 20. 
22 Ibidem, f. 32. 
21 Ibidem, f. 20. 
24 Ibidem, f. 21. 
25 Ibidem, f. 25. 
26 Ibidem, Dosar 78/1944, f. 373. 
27 Ibidem, Dosar 67/1945, f. 235. 
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2) De asemenea, a fost refăcută spălătoria (1946), în ceea ce priveşte refacerea 
exteriorului spre curtea bisericii, s-a ţinut seama de indicaţiile tehnicienilor Comisiei 
Monumentelor Istorice. 28 

În 1946 Administraţia Casei Regale făcea următoarea precizare cu privire la 
lucrările de reparaţii de la corpul central al Palatului Cotroceni: „Din Înalt Ordin 
construcţia urmează a fi dărâmată". 29 Lucru care nu s-a întâmplat, necunoscându-se 
motivele. Tot în acelaşi an, lucrările de reparaţii de primă urgenţă la aripa de sud-vest 
(lucrări de construcţie, instalaţii electrice, sanitare, de spălătorie, de încălzire -
229.500.000 lei), corpul central al palatului vechi (instalaţii de încălzire, reparaţii la 
acoperiş - 31.000.000 lei) şi serele de zarzavat (reparaţii generale, geamuri -
15.000.000 lei) toate costau 275.000.000 lei (preţurile de refacere fiind calculate la 1 
ianuarie 1946). Jo 

La Palatul Regal din Calea Victoriei, lucrările de reparaţii absolut necesare se 
ridicau la suma de 3.516.000.000 lei. 

Pentru campania de lucru a anului 1946, Direcţia Generală a Construcţiilor 
Publice şi Refacerii din Ministerul Lucrărilor Publice a aprobat lucrări numai în 
valoare de 1.000.000.000 lei. 

În cadrul sumei aprobate urmând a se executa lucrări de reparaţii, construcţii 
şi instalaţii la Palatul Regal din Calea Victoriei doar 4.500.000 lei revenind Palatului 
Cotroceni pentru terminarea aripei de sud-vest (a spălătoriei) executată de către 
antrepriza Ing. P.Ottone. Jt 

Deşi viaţa se scumpise colosal după război, de pildă, în 1944, 1 kg de cartofi 
costa 30 Ici, în 1945 - 400 lei/kg sau ceapa în 1944 - 26 lei/kg iar în 1945 - 600 lei/kg 
J2, costul lucrărilor de reparaţii strict necesare Reşedinţelor Regale este mare arătând 
dimensiunea distrugerii bombardamentelor. 

Complexul de la Cotroceni atins de bombardamentele anglo-americane dar şi de 
cele germane se găsea la sfârşitul războiului în stare de şantier cu numeroase probleme 
constructive ce se reduceau în ultimă instanţă la mari sume de bani dar constituia lotuşi 
o dominantă arhitectonică importantă în această zonă şi funcţiona ca o reşedinţă regală 
cu toate că peste ea trecuseră vicisitudinile unui război lung, devastator. 

The bombardments Anglo-American and German in 1944 

D11ring the s11mmer of 1944, B11charest was a target for Anglo-American and German 
bombardments. Nat only Bucharest, b11t other cities and villages in Romania rnffered the same 
cnlamity: Ploieşti, Braşov, Giurgi11, Cons/an/a, Gala(i, Roman, Focşani, some - for having 
sheltered military targets, others - with no military industry al all; even rural areas were bombed, 
in order to intimidate the people and the a11thorities. A document is cited, mentioning the non
military targe1s hil by Anglo-American bombers. 

The first bombardment of Bucharesl - on April 4, 1944-hit, among other~~ the University, 
the Architect11re Farnlty, the Romanian Credit Bank, the Cotroceni Pa/ace. S11ppositions are 
s/ated abolii lhe reasons of lhe allak. While the so111h-wes1ern part of the Colroceni Pa/ace was 
damaged d11ring /hal April bombardment, 1he same pari was set of fire in Augusl, /he sume year, 
by lhe German aviaton. Losses are estima/ed according Jo epoch document~-. 

28 Ibidem, Dosar 109/1945, f. 8. 
29 Ibidem, Fond D.M.I., Dosar 16/1946. 
:iu Ibidem, Fond Casa Regală, Dosar 64/1946. f. 2, J, 4. 
:ii Ibidem, f. 40- 41. 
:12 Constantin Sănătescu, op. cit., p. 211. 
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BUCURESTII SI STATUILE SALE 
' ' .., 1.1.C. BRATIANU 

de IV AN MESTROVICI 

Ionel C. Ioniţă 

Neînţeles de cele mai multe ori de contemporani 1 şi, trebuie remarcat faptul 
că, printre ei se aflau mulţi dintre partizanii săi politici, lăudat de unii, denigrat de 
alţii, Ion I.C. Brătianu s-a bucurat în timpul vieţii de o atenţie deosebită din partea 
presei, prietenilor sau adversarilor. 

Este foarte interesant, însă de subliniat, că după moartea sa Ionel Brătianu a 
intrat într-un con de umbră şi o tăcere absolut nemeritate. Prea puţin s-a făcut de 
către urmaşii săi (familiile sau prietenii politici) pentru amintirea celui care şi-a legat 
existenţa de politica românească mai bine de 30 de ani. Simplu participant sau erou 
principal Ion I.C. Brătianu a marcat prin prezenţa sa toate evenimentele politice 
majore ale celor trei decenii de început ale secolului al XX-iea. 

În noiembrie 1928 la un an de la stingerea din viaţă a lui 1.1.C. Brătianu, se 
constituia în Bucureşti, din iniţiativa soţiei - Eliza Brătianu - şi a fraţilor Vintilă şi 
Constantin l.C. Brătianu, asociaţia culturală „AŞEZĂMÂNTUL 1.1.C. BRĂTIANU" 
cu sediul, la început în str. Doamnei nr. 8, apoi în str. Biserica Amzei nr. 5, 2. Pe lângă 
numeroasele activităţi pe care dorea să le realizeze (punerea la dispoziţia publicului 
a bibliotecii lui I. I. C. Brătianu, publicarea discursurilor acestuia, expoziţii etc.) 
fundaţia îşi propunea şi ridicarea unui monument, care să-l reprezinte pe Ionel 
Brătianu. 

„Cum nimeni altul mai bine ca acestă cultă, modestă şi nobilă soţie n-a 
cunoscut gândurile, sufletul şi înclinările lui Ion I.C. Brătianu, d-na Eliza Brătianu a 
socotit că o bogată şi completă bibliotecă istorică ... şi impresionantul monument, 
conceput de ea şi aşezat în curtea acestei biblioteci, reprezintă una din laturile de 
unde se pot vedea şi omul şi frământările lui sufleteşti"3 . 

Strângerea fondului pentru executarea lucrării a început încă din anul 1930, 
dar punerea în mişcare a ideii ridicării monumentului s-a făcut abia în 1935. 

În 1935 s-a constituit un comitet din care făceau parte foşti colaboratori ai lui 
1.1.C. Brătianu, sub conducerea lui Alexandru Lapedatu, preşedintele Academiei 
Române, ministrul cultelor şi artelor. 

Comitetul a fost alcătuit în 24 noiembrie 1935, în aceeaşi zi când s-au organizat 
şedinţa de deschidere a bibliotecii Aşezământului I. I. C. Brătianu şi serviciul religios 
pentru împlinirea a opt ani de la moartea aceluia în amintirea căruia se va ridica 
monumentul. 

1 „Ion l.C. Brătianu, ca toate marile personalităţi ce au ocupat un loc de frunte în arena publică 
n-a fost bine cunoscut de contimporanii săi. Dacă recitim astăzi diferitele opiniuni şi caracterizări pe care 
le-au formulat despre Ion l.C. Brătianu adversarii şi chiar o parte din partizanii săi politici, constatăm o 
desfăşurare a personalităţii sale faţă de aceea ce se desprinde din adevăratul său fel de a fi şi din ideile ce 
le-a împărtăşit, din sentimentele ce l-a însufleţit şi din actele ce le-a îndeplinit în cursul vieţii sale." R. 
Seisanu „Personalitatea lui Jon l.C. Brătianu şi opera sa" în Universul, an 55, nr. 325, p. 5, 28. nov. 1938. 

2 Casa din str. Bis. Amzei nr. 5, în care a şi locuit I. I. C.Brătianu este donată Aşezământului de 
Eliza Brătianu. 

3 Stelian Popescu, „Monumentul lui Jon /. C. Brătianu" în Universul, an 55, nr. 325. 
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Comitetul a încredinţat executarea lucrării sculptorului croat Ivan Mestrovici. 
Cu acesta s-a încheiat un contract, în urma căruia, s-a achitat şi prima rată, în valoare 
de 46.467 franci elveţieni, din suma convenită. 4 

La începutul anului 1937 monumentul era gata executat şi pe punctul de a fi 
adus în ţară. 

Concomitent cu realizarea sculpturii s-au desfăşurat şi acţiunile de cumpărare şi 
pregătire a terenului, pe care urma să fie aşezat monumentul. În acest scop a fost creată 
special piaţetă 5 în str. Victor Emmanuel 6 lângă casele 1.1.C. Brătianu. Autorul 
proiectului pieţei, realizat după sugestiile date de I. Mestrovici, a fost arh. Horia Teodoru. 

În vara anului 1937 lucrarea era terminată şi amplasată pe terenul special 
amenajat urmând ca în toamna aceluiaşi an să aibe loc inaugurarea, care ar fi marcat 
şi comemorarea a zece ani de la moartea lui I. I. C. Brătianu. 7 

Solemnitatea s-a amânat însă cu un an pentru că în toamna lui 1937 Eliza 
Brătianu era suferindă şi inaugurarea nu se putea face în lipsa ei. 

„Figura lui Ion I. C. Brătianu, chiar dacă n-ar fi fost săpată în granit 8, ar fi 
rămas ca o figură legendară, legată de epopeia războiului nostru pentru unitatea 
naţională şi de înfăptuirea reformelor sociale în România Mare". 9 Cu aceste rânduri 
îşi începe ziarul „Universul" din 29 noiembrie 1938, pagina consacrată solemnităţii 
dezvelirii monumentului lui Ionel Brătianu. 

Erau prezenţi la ceremonie alături de familie, membrii guvernului, foşti 
colaboratori, reprezentanţii bisericii ortodoxe din provinciile unite, delegaţii de 
cetăţeni din toată ţara. Printre aceştia: Eliza Brătianu, Sabina Cantacuzino, Dinu 
Brătianu, Gh. Brătianu, G. Tatărăscu, C. Argentoianu, A. Călinescu, I. Maniu, g-ral 
I. Antonescu, V. Madgearu, g-ral V. Dombrowschi - primarul capitalei, C. Rădulescu 
- Motru - preşedintele Academiei Române, C. Stoicescu - rectorul Universităţii 
Bucureşti, Al. G. Donescu, arh. P. Antonescu, ş.a. 10 

Solemnitatea a început la ora 11,00 cu slujba religioasă pentru sfinţirea 

monumentului, care a fost oficiată de l.P.S. Nic. Bălan Mitropolitul Ardealului. 
După slujbă Al. Lapedatu, preşedintele Comitetului pentru realizarea 

monumentului, a dezvelit statuia. 

4 Aşezământul I. I. C. Brătianu, Consiliul de administraţie, Procese verbale, P.V. nr. 12 din 27 feb. 
1936, M.l.A.M.B., nr.inv.52120. (46467 fr. = 1.534.509 lei). În contractul, redactat în limba franceză, 
încheiat la Bucureşti în data de 12 decembrie 1935 se menţiona însă o altă sumă convenită ca primă rată şi 
anume 46.666 franci elveţieni sau contravaloarea lor în dinari yugoslavi. 

Suma totală a contractului plătibilă în trei rate urma să fie de 140.000 franci elveţieni sau 
contravaloarea lor în dinari yugoslavi. 

5 Piaţeta apare în Universul din 23 aug. 1937 sub numele de Piaţa Vintilă Brătianu, deşi oficial 
denumirea nu este consemnată în nici un plan al oraşului sau ghid. A purtat acest nume probabil fiind în 
prelungirea bd. V. Brătianu (Dacia) proiectat încă din 1935 dincolo de Piaţa Romană. Realizat în anii '80. 

fi V. Emmanuel devenită str. I. C. Frimu astăzi Henri Coandă. 
7 Într-o scrisoare din toamna anului 1935, adresată lui Al. Lapedatu. Eliza Brătianu îi cerea 

acestuia părerea dacă nu ar fi fost nimerit să se ridice monumentul la împlinirea unui deceniu de la 
moartea lui I. I. C. Brătianu cf. „Desvelirea monumentului lui Ion/. C. Brătianu", în Universul, an 55 (1938), 
nr. 326, din 29 nov, 1938, p. 3. 

s Monumentul a fost sculptat în granit. În 1938 în Gazeta Municipală apare greşit „Bronzul croit 
de sculptorul Ioan Mestrovici" - cf. Desvelirea statuii lui /. I. C. Brătianu în Gazeta Municipală, an VII 
(1938), nr. 350, p. 4. 

9 Desvelirea monumentului lui Ion /. C. Brătianu în Universul, an 55 (1938), nr. 326, p. 3. 
10 Universul, an 55 (1938), nr. 326, p. 3. 
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Cu acest prilej au rostit scurte cuvântări, LP.S. N. Bălan, mitropolitul 
Ardealului, Gh. Ionescu - Siseşti, ministrul agriculturii şi domeniilor, în numele LP.S. 
Patriarhului dr. Miron Cristea, dr. C. Angelescu. 

În încheierea alocuţiunii sale Al. Lapedatu a predat monumentul primarului 
capitalei, g-ral Victor Dombrowschi. Acesta luând în primire monumentul a arătat că 
municipalitatea Capitalei este mândră de a avea un monument al lui LLC.Brătianu. 11 

Cei care în toamna anului 1938 au asistat la inaugurare nu aveau de unde să 
ştie, iar cei mai mulţi dintre ei nu au mai aflat niciodată că aceasta nu a fost singura 
solemnitate prilejuită de apariţia unui monument într-un peisaj urban. 

Ridicată din locul creat special pentru ea statuia lui"I. I. C. Brătianu a fost 
păstrată din anul 1988 în incinta Complexului Muzeal de la Goleşti. 

În 1992 Primăria Municipiului Bucureşti, prin viceprimarul Iulian Creţu 
solicită Ministerului Culturii aducerea de la Muzeul Goleşti a monumentului lui Ionel 
Brătianu convins că ministrul culturii (Ludovic Spiess în acel moment- n.n.) va 
aprecia "cum se cuvine gestul de firească restituire Bucureştiului a unui monument 
ce i-a fost destinat". 12 

11 Universul, an S (1938), nr. 326, p. 3. 
12 Adresa P.M.B. nr. 109.130 <lin 6.(l6.1992, Arhiva M.l.A.M.B„ dosar „Mo1111mentul 1.1.C. 

Brâtia1111". 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



174 MUZEUL DE ISTORIE ŞI ARTĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIII 

Ministrul culturii aprobă transferul statuii lui I. I. C. Brătianu din 
administrarea Muzeului Naţional de Artă al României în administrarea Muzeului de 
Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti. 13 

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti urma, de altfel, să se 
ocupe, cu sprijinul financiar al Municipalităţii, de reamplasarea monumentului. 

Inaugurarea noului amplasament s-a făcut într-o zi friguroasă şi umedă de 
noiembrie a anului 1992. Se înfăptuia astfel un act de dreptate reclamat de activitatea 
omului politic, care purtase cu onoare numele Brătienilor. 

Destinul a vrut din fericire ca sculptura realizată din granit de croatul 
Mestrovici să nu fie distrusă asemenea altor monumente bucureştene şi astăzi să-şi 
recapete locul, pe care l-a părăsit numai o secundă din eternitatea timpului. 

Bucarest et ces statues. I. I. C. Brătianu par Ivan Mestrovici 

Parmis Ies statues de Bucharest se trouve aussi le monument de Jean I. C. Brătianu 
execute en granit par le sculpteur Ivan Mestrovici. 

La statue a etee emplace dans le parc situe aupres de la "Fondation el la bibliotheeque 
Jean l.C. Brătianu". 

L'inaguration a eu lieu en novembre 1938. 
Enlevee apres la deuxieme guerre le monument a etee remplace en 1992. 

13 Ordinul ministrului culturii nr. 443 din 8. 06.1992 privind transferul statuii reprezentându-l pe 
1.1.C. Brătianu de Ivan Mestrovici. 
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ANEXA Nr. 1 
CONTRACT 

Entre Ies soussignes Alexandre Lapedatu en qualite de representants du comite pour 
l'erection du monument de Jean l.C.Bratianu, d'un câte, et Monsieur Ivan MESTROVIC, sculpteur, 
d'un autre câte, ii est entendu le suivant: 

I. Monsieur Ivan Mestrovic prend l'obligation: 
1. d'executer un monument au teu JEAN l.C. BRATIANU, voir de modeler sa statue en terre

glaise, attitude assise, d'apres la maquette ci-jointe sous 1., ceci en grandeur definitive qui sera apeu 
pres une fois et demie plus grande que la hauteur naturelle, c'est a dire haute de quatre rretres et 
demie environ lorsque la statue serait posee sur pieds. -

2. de procurer la quantite necessaire du granit gris-fonce de Jablanica pour la statue qui sera 
d'un seul morceau, a ses frais. 

3. de tailler el completement finir la statue ases frais. 
4. de procurer a ses frais Ies morceaux necessaires du rreme granit pour le piedestal el de le 

finir. 
5. de fournir le plan pour l'emplacement du monument dans le parc devant la Bibliotheque du 

teu Ministre Bratianu. 
6. de fournir le plan pour Ies fondations en ciment. 
7. de fournir ases frais un professionnel pour la surveillance el la direction des travaux pendant 

l'erection du monument en question. 
8. de terminer tous ces travaux, excepte celui en rapport avec l'elevation du monument (sous 

8.), au boul de dix-huit (18) 
mois an plus lard. 

9. d'emballer a ses frais la statue el Ies morceaux du piedestal, de maniere usuelle pour ces 
transports. 

Monsieur Alexandre Lapedatu on qualite de representants du comite pour l'erection du 
monument de Jean l.C. Bratianu, d'un câte, el Monsieur Ivan MESTROVIC, sculpteur, d'un auire 
câte, ii est entendu le suivant: 

li. Messeurs Alexandre Lapedatu en qualite de representants du comite pour l'erection du 
monument de Jean l.C. Bratianu, de leurs câte s'engagent: 

1 . a verser a Monsieur Ivan Mestrovic a titre du travail ci dessus enumere la somme convenue 
de Francs Suisses 140.00 (cent quarante miile de francs suisses) ou leur contre-vale en Dinars 
Yougoslaves, de la maniere suivante: un tiers de la somme ci-dessus, voir Francs Suisses 46.666. -
(quarante six miile six cent soixante six) au monent de la signature du contrat, le second tiers lorsque 
la statue sera modele en grandeur definitive el moulee en plâtre et le dernier tiers lorsque Mr. 
Mestrovic aura livre la statue finite en granit e Ies morceaux necessaires pour le piedestal. -

2. a prendre possession de la statue el des morceaux travailles pour le piedestal dans !'atelier 
de !'artiste, a Split. -

3. a faire transporter a leurs frais la statue el le piedestal depuis Split jusqu'au lieu de 
l'amplacemet a Bucharest. -

4. a faire construire d'apres "le plan de M. Mestrovic Ies fondations a leurs frais, ainsi que 
porter tous Ies frais en raport avec l'erection du monument. -

Ce contrat est fait en deux exemplaires, dont chaque partie contractante en gardera un. 

Fait a Bucharest le 12 Decembrie 1935 
Signe el approuve par: 
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MONUMENTELE DE LA 
,,KILOMETRUL ZERO'' 

Ionel Ioniţă şi Camelia Ene 

Numeroase sunt, pe aria bucureşteană, lăcaşurile bisericeşti ridicate de 
Brâncoveanu, soţia şi rudele lui. 

Domn al Ţării Româneşti între anii 1688-1714, „pravoslavnic, cu dragoste şi cu 
râvnă fierbinte", cum l-au apreciat cronicile, Constantin Brâncoveanu a întreprins o 
bogată operă de mecenat cultural, epoca sa consacrând un nou stil artistic, cel 
brâncovenesc. A susţinut material şi moral Biserica Ortodoxă prin construirea de 
lăcaşuri de cult, înzestrarea lor cu danii, tipărirea cărţilor de învăţătură creştină. 

Cea mai mare dintre ctitoriile bucureştene ale lui Brâncoveanu este biserica 
Sfântul Gheorghe-Nou, în faţa căreia străjuieşte azi statuia voievodului. Mănăstirea 
respectivă există şi ea de mult, primise pe Ia începutul veacului al XVII-iea un loc în 
oraş de două prăvălii, de la Cemica Vomicul, cititorul Mănăstirii Cemica. Sub 
Antonie Vodă din Popeşti (1669 - 1672), a fost începută, cu ajutorul bănesc al 
cunoscutului învăţat Dragoman al Porţii, Panaiotachi Nicusios; se „întărise 
mănăstirea cu zid împrejur şi cu chilii" - o spune un act din 8 august 1671. 1 

Găsind-o neterminată, Constantin Brâncoveanu o schimbă cu totul. El ridică o 
biserică nouă şi sporeşte chiliile făcând un han cuprinzător, adăugând şi „case 
patriahiceşti şi egumeneşti". Arhitectul construcţiei a fost un anume Veselei! 
(presupus a fi italian) dar, în rândul meşterilor se regăseşte pleiada cu mâini de aur 
care a înălţat multe dintre bisericile şi edificiile civile în înfloritoarea epocă 
brâncovenească: pietrarul Vucaşin Caragea, vătaful de zidari Manea, lemnarul 
Istrate şi zugravul Pârvu Mutu. 

Considerată de Del Chiaro drept una „belissima chiesa", biserica Sf. 
Gheorghe-Nou a fost târnosită la 29 iunie 1707, cu mare pompă. 

Slujba religioasă a fost urmată de un mare fast, în prezenţa patriarhului 
Ierusalimului, marele Hrisant Nottara, a mitropolitului Tâmovului, Dionisie şi a 
exarhului Sofiei, Axentie praznic la care oaspeţii au fost cinstiţi, pe lângă mâncări şi 
băuturi şi cu câte o punguţă cu galbeni şi o medalie comemorativă de aur. Averea 
acestei mănăstiri bucureştene era considerabilă. Domnul depusese în contul ei, la 
Veneţia, un capital care-i asigura un venit de 900 galbeni anual. 2 

În pronaosul acestei biserici există două pietre funerare. Una din ele acoperă 
mormântul domnitorului Ioan Mavrocordat (1716-1719) aşa cum arată chiar 
inscripţia de pe ea. Cealaltă lespede, fără inscripţie, se află pe mormântul ctitorului 
Constantin Vodă Brâncoveanu, ucis la Constantinopol din ordinul sultanului, 
împreună cu cei patru fii ai săi. După tragedia de la 15 august 1714, "În marea groază 
a asistenţilor, corpurile fură aruncate în faţa porţii ... la vederea mulţimii de a cărei 
revoltare se temea", vizirul ordonă aruncarea trupurilor în mare. De aici, pe ascuns 
sunt luate de „unii creştini" - a&enţi ai Patriarhiei - şi îngropate în mănăstirea Halki, 
nu departe de Constantinopol. In iunie 1720, Maria, soţia marelui voievod, le-a adus 
la Bucureşti, în mare taină, şi le-a înmormântat lângă rămăşiţele lui Ioan 

1 Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1966, p. 84. 
2 C.C. Giurescu, op. cit„ p. 85. 
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Mavrocodat-Vodă, eliberatorul ei din groaznicul exil, în biserica Sf. Gheorghe-Nou, 
aflată sub scutul Patriarhiei de Constantinopol. 

Secretul acestei înmormântări a fost atât de bine păstrat că timp de două sute 
de ani mormântul lui Brâncoveanu a rămas neştiut de nimeni. Abia în 1914 când 
Virgil Drăghiceanu a descoperit inscripţia s-a aflat cine-şi doarme somnul de veci sub 
piatra frumos „înflorită" de lângă mormântul lui Ioan Mavrocordat. 

O piatră decorată cu rinceaux-uri - cu stema Ţării Româneşti în capătul de sus 
şi simbolul morţii cu coasa în mână, la capătul inferior - acoperea rămăşiţele aduse, 
fără ca nici o inscripţie să fie săpată pe mormântul aceluia ce fusese condamnat de 
Împărăţia Turcească să nu aibe parte de mormânt. 3 

O singură candelă, de argint, lucrată în stil brâncovenesc, ornamentată cu 
motiv floral, agăţată de un suport păstrat şi astăzi, lumina odată deasupra 
mormântului indicând taina şi numele celui ce odihnea dedesupt. Mutată prin 
vitregia timpurilor în altă parte a bisericii i-a fost reconstituit locul iniţial prin 
descrifrarea inscripţiei care o împodobea: „Această candelă ce l-au dat Sti. Gheorghe 
cel Nou luminează unde odihnesc oasele fericitului domn Io Constantin Brâncoveanu 
Basarab voievod şi este făcută de Doamna Măriei Sale Maria, care şi Măria Sa 
nădujduieşte în Domnul, iarăşi aici săi se odihnească oasele. Iulie în 12 zile, leat 7228 
(1720)". 4 

În acelaşi loc este înmormântat mai târziu Manolache Lambrino, ginerele 
Brâncoveanului. Probabil şi Doamna Maria cu fata sa Bălaşa şi-au găsit la început 
odihna tot în acest mormânt. 

În biserică mai pot fi văzute epitafele mormintelor amintite, lucrate cu fir de 
aur pe catifea roşie, diverse candele de argint, precum şi două ripide, suflate în aur pe 
care sunt gravate portretele voievodului Brâncoveanu, ale celor patru fii şi al soţiei 
Domni torului. 

Lângă biserică, Brâncoveanu zideşte şi un mare han. Cel care exista mai 
demult, din timpul lui Antonie Vodă din Popeşti cu „un singur rând de bolte" este 
dăruit „cu multă voinţă şi cu mare cheltuială" - după spusele cronicarului Radu 
Greceanu - cu un al doilea rând „de chilii foarte bune şi boltite peste cele dintâi'·. 
Hanul cu cele două sute de încăperi este poate cel mai mare de pe întinsul vechiului 
oraş, în pivniţele lui ţinându-şi mărfurile negustorii angrosişti sau „toptangii", cum se 
spunea atunci. Datorită poziţiei şi construcţiilor importante din jurul ei, Piaţa Sf. 
Gheorghe devine centrul vieţii comerciale a capitalei. Aici se opreau caravanele 
încărcate care veneau de la Lipsea, Constantinopol, şi Galaţi, pivniţele hanului fiind 
depozitele celor mai renumite şi mai scumpe mărfuri. 5 Deşi teribilul incendiu din 
martie 1847 distruge cu desăvârşire hanul şi biserica, aceasta din urmă este reclădită 
pe zidurile vechi, între anii 1852-1853, aspectul exterior fiind diferit de cel pe care-l 
avea în vremea lui Brâncoveanu. Lăsate în stare de completă ruină, încetul cu încetul 
vechile arcade ale hanului s-au năruit. La scurtă vreme, după un plan de sistematizare 
pentru centrul oraşului şi grădina dinprejurul oraşului a primit o nouă înfăţişare. Pe 
locul hanului şi al celorlalte acareturi, în timpul domniei lui Bibescu Vodă este 

3 Virgil Drăghiceanu, Mormântul lui Constantin Brâncoveanu Basarab Voievod, în Buletinul 
Comisiei Monumente/or Istorice, Bucureşti, 1914, p. 11. 

4 Virgil Drăghiceanu, Mormântul lui Constantin Brâncoveanu Basarab Voievod, în Buletinul 
Comisiei Monumente/or Istorice, Bucureşti, 1914, p. 12. 

5 Grigore Ionescu, Ghid istoric şi artistic, Bucureşti, 1938, p. 183. 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



178 MUZEUL DE ISTORIE ŞI ARTĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIII 

amenajată o grădină publică. După 1859, Grădina Sf. Gheorghe este un loc foarte 
frecventat ziua, de numeroşi oameni în trecere, iar după amiaza şi seara, de locuitorii 
cartierului care găseau aici umbră şi răcoare. Grădina era cunoscută popular şi sub 
denumirea de „Grădina de la Tiriplic". 6 - motivele acestei denumiri nefiind 
cunoscute. Cu prilejul anumitor sărbători aici era locul de întâlnire al membrilor 
asociaţiilor meştesugăreşti care se îndreptau apoi spre una din grădinile mari din 
jurul capitalei pentru a „înjgheba o serbare câmpenească". În anul 1848 ea găzduieşte 
adunări şi manifestări prin care bucureştenii îşi arătau ataşamentul faţă de ideile 
Revoluţiei, aici fiind citită proclamaţia de la Izlaz. 

În scuarul din faţa bisericii Sf. Gheorghe-Nou este aşezată statuia ce-l reprezintă 
pe Domnitorul Ţării Româneşti, operă a sculptorului Oscar Han. Numele artistului se 
impune cu autoritate în sculptura românească interbelică. După cum aprecia Tudor 
Vianu, încă din 1930, când artistul nu ridicase decât prea puţine statui, operele lui Han 
„cer lumina mare a pieţelor publice sau aceea a vestibulelor marilor instituţii". 

Han accentuează în creaţia sa anumite trăsături ale personajelor portretizate 
conferindu-le forme sintetice, monumentalitate, în care urmăreşte înlăturarea 
detaliilor descriptive şi reţinerea esenţialului. Este vorba de un stil personal pe care 
Petru Comarnescu îl numea neoclasic, „sinteză de esenţializare realistă a expresiei şi 
de construcţie arhitectural-stilizată". 

<• George Potra, Din Bucureştii de ieri, voi. I. Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1990, 
p. 319. 
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Stilul monumental apare inerent în întreaga activitate a sculptorului Han, 
izvorând din înţelegerea dezvoltării istorice a acestei arte. Monumentalitatea unor 
statui nu depinde, se ştie, de dimensiuni, ci, mai ales.de proporţiile interioare, de 
viziunea sculptorului respectiv, iar Han are vocaţia monumentalului. 7 

Martir al istoriei româ
neşti, ucis la Constantinopol la 15 
august 1714, tocmai în ziua în care 
împlinea 60 de ani, Constantin 
Brâncoveanu are în înfăţişarea 
dată de Han o expresie 
spiritualizată. Figura-i austeră 
exprimă o anume smerenie, 
robusteţe morală, nobilă 
simplitate. Este una dintre cele 
mai izbutite statui ale acestui 
artist care s-a inspirat aici din 
vechile noastre fresce. Nu este 
însă pe deplin statică, ci schiţează 
un început de mişcare a corpului. 
Voievodul este înfăţişat în 
picioare, într-un costum oriental, 
specific boierimii din epoca 
respectivă care-o sporeşte 
hieratismul de factură bizantină 
potrivit pentru un personaj 
medieval. Spiritul şi materia par a 
se fi îngemănat aici conferind 
imaginii o impunătoare măreţie 
voievodală. Dincolo de calmu-i 
aparent, desluşim în sobrietatea 
trăsăturilor lui Brâncoveanu o 
tensiune lăuntrică, un zbucium 
sufletesc. Statuia, un bronz ce 
măsoară trei metri, are pe soclu 

inscripţia .,lui Constantin Brâncoveanu". Monumentul trebuia să fie dezvelit în 1939. 
S-a hotărât ziua, dar Carol al Ii-lea, urmând să patroneze festivitatea, a poruncit să 
fie amânată. Bietul Brâncoveanu avea să sufere post-mortem şi ingratitudinea 
urmaşilor. Iată ce spunea autorul statuei: „Profesorul Nae Ionescu, care în acel 
moment nu era în graniţa regelui, ba încă era între ei o stare de rivalitate, ar fi spus 
undeva că regele Carol al Ii-lea va avea soarta lui Brâncoveanu. Se spune că regele, 
care era superstiţios până a fi maniac, nu mai agrea inaugurarea monumentului. A 
stat învelit toată iarna, până ce o vijelie, spre primăvară, l-a descoperit. („.) Han l-a 
mai învelit încă o dată. A plecat de la primărie generalul Dombrovsschi. A plecat din 
ţară şi Carol al Ii-lea, Brâncoveanu tot acoperit! Se înegrise pânza pe el, începuse să 
putrezească şi iar a fost descoperit. L-a învelit Primăria. Peste iarnă crivăţul i-a smuls 
definitiv pânza ca să ofere, pentru totdeauna, privirilor noastre, imaginea mândră a 

7 Marin Mihalache. Oscar Han, Bucureşti, Editura Meridiane, p. 58. 
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voievodului. ( ... )". Oficial, statuia n-a fost „dezvelită" niciodată după obiceiul 
îndătinat, ci numai „inaugurată", când s-a tăiat panglica bd-lui Brătianu la 
27 noiembrie 1943. 8 

De-a lungul bulevardului, în jurul bisericii, se formează piaţa care constituie 
inima oraşului. Într-adevăr, în micul parc care înconjoară biserica există un bazin 
circular ce reprezintă „Kilometrul zero" al celor şapte drumuri naţionale ce pornesc 
în diferite părţi ale ţării. 

Una din problemele pe care administraţia bucureşteană a dorit să o rezolve, a 
fost şi aceea a marcării punctului de unde începe măsurarea distanţelor pe drumurile 
ţării, a „Kilometrului zero", printr-un monument. Deşi discuţiile pe marginea acestui 
subiect s-au desfăşurat şi mai înainte, abia anul 1937 reprezintă momentul de pornire 
a acţiunii care ar fi trebuit să conducă la apariţia a ceea ce se dorea să fie monumentul 
„Kilometrul zero". 

În decizia adoptată în urma şedinţei Consiliului General al Municipiului şi 
publicată în Monitorul Comunal la 1937, se arată: „având în vedere că numărătoarea 
kilometrică a şoselelor ce leagă Capitala cu toate provinciile ţării este socotită ca 
plecând de la biserica Sf. Gheorghe-Nou" şi că nu a existat un punct de plecare 
precizat care să simbolizeze scopul arătat mai sus "s-a hotărât prin Direcţia 
Lucrărilor Noi executarea în grădina Sf. Gheorghe-Nou a unui monument numit 
„PIATRA MILITARĂ". 

Referitor la numele monumentului se impun câteva precizări. Dacă în 
Monitorul Comunal apare sub numele arătat mai sus, în Facla din iulie 1937 el este 
numit INIMA ŢĂRII, în Gazeta MunicipaHi din mai 1938 se numeşte PIATRA 
MILENARĂ, pentru ca aceea3i publicaţie în două numere din anul 1940 să-l 
numească PIATRA MILITARA. 

Ansamblul monumental ar fi trebuit iniţial să se prezinte în forma unui bazin 
circular în centru căruia să fie o roză a vânturilor între razele căreia urmau să fie 
stemele provinciilor realizate în mozaic, cu numele oraşelor - capitale incrustate în 
marmură. În mijlocul bazinului urma să fie o sferă îmbrăcată în mozaic deasupra 
căreia s-ar fi înălţat statuia Sf. Gheorghe omorând balaurul. Monumentul trebuia să 
fie realizat de sculptorul Constantin Baraschi, arhitect al lucrării urmând să fie Horia 
Creangă. 

Statuia ecvestră a Sf. Gheorghe a făcut subiectul unor dispute cu Patriahia, 
canoanele creştine ortodoxe nepermiţând chipuri cioplite. Deşi iniţial îşi dăduse 
acordul pentru executarea monumentului „Kilometrul zero'', Patriarhia revine 
asupra acestei hotărâri şi cere îndepărtarea statuei, sculptorul Baraschi fiind sfătuit 
să revină asupra proiectului înlocuind statuia cu alta care să nu contravină canoanelor 
bisericeşti. EI o modifică şi în loc de Sf. Gheorghe crează un impecabil Făt-Frumos 
care omora balaurul, dar nici aşa monumentul nu este acceptat. 

Gazeta Municipală din octombrie 1938, în articolul despre Statuia de la Sf. 
Gheorghe consemna: "în locul statuei Sf. Gheorghe s-a dat spre execuţie sculptorului 
Oscar Han statuia lui Constantin Brâncoveanu", care va fi aşezată în grădina bi
sericii. Statuia lui C. Baraschi nemaiputând fi montată pe fântână a fost mutată încă 
din timpul verii în parcul naţional Regele Carol II. 

K Alexandru Predescu, Vremuri vechi bucureştene, Bucureşti, Editura pentru turism. 
p. 165. 
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Renunţându-se la proiectul iniţial, în anul 1940, monumentul Kilometrul zero 
arăta astfel: un bazin în formă circulară cu o roză a vânturilor între razele căreia se 
aflau stemele provinciilor, iar în mijlocul bazinului se găsea un glob din nervuri 
metalice şi reliefuri de tablă cu semnele zodiacale. Dar nici acest proiect nu a fost, din 
păcate, concretizat. Astfel, Gazeta Municipală din octombrie 1940, în articolul 
Fântâna de la Sf. Gheotghe relata: "lucrarea fântânii Piatra Militară din faţa bisericii 
Sf. Gheorghe stă neterminată încă din 1937 fiind un permanent depozit de gunoaie şi 
murdărie". 

Deşi arhitectul Pănoiu, descriind monumentul, afirma că din bazin se ridicau 
jeturi de apă care împodobeau întreg ansamblul, este greu de demonstrat deoarece 
nu există nici un sistem hidraulic. 

În perioada 1945-1947 ansamblul monumental a fost mutilat prin scoaterea 
plăcilor cu numele oraşelor din Basarabia, demontarea globului, dezafectarea 
bazinului - bazin care, probabil, nu a avut niciodată apă. Distrus şi lăsat în părăsire 
ajunge până în anii 1950-1952, când monumentul este acoperit cu pământ. Sunt 
păstrate două mărturii: unica fotografie a sferei de bronz, cea publicată la 1941 în 
albumul lui W. Praeger dedicat Bucureştiului şi proiectul iniţial al arhitectului Horia 
Creangă. 

Dacă anul 1937 este cel în care se vede un început al realizării monumentului, 
paradoxal, acelaşi an reprezintă şi începutul tergiversărilor care au făcut posibil ca 
numai la data de 9 iunie 1998 monumentul să fie inaugurat, în urma reconstituirii şi 
restaurării, cu prilejul închiderii Festivalului Luna Bucureştilor. 

Lucrările de restaurare şi reconstituire a monumentului au fost începute la 
iniţiativa arhitectului Radu Dobre Sima în urma unui concurs de idei cu tema 
Revitalizarea urbană în zona Sf. Gheorghe-Nou, organizat de Primăria Municipiului, 
Uniunea Arhitecţiilor, firma Tornado, în iunie 1992. Monumentul este decopertat în 
septembrie 1992 de M.I.A.M.B. şi se realizează un studiu iniţial în vederea 
restaurării. Întrucât monumentul se degrada rapid în anul 1994 Primăria Capitalei 
reia lucrările în vederea finalizării lor. Proiectul prevedea restaurarea bazinului 
puternic degradat şi a mozaicului care se aflau în sit şi reconstituirea sferei metalice, 
cu zodiac. 

În anii următori, 1995-1996, proiectul de restaurare şi reconstituire al 
monumentului este realizat de firma S.C. Ludocris, şef de proiect fiind arh. 
Alexandra Chiliman-Djuvara. După finalizarea lucrărilor de proiectare în toate 
fazele a acestora: studiul de prefezabilitate, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, în 
1997 încep lucrările propriu-zise de restaurare şi reconstituire a monumentului, 
realizate de S.C.C.R. Div. S.R.L., iar finanţarea lor este realizată cu titlul de 
sponsorizare a S.C. Boygues Romania - S.R.L. 9 

Iată cum, inaugurarea monumentului Kilometrul zero al României hotărâtă 
pentru ziua de 9 mai 1937 a avut loc 61 de ani mai târziu. 

De ce a fost aleasă pentru Kilometrul zero grădina bisericii Sf. Gheorghe? 
Pentru că, spune G.I. Ionescu-Gion, în Istoria Bucureştilor „cei bătrâni spun din 
bătrâni că buricul Bucureştilor" - adică centrul şi miezul oraşului - era la Sfântul 
Gheorghe-Nou. 

9 Adevărul, nr. 254211august1998. 
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The Monuments of the „Zero Kilometre" 

The authors present the historical evolution of the monuments at the, „zero" kilometre in 
Bucharest. 

The church „Sfântul Gheorghe Nou" („the New Saint George") - the largest church 
founded by the Voivode Constantim Brancoveanu, consecrated in 1707 and rebuilt by the 
Spanish architect Xavier Vil/aeros -shelters the Voivode's tomb above which was lit a votive light 
offered by his wife, Lady Maria. 

In front of the church was set the statue representing the martir Voivode: the statue was 
created by the Romanian sculptor Oscar Han. In the park surrounding the church, one can see 
the monument marking the „zero kilometre" of Romania, the starting point for the numbering 
of the highways that link the Capital to other provinces in the country. 
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CASAMELIC, 
CEA MAI VECHE LOCUINŢĂ 

DIN BUCURESTI 
' 

Corina Iosip 

Pe strada Spătarului, în mahalaua armenească, pe lângă biserica cu acelaşi nume, 
clădită la 1911-1915, ca o reconstituire ad literam a catedralei de la Ecmiazin, din 
Armenia, se află Casa Melic, cea mai veche casă-locuinţă păstrată din Bucureşti. Ea 
datează de la jumătatea veacului al XVII-iea (după arhitectul G.M. Cantacuzino, chiar 
din primele decenii ale acelui secol). Casa se distinge prin aerul ei vechi, boieresc, cu 
grădina destul de întinsă prin care dale de marmură duc spre intrarea joasă, de piatră. 
Proprietatea unui armean bogat - Hagi Chevorc (Kevork) Nazaretoglu - care a fost 
renovată la 1822, aşa cum sta scris şi pe placa de marmură de deasupra girliciului 
pivniţei, în partea dreaptă. Acest bogat negustor armean a avut trei băieţi - Agop, 
Artum (Artium) şi Nazar şi o fată - Maiu, care la rândul său a avut un fiu - Kircor 1• 

Ana, fiica lui Agop Nazaretoglu. s-a căsătorit cu arhitectul Iacob Melic. 
Armean şi el - Iacob Melic era şi un remarcabil arhitect după cum reiese din simpla 
observare a uneia dintre operele sale - cazarma „Malmaison" - de pe Calea Plevnei, 
ridicată pentru clucerul Barbu Catargi. Apropiat al revoluţionarilor paşoptişti (Ion 

1 George Potra, Din Bucureştii de altădată, ed. a-2-a, voi. I, Bucureşti 1990, p. 324. 
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Heliade Rădulescu, Ion Brătianu şi Alexandru Rosetti) pe care i-a scăpat de 
prigoana contrarevoluţiei, Iacob Melic i-a adăpostit chiar în această casă, unde 
maiorul Locusteanu, şeful prefecturii poliţiei, nici nu se aştepta că se aflau. Din aceste 
motive Iacob Melic a trebuit o vreme să rămână în străinătate după ce îşi scăpase cu 
greu familia, plătind un armean să se dea drept Agop, socrul său, lucru pentru care 
bietul om a mâncat o bătaie zdravănă, dar Agop a câştigat vreme şi a reuşit să ajungă 
peste graniţă. În 1856 Iacob Melic era la Paris, unde publica lucrarea L 'Orient devant 
/'Occident. În 1887 Iacob Melic moare şi este înmormântat în cimitirul armenesc de 
pe Şoseaua Pantelimon. 

Ana Melic a murit la vârsta de 80 de ani, la 30 septembrie 1913 şi neavând 
urmaşi, a lăsat prin testamentul întocmit 1909 averea sa Universităţii din Bucureşti cu 
condiţia de a se plăti o bursă unui student care să-şi facă un doctorat la Paris, iar casa 
cu întregul mobilier a lăsat-o comunităţii armene, cu clauză de a fi transformată într
un azil de văduve sărace. Moştenitor este Ioan Melic, fiul fratelui lui Iacob, stabilit la 
Iaşi. Eugen Melic, fiul lui Ioan, a fost un reputat profesor de drept internaţional la 
Iaşi. În 1920-1921 casa este din nou renovată de arhitectul Paul Smărăndescu şi 
funcţiona tot ca azil, aşa cum dorise Ana Melic. Ceea ce o face deosebită chiar şi 
printre cele trei case vechi boiereşti cu şindrilă şi olane care s-au păstrat în Bucureşti, 
respectiv casa lui Bolintineanu, fost administrator al moşiilor lui Grigore Dimitrie 
Ghica, ce avea o prăvălie la parter situată pe Calea Moşilor (fost Podul Târgului din 
Afară) şi casa de vis- a-vis de biserica Precupeţii Vechi - este cerdacul de pe colţ de 
la etaj, faţada cu pilaştri dorici şi tavanul de lemn cioplit din sufragerie. 
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Restaurată în 1971, casa a revenit Muzeului Naţional de Artă care găzduieşte 
aici printre colecţii importante de ceramică romană şi asiatică şi pictură europeană 
(secolele XVI-XIX), cea mai important~ colecţie ~e conţine opere semnate de 
Theodor Pallady - Colecţia Gherghe şi Serafina Răut. Incepând din hol şi urcând spre 
etaj stau alături peisaje palladyene într-o cromatică blândă, de culori pale, 
spiritualizate. Se intercalează nudurile de o armonie geometrică, căutată, unde 
antebraţe fine rimează paralel cu gambe şi şolduri. Lumea lui Pallady este lumea unui · 
aristocrat care nu a permis nici naturii, nici femeii să-i violenteze retina fină. Totul 
este în acelaşi ritm, toate compun un univers raţionalist. Peisajele sunt blânde iar 
naturile moarte pot fi o inepuizabilă sursă de inspiraţie pentru orice designer modern. 

La etaj living-ul care are deasupra un frumos plafon din lemn, ne conduce spre 
cerdacul ciudat poziţionat care dă spre grădină, în partea dreaptă a casei. Mici 
scaunele şi şevalete pregătite pentru copiii de la şcoala de arte, dau sentimentul că ne 
aflăm cu adevărat pe tărâm de basm, intruşi din alte vremi în casa piticilor copilăriei. 

Pe jos covoarele grele, orientale, de Smirna, îţi afundă paşii, mobilierul de 
colecţie, preţios, de la piese inestimabile cum este lada italienească de secol XVI de 
la parter, la masivele servante franţuzeşti baroc-rococo de secol XVII, mobilierul 
ţărănesc franţuzesc de secol XVI, sau lădiţele de Flandra de bijuterii şi argintărie din 
lemn de abanos cu intarsii de fildeş pe care sunt încrustate scene miniaturale, dau 
notă de gustul rafinat şi de bogăţia proprietarilor dealtădată. Deşi, aşa cum spunea şi 
G. M. Cantacuzino - „frumosul nu costă mai mult decât oribilul" 2• 

Dintre pictorii celebri, exceptându-l pe Pallady, se mai află pânze semnate de 
Carolus Duran - „Mama lui Gheorghe Raut" şi „Portretul Sofiei Croisette" - un 
tablou imens expus în living-ul de la etaj, „Madona cu pruncul" de Baugin Lubin, un 
„Peisaj" de Carat şi „Femeia în negru", o splendidă „Pieta" de un gotic târziu, mai 
carnal, cc aminteşte de spaţiul central european şi de influenţa italiană, un „Saint 
Marco" asemeni. 

Desenele lui Pallady fac obiectul unei expuneri într-o sală separată, dintre care 
minunat este cel în creioane colorate - „Catedrala din Bordeaux" (datat şi semnat în 
1928), fostul „Palat Regal" cu o uşoară tentă de laviu, un document important despre 
cum arata atunci acel colţ de Bucureşti, o impresionant de tehnologică „Gară" 
franceză din al cărei spaţiu trenuri anonime trec în goană pe lângă pancarde cu 
reclame ale magazinelor de lux „La Fayette". 

Tot la etaj, cum urci scara, în partea opusă, se află şi „Bretonele" lui Armand 
Jean, o pânză de dimensiuni considerabile, din care tinere femei sunt redate în ceaţa 
albăstruie parcă a unui spirit „Blaue reiter". 

Arta romană este reprezentată de un lăcrimar şi un bol din sticla aceea 
inegalabilă ca estetică şi de o preţioasă camee, descoperită la 1792. Mai sunt un „Cap 
de Bărbat" şi „Sileu odihnindu-se", mici probe ale sculpturii romane târzii. 

În colecţia orientală se află un „Rischi" în picioare, un „Bodhisathara" din 
secolul XVII-iea, ambele din Indonezia şi „Buda şezând" - piesă aparţinând artei din 
perioada dinastiei Ming - China. Vasele persane sau platourile hispano-maure cu 
reflexii de cupru sunt o înălţime a artei ceramice. Iar scaunele spaniole sobre, de secol 
XVII, îmbrăcate în nobila piele de Cordoba, sunt o incintare pentru cel ce admira 
expresivitatea artei de prelucrare şi ştanţare a pielii din Spania acelei vremi. 

2 G. M. Cantacuzino, Arcade, firide şi lespezi, Bucureşti, Cartea Românească, 1932, p. 252. 
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Piese rare, unicate, pe care nici un proprietar sau instituţie contemporană, 
oricât de prosperă, nu le poate strânge cu uşurinţă. O oază de armonie, un loc în care 
nimic nu depăşeşte limita bunului gust, într-o stare de echilibru interior, am spune de 
graţie, şi care pluteşte într-un Bucureşti al vacarmelor cotidiene. 

Covoare splendide, mobilier preţios, bijuterii ale artei decorative, tablouri 
celebre, pacea grădinii, toate cheamă pe trecătorul grăbit să intre pentru o clipă în 
batrâna, blândă şi neasemuit de frumoasa casă Melic. 

The "Melic" house, the oldest welling in Bucharest 

The local memory the "Melic" house fame of being the oldest house stil/ existing in 
Bucharest. lt belonged to some Armanian families - the Nazaretoglu and Melic - and was built 
in the Armanian quarters. Some participants in the 1848 Revolution found refuge here. Today, 
the house shelters the famous art collection of Serafina and Gheorghe Raul. 
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PISANIA 
BISERICII MĂNĂSTIRII RĂZVAN 

DIN BUCURESTI 
' 

Aristide Ştefănescu 

Aşezată, în vatra veche a oraşului Bucureşti, la numai câteva sute de metri de 
piatra kilometrului „O" al acestei ţări, Biserica Răzvan este unul din monumentele ce 
scapă observaţiei orăşenilor. Pe de-o parte, aceştia îşi focalizează interesul pentru marea 
ctitorie a lui Constantin Vodă Brâncoveanu şi fără să mai stăruie, pierd din vedere lăcaşul 
de proporţii mai mici, situat pe străduţa apropiată, cu acelaşi nume: Biserica Răzvan. 

Istoria sa, deşi a stăruit în preocupările specialiştilor, a fost până de curând, 
îngemănată cu mulţime de legende. Penuria izvoarelor scrise a permis ipoteze diverse 
referitoare la începuturile mănăstirii şi chiar asupra evoluţiei sale în timp. Încă de prin 
1875 se afirma că Biserica Răzvan, ar fi avut o vechime de 278 ani 1. În ceea ce priveşte 
ctitorul, numele său a fost încă din secolul trecut asociat domnitorului Moldovei 
Ştefan Răzvan Voievod 2 (1595 aprilie 24 - august). Absenţa unei pisanii, obişnuite 
monumentelor de acest gen, era pusă atunci, pe seama marelui incendiu de Ia 23 
martie 1847 3• Multă vreme informaţia a fost preluată simplist şi interpretarea din 1875 
se regăseşte şi în alte lucrări de la sfârşitul secolului al XIX-iea. În 1907, preotul Marin 
Dumitrescu 4 atrăgea atenţia asupra faptului că Răzvan, ipoteticul ctitor al bisericii, ar 
fi putut fi numele unui căpitan, Răzvan, înscris şi în pomelnicul vechi al bisericii. 
Pornind probabil, de la o analiză stilistică, cu acelaşi prilej se aprecia că lăcaşul ar fi 
fost construit „în timpul lui Constantin Brâncoveanu" 5. La 1898, Marele Dicţionar 
Geografic al României, atribuia construcţia bisericii de zid de la Răzvan, domnitorului 
„Constantin Brâncoveanu şi doamnei Maria 6, ctitori aici în 1706". 

Mult mai târziu, în 1935, istoricul George D. Florescu 7, respingea ideea 
construirii bisericii de către Ştefan Răzvan Vodă al Moldovei. Cu acelaşi prilej se 
atrăgea atenţia, că un căpitan Răzvan, era menţionat, în documente în secolul al 
XVII-iea. Acesta părea, cel mai probabil, ctitorul iniţial al unei biserici pe acest loc, 
ipoteză susţinută şi de alţi cercetători. 

În presa bucureşteană, publicistul D. Caselli, făcea în aceeaşi vreme o 
apropiere între boierii din familia Cojescu, rudele Văcăreştilor 8 şi această biserică. Şi 
totuşi, încă multă vreme, lăcaşul a continuat să fie atribuit căpitanului din vremea lui 
Matei Basarab 9• 

1 Calendaru Anticu, 1875, Bucureşti, p. 84-85. 
2 Ibidem. 
3 Florian Georgescu, Marele foc din martie 1847, în, Bucureşti VII, Mat. Ist. şi Muz., 1969, p. 57-58. 
4 Preotul Marin Dumitrescu, Istoricu/ a 40 de biserici din România, III, 1907, p. 60. 
5 Ibidem. 
6 Marele Dicţionar Geografic al României, Buc„ 1898, p. 723. 
7 George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Buc„ 1935, p. 41. 
8 D. Caselli, Precizări istorice cu privire la Biserica Răzvan din Bucureşti, în Universul, an 52, nr. 

228, din 20 august 1935; Ibidem, De cine a fost întemeiată Biserica Răzvan, în Gazeta Municipală, an IV, 
1935, nr, 189, din 9 septembrie 1935; şi nr. 190 din 15 septembrie 1935. 

~ N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Buc„ 1939, p. 57; N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic 
al monumentelor feudale din Bucureşti, ed. Acad. 1960, p. 264; Istoria oraşului Bucureşti, Buc„ 1965, p. 122. 
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Primele cercetări arheologice, efectuate în imediata apropiere a zidurilor 
bisericii, surprinzând vestigii din secolele XV-XVI 10, a îngăduit ipoteza unei 
construcţi iniţiale, din secolele XV-XVI, o biserică de mahala, din lemn. 

Prezenţa mormintelor boierilor Cojeşti 11 , în pronaosul actualei biserici a fost 
coroborată cu construcţia de zid. Se considera că la întregirea zestrei bisericii ar fi 
contribuit şi aga Ianache Văcărescu, soţul Stancăi, sora lui Bârcă Cojescu, care a 
dăruit clopotul ce poartă o inscripţie în acest sens 12. 

Chiar şi după construirea din piatră, biserica a continuat o existenţă modestă, 
fiind destul de rar consemnată în documentele scrise, în ciuda înzestrării ei. La 
începutul secolului XIX, mănăstirea Răzvan era.amintită printre lăcaşurile monastice 
de clasa a doua 13• Pe la 1806, mănăstirea era menţionată fără han 14, iar în anii 
următori cu toată zestrea remarcabilă, în stare proastă, probabil, făcea parte din 
grupul mănăstirilor din categoria a patra. 

Asupra bisericii şi clădirilor adiacente, în veacul al XIX-iea s-au abătut mai 
multe calamităţi. Dintre acestea, marele incendiu al Bucureştilor, pornit din 
vecinătatea Bisericii Sf. Dumitru - Poştă, a mistuit case şi biserici, până în Calea 
Călăraşilor, în zona Bisericii Sf. Ştefan. Atunci au fost arse 12 din bisericile centrului 
oraşului 15, puternic afectate fiind bisericile de la Sf. Anton şi chiar ctitoria 
Brâncovenească de la Sf. Gheorghe Nou 16. S-ar părea că printr-un noroc, mănăstirea 
Răzvan a fost mai puţin atinsă de pârjol. Gârbovită de ani, la mijlocul secolului al 
XIX-iea mănăstirea necesită lucrări ample, enoriaşii înaintând mai multe petiţii în 
care sunt menţionate toate operaţiile trebuitoare 17: refacerea tencuielilor interioare 
şi legături metalice la fisuri, zugrăvirea cu ulei a interiorului, repararea tâmplei şi 
poleirea ei, aşezarea unei sfinte mese, din piatră, în altar, mobilier nou - strane - în 
partea rezervată bărbaţilor, cele bune fiind mutate în partea rezervată femeilor, jeţuri 
domneşti şi ierarhiceşti noi, zugrăvirea icoanelor împărăteşti, tetrapoduri noi, mai 
multe sfeşnice din alamă, lărgirea ferestrelor, odăjdii noi, lărgirea uşii celei mari; 
dulapuri pentru odăjdi şi cărţi, reparaţii la tencuiala exterioară, căptuşirea clopotniţei 
cu tablă, clopote noi, cele vechi fiind crăpate. 

Din cauza administraţiei mănăstirilor închinate, reparaţiile au întârziat. La 8 
august 1857, Ministerul Cultelor îi cerea arhitectului Schlatter să studieze situaţia de 
la Răzvan. Cu acel prilej, Schlatter menţiona că tencuiala fusese dată jos de pe pereţii 
bisericii, „dregându-se ceva la faţada portalului". Intervenţia arhitectului a fost 
refuzată, până după 1860, la un interval destul de mare de la incendiul în seama 
căruia se puneau o serie de distrugeri. 

După 1900, biserica a fost sufocată de clădirile ridicate pe Calea Moşilor până 
aproape de zidurile lăcaşului. În 1909, arhitectul N. Ghika - Budeşti era însărcinat din 

10 D. V. Rosetti, Curtea Veche, în Bucureştii de odinioară, Buc., 1959; Ibidem, Săpăturile din 
punctul Biserica Răzvan, în Materiale, V. p. 650--652. 

11 Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, Cercetări privind Biserica Mănăstirii Răzvan din 
Bucureşti, în Glasul Bisericii, an XXIX, 1970, nr. 2, p. 85-96. 

12 Ibidem, p. 86. 
13 Fraţii Tunusli, Istoria Ţerei Româneşti, Trad. George Sion, Buc., 1863, p. 168. 
14 V. A. Urechea, Istoria românilor, tom X A, Buc. 1900, p. 15-16. 
15 Florian Georgescu, op. cit., loc. cit. 
16 D. V. Rosetti, Panait I. Panait, Cercetări privind ctitoria brâncovenească Sl Gheorghe-Nou din 

Bucureşti, în Bucureşti, VI, Mat. Ist. şi Muz., 1968, p. 97-117. 
17 Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, op. cit., p. 88-89. 
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partea Comisiei Monumentelor Istorice să cerceteze şi să proiecteze reparatiile 
cuvenite. Initiativa a fost reluată după şase decenii. Arhitectul însărcinat cu 
elaborarea 18 proiectului, a fost dublat de stăruitorul efort 19 al preotului ce slujea 
altarul de aici. Şi după câţiva ani, s-a putut vorbi de o restaurare riguroasă, 

monumentul înscriindu-se printre cele mai reuşite ale centrului vechi al oraşului. Din 
păcate casa parohială, şi ea un valoros monument de arhitectură orăşenească, a 
rămas şi astăzi în aceeaşi stare. 

Dezvelirea bazei de zid a turlei vechi a dus Ia înlocuirea turlei de lemn cu una 
din zidărie. Totodată s-a stabilit că biserica a fost îngropată în dărâmături, pe o 
înăltime de circa doi metri. 

Restaurarea a impus efectuarea unei cercetări arheologice. Principalele 
obiective au fost, stabilirea cu cât mai mare precizie a momentului construcţiei şi 
surprinderea unor eventuale mărturii ale existenţei unui lăcaş anterior pe acest Ioc. 
S-a încercat totodată să se culeagă, cât mai multe dovezi ale legăturii dintre 
onomasticul Răzvan şţ biserica în studiu. 

Nu toate obiectivele au fost atinse în aceeaşi măsură. Săpăturile au confirmat, 
existen\a, în veacul al XVI-iea, a unui lăcaş de cult în raza celui actual ale cărui 
înmormântări au fost surprinse în spaţiul din jurul bisericii în funcţiune 20. Anterior 
acestui. cel mai vechi lăcaş, în zonă, se aflau bordeiele şi cuptoarele - furnale, ale 
meşteşugarilor fierari, ce locuiau pe aici, unde, mai târziu a fost consemnată uliţa cu 
denumirea „Frânge hier". 

Existenţa, fără îndoială a unui lăcaş din veacul al XVI-iea, n-a putut fi 
completată cu descoperirea vreunor urme, din zid sau lemn ale ipoteticei biserici, pe 
care o atribuim căpitanului Răzvan. Dezvelirea unui mormânt de bărbat 21 , cu o 
interesantă haină, restaurată, a readus în discuţie identitatea ctitorului primordial, 
căpitanul Răzvan. Mormintele cu monede din secolul al XVI-iea, dezvelite în curtea 
din jurul bisericii în restrânsele sectiuni arheologice, dovedesc lunga funcţionare a 
primei biserici din această mahala. 

Cu prilejul săpăturilor arheologice, datarea bisericii de zid, a fost stabilită, Ia 
cumpăna veacurilor XVII-XVIII-Iea, fără să se poată stabili cu precizie ctitorul, 
apreciat atunci, a fi în strânsă legătură cu familia Cojeştilor şi Văcăreştilor. 

Cercetarea a putut să stabilească cu mai multă precizie efectele focului cel 
mare de Ia 23 martie 1847, atunci când biserica şi-a pierdut turla, completând cu 
pământ din curte şi moloz extradosul bol\ii de deasupra pronaosului. Cu prilejul 
reparatiilor după incendiu, biserica a fost tencuită cu morlar alb de var, care a 
acoperit vechile podoabe şi a modificat arhitectura iniţială. Atunci a dispărut 
frumosul brâu-ciubuc flancat de dinţi de fierăstrău, ce împărţea faţadele în două 
registre. Pridvorul, anterior deschis, a fost închis cu panouri de zidărie, ce au putut fi 
cu uşurinţă observate la efectuarea sondajelor. În interior, au fost reamenajate 
pardoselile. Tot atunci au dispărut pisania şi ancadramentul intrării. Prin ridicarea cu 
mai mult de 1,5 ma nivelului din pridvor vechea intrare în biserică a fost modificată. 
Noua intrare, amenajată, a necesitat spargerea zidăriei vechi, deasupra nivelului Ia 

18 Restaurarea s-a făcut după proiectul elaborat de arhitectul Chefneaux. 
19 Meritul reuşitei restaurării revine, în egală măsură şi, astăzi, decedatului preot al bisercii Moise 

Vişoiu. 
20 Panait I. Panait. Aristide Ştefănescu, np. cit„ loc. cit„ p. 92. 
21 Costumul se conservă la Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti. 
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care se afla altă dată pisania. Lucrările efectuate, cu un buget mic, au determinat şi 
refolosirea materialelor recuperate. Astfel o parte din lespezile funerare existente în 
curte, au fost ridicate de la locul lor, întoarse, şlefuite şi aşternute, deasupra noului 
nivel de călcare rezultat în urma nivelării molozului. Mai multe lespezi au fost 
aşternute în pridvor cu faţa în jos, într-un pat de nisip fapt ce a determinat şi buna lor 
conservare. In această ordine de idei menţionăm piatra de mormânt a unor Chiţu şi 
Simion, blănari (1718), din Târgul Cucului. Se adaugă piatra de mormânt a familiei 
jupânului Ilieş (1722). 

Dar cca mai valoroasă dintre observaţiile îngăduite de coborârea nivelului de 
călcare din pridvor a fost cea oferită de descoperirea 22 pisaniei şi a ancadramentului 
vechi, sculptate, ale intrării. 

Pisania a fost dăltuită dintr-un bloc masiv de piatră calcaroasă de 1,64 x 0,18 x 
0,96 m. Partea superioară este dreaptă; partea inferioară, pe sub care se trecea, la 
intrarea în biserică, a fost tăiată în acoladă. Zona centrală este ocupată de textul din 
13 rânduri, deasupra şi în lateral textul fiind încadrat de un chenar floral, lat de 0,23 
m, ce se continuă pe stâlpii verticali ai intrării, descoperiţi şi ei în partea stângă a 
intrării. Între chenar şi zona scrisă se află o bordură simplă de 60 mm. Textul a fost 
scris cu litere chirilice în relief, de 40 mm şi 30 mm (ultimul rând). Suprafaţa scrisă 
este de 1,07 x 0,635 m. 

Textul pisaniei este următorul: 
,,În slava viacnicului D(u)mn(e)zeu s-au înălţat din temelie această sf(â)ntă 

besiarică unde să prăznuiaşte pomenirea Adormirei Pria sf(i)ntei Născătoarei de 
D(u)m(n)ezeu şi pururiea fecioarei Mariaei de jupan Ianache Văcărescu vei agă şi de 
jupăniasa lui Stanca cu fii lor Constandin şi Barbu! şi de Vlădaia jupâniasa căptanului 
Pană cu fiul ei Bărcă cluciarul şi s-au înfrumuseţat cu toate podoabele şi precum să 
viade, spre a lor viacinică pomenire, şi a părinţilor şi a moşilor şi a strămoşilor lor în 
zilele prea luminatului şi creştinului domnă Io Constandin B.B. voevod, păstorind 
turma lui XC, pria sfinţitul mitropolit al U(n)grovlahiei kyr Teodosie, începându-se 
în luna lui mai la anul 7214 (1706) şi s-au isprăvit luna lui septembrie la anul 7215 
(1706). A scris pop(a) Nicola. Leotie Egumenul". 

Păstrate şi îngropate în nisip cu faţa în jos atât pisania cât şi ancadramentul 
intrării sunt păstrate în condiţii excelente. 

Descoperirea pisaniei a relansat în cerţi parametri discuţia asupra ctitorului 
bisericii. Ştim astfel, cu precizie că biserica Răzvan de zid, este ctitoria vei agăi 
Ianache Văcărescu, omul de încredere al lui Constantin Vodă Brâncoveanu, 
ispravnicul de construcţie al apropiatului ansamblu de la Sf. Gheorghe Nou. 

Scoborâtor din vechea şi cunoscuta familie boierească a Văcăreştilor, cu moşii 
în preajma Târgoviştei, Ianache a cunoscut trecerea prin toate rangurile boiereşti ale 
Ţării Româneşti, de la „căpitan za copii", până la vei clucer 23• A fost sfetnicul de 
taină al lui Brâncoveanu şi ambasadorul său la dificilele tratative cu Imperiul 
Otoman, în cea de-a doua parte a domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu 24• 

lanache Văcărescu era căsătorit cu jupâneasa Stanca din Cojeşti, fiica Vlădaiei 25 , 

explicând astfel şi prezenţa boieriilor Cojeşti, îngropaţi la Biserica Răzvan. 

22 Ridicarea pietrelor refolosite s-a făcut cu ajutorul studenţilor Facultăţii de Istorie a 
Universităţii din Bucureşti. în practica arheologică de specialitate. 

23 Ştefan Grecianu, Viaţ;i lui Constantin Bdncoveanu de Radu vei logofăt Grecianu, Buc„ 1906. p. '.117. 
24 Ibidem, p. 1'.17-251. 
25 George D. Florescu. op. cit„ p. 40-41. 
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Odată cu lăcaşul de la Răzvan, Ianache Văcărescu, intră în rândul ctitorilor de 
biserici de la Bucureşti. Aşa cum reiese din lectura pisaniei, în timp ce era ispravnic 
la Sf. Gheorghe Nou, Ianache Văcărescu a ridicat Biserica Răzvan în vara anului 
1706, înainte ca „vei aga" Văcărescu să fii devenit „vei paharnic" 26. 

Dregătoriile, preţuirea şi legăturile de rudenie cu Brâncovenii l-au implicat şi 
pe Ianache în dramaticul sfârşit al voievodului şi familiei sale. Ianache Văcărescu era 
socotit de informatorii diplomatici englezi drept „credinciosul slujitor" al voievodului 
27 . Se ştie astăzi, că după o lungă detenţie şi insuportabile cazne, în care, Ianache 
Văcărescu a fost socotit tăinuitor al averilor domnitorului muntean, pe care, de fapt 
le doreau demnitarii Înaltei Porţii 28 , se părea că întreaga afacere se va rezolva, ca şi 
în alte rânduri, cu ajutorul pungilor de galbeni. Cum Brâncoveanu nu a putut să facă 
rost de 20 OOO de pungi de aur, care i-au fost cerute, în fine, pentru a-şi salva capul, 
deţinuţii de la Yedi-Kule au fost scoşi din temniţă, în dimineaţa de duminică 15 
august, el, cu patru fii şi visternicul Văcărescu şi duşi în piaţa de pe malul Cornului 
de Aur, pe limba de pământ care înaintează în mare, la Capul Seraiului, acolo unde 
astăzi este o grădină publică. Acolo în prezenţa sultanului Ahmed III, instalat într-un 
chioşc (Ialikioşk - chioşcul mării), le-au fost tăiate capetele. Supliciul Brâncovenilor 
a început cu decapitarea lui Ianache Văcărescu 29. Apoi i-au tăiat capul „fiului mai 
mare, Constantin de 31 de ani, apoi lui Ştefăniţă de 29 de ani, apoi lui Radu de 24 de 
ani şi apoi ultimului fiu, slăbuţul Mateiaş de 12 ani. Ultimul i-a venit rândul lui Vodă 
Brâncoveanu, care împlinea în aceea zi şaizeci de ani. După această măcelărire, 
capetele au fost plimbate prin oraş, ceea ce a provocat o răzmeriţă, iar trupurile au 
fost aruncate în mare ... Corpurile au fost pescuite de creştini şi îngropate, în secret, 
într-o insulă din Marea Marmara" 30• 

Execut.ia la care au fost invitaţi şi ambasadorii puterilor creştine 31 aflaţi la 
Poartă a produs o imensă emoţie lumii civilizate. Aubry de la Motraye, din anturajul 
ambasadorului regelui Suediei, care, în aceeaşi zi avusese audienţă la sultan, notează 
că oroarea, în faţa sultanului, ce a curmat şase vieţi, a căror singură vină era 
apartenenţa la religia creştină, a durat „ ... mai puţin de jumătatea unui sfert de oră" 32• 

Uniţi prin legături de familie, şi prin aspiraţii politice, voievodul, fii săi şi 
Ianache Văcărescu au fost uniţi şi prin martiriu şi au rămas uniţi pentru vecie, în 
calendarul creştin ortodox, la 16 august prăznuindu-se de către creştinătatea 
ortodoxă românească tăria credinţei lor străbune. 

După episodul zguduitor petrecut la malul Mării Marmara, osemintele marelui 
dregător au fost aduse în ţară, pentru a fi depuse într-un din ctitoriile neamului său. 
Firesc ar fi fost, ca liniştea eternă să şi-o fi găsit Ia Biserica Răzvan. Dar alte raţiuni au 
determinat depunerea moaştelor în Biserica Mitropoliei 33• La Răzvan au fost depuse 
trupurile celorlalţi ctitori, scoborâtori din neamul Cojeştilor prin Vlădaia soţia 
căpitanului Pană, soacra lui Ianache Văcărescu. Şi Cojeştii se numărau printre boierii 

2" Theodora Rădulescu, Sfawl domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti din secolul iii 
XVIII-iea, în Revista Arhivelor, an XLIX, 1972, voi. XXXIV, nr. 2, p. 310. 

27 Paul Cernovodeanu, Brâncoveanu şi stolnicul Cantacuzino în corespondenţă ciip/omatic;i 
inedită, în Magazin Istoric, Serie Nouă, februarie, 1992, p. 17. 

2~ Ştefan Grecianu. op. cit., loc. cit., p. 314. 
29 C. G<tnt:, Trecute vieţii de doamne şi domniţe, II, ed. Junimea, 1972, p. 87. 
30 Ion Mihai Cantacuzino, O mie de ani în Ba/Cilni, ed. Albatros, Buc„ 1996, p. 196. 
31 Paul Cernovodeanu, op. cit„ p. 17. 
32 Ion Mihai Cantacuzino, op. cit„ p. 195-196. 
33 G. D. Florescu, op. cit., p. 41. 
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de viţă veche românească fiind amintiţi încă din veacul al XV-lea. Pană căpitanul 
slujise în timpul lui Gheorghe Duca Vodă (1673-1678) iar Bârcă Cojescu, fiul Vlădaiei 
şi al căpitanului a deţinut în veacul al XVIII-iea diverse dregătorii fiind menţionat 
clucer 1711, în vremea lui Brâncoveanu, logofăt de visterie 1716, vel portar 1717, vel 
vornic de Târgovişte în acelaşi an, vel medelnicer între 1718-1723, vei stolnic 
1725-1726 şi vei logofăt 1726-1729 34. Mort la 27 noiembrie 1732, Bârcă Cojescu a fost 
aşezat în mormântul din pronaos, unde din 1709 odihnea mama sa Vlădaia 35. 

Descoperirea pisaniei, cu înscrisul ei, soluţionează şi problema autenticităţii 
pomelnicelor vechi de la Răzvan. Se confirmă astfel că pomelnicul mai nou 36, care
şi începe înscrisul cu Ianache şi soţia lui Stanca, având apoi menţionaţi pe Vlădaia şi 
Bârcă, pornea de la realitatea consemnată de pisanie, fiind anterior dispariţiei 
vremelnice a acesteia. În pomelnic sunt menţionaţi şi Constantin Vodă Brâncoveanu 
şi Doamna Marica. Prezenţa lor este justificată nu numai prin legăturile de rudenie, 
cât şi prin stăruinţa depusă de domnitor, pentru ca în apropierea marii sale ctitorii să 
se afle lăcaşul ridicat de cel mai apropiat boier al său. 

În aceeaşi ordine, Theodosie Arhiereul, consemnat în pomelnic se identifică cu 
kyr Teodosie mitropolitul aflat în scaun în momentul scrierii pisaniei. iar Leontie 
Ieromonarhul din pomelnic este, fără discuţie, slujitorul bisericii. înscris în pisanie 
drept „Leotie egumenul". 

Prezenţa în pomelnicul mai vechi a unui Răzvan, pare să reflecte momentul 
ridicării primului lăcaş bisericesc pe aceste locuri, poate din lemn. 

Biserica de zid terminată în 1706, aşa cum rezultă din textul pisaniei, 
marchează cu pregnanţă împletirea unor elemente tradiţionale, de mare vechime, cu 
altele mai noi, ce se regăsesc şi la o serie de alte biserici bucureştene ale perioadei 
(Colţea, biserica Scaune, Sf. Gheorghe-Nou, Sf. Ştefan, Elefterie etc.). Şi stilistic 
biserica corespunde întru totul datei înscrise în pisania descoperită în 1978. 

Moment reprezentativ pentru oraşul Bucureşti şi pentru prima dată înscriind 
numele Văcăreştilor drept ctitori în Capitală, Biserica Răzvan constituie o veritabilă 
podoabă pentru oraş. Ea trebuie îngrijită, apărată şi conservată pentru a rămâne în 
patrimoniul monumental, testimoniu de cultură şi civilizaţie românească peste timp. 
Orice intervenţie, efectuată la monument, sau în spa\iul de protecţie al acestuia 
trebuie avizate şi urmărite de forurile competente, de protecţie a monumentelor. 
Atragem cu acest prilej atenţia asupra unei intervenţii efectuate în partea de sud-est 
a bisericii. la o distanţă ce nu asigură securitatea lăcaşului, pentru ca forurile 
arhitectonice să fie mai atente cu ce se petrece acolo. 

Pisania şi stâlpii verticali ai intrării au fost imediat montate la locul lor 
constituind astăzi, alături de catapeteasmă, elemente decorative, originale de mare 
valoare artistică, purtate de un lăcaş modest, de mahala bucureşteană. Ele s-au 
integrat organic restaurării din 1969, conferind monumentului o sporită autenticitate. 

The votive inscription of the "Răzvan" church in Bucharest 

During the archaeological research in 1978, the votive inscription of the monastery was 
discovered, dating from the year 1706. The discovery has allowed the scientists to find out that 
the founder was the boyar Enache Văcărescu, confidential person of the Voivode, al 
Constantinopole, on August 15, 1714. 

34 Theodora Rădulescu, op. cit., loc. cit., p. 323-324. 
35 G. D. Florescu, op. cit., p. 42. 
"' Ibidem. p. 41. 
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COTROCENII ÎN TIMPUL 
LUI BARBU DIMITRIE STIRBEI 

' 
Mihai Ipate 

I. Scurtă caracterizare a ansamblului de la Cotroceni înainte de Barbu Ştirbei 
Ansamblul (compus din mănăstire, biserică, palat domnesc, pavilion, obahtă, 

anexe) a cunoscut după 1821 o perioadă de decădere care a durat până la domnia lui 
Barbu Dimitrie Ştirbei (1849-1853, 1854-1856). Referitor la această problemă, iată ce 
nota preotul Grigore Musceleanu, martor ocular, cu privire la starea jalnică, dezolantă 
în care se afla mănăstirea înainte de refacerea efectuată de Ştirbei: „ ... se afla în cea mai 
desăvârşită mizerie, în cea mai desăvârşită dărăpănare, în dreapta şi în stânga ruine 
înfiorătoare" 1• De asemenea, contrar moralei creştine şi uzanţelor specifice unui 
astfel de lăcaş „ ... nimenea nu -şi căuta nici azil nici o bucată de pâine de la această 
casă ca şi de la celelalte ce să administrează de egumenii greci" 2• Nici practicării 
cultului nu i se acorda atenţia cuvenită, în biserică slujind doar un singur preot şi un 
dascăl, după cum menţiona, pe bună dreptate, acelaşi preot Musceleanu 3. 

II. 1852 - an esenţial în istoria ansamblului Cotroceni 
Evoluţia istorică şi arhitectonică a ansamblului de la Cotroceni cuprinde 

câteva momente esenţiale: primul este legat de ctitorirea mănăstirii şi a caselor 
domneşti de către Şerban Cantacuzino, al doilea fiind legat de numele domnitorului 
tehnocrat Barbu Dimitrie Ştirbei care reface şi măreşte ansamblul. Astfel, în 1852 
reface şi modernizează mănăstirea casele domneşti, pavilionul, obahta (corpul de 
gardă), anexele, înfiinţează grădina Cotroceni; de asemenea, legătura cu oraşul este 
asigurată printr-o cale modernă de acces şi anume prin şoseaua cu acelaşi nume. 
Astfel, la mijlocul secolului trecut, Cotrocenii se prezentau sub o faţă nouă. În aceeaşi 
ordine de idei trebuie menţionat faptul că modernizarea acestor locuri nu este un fapt 
singular în epocă, ci se înscrie în ansamblul modernizărilor care au Ioc în ţară, în 
general şi în Bucureşti, în particular. Cu această ocazie, menţionez doar câteva 
exemple cu referire la Capitală: pavarea drumurilor, inaugurarea noii clădiri a 
Teatrului Naţional - la 31 decembrie 1852, reamenajarea grădinii Cişmigiu 

(inaugurată şi ea în acelaşi an), refacerea bisericii de la Curtea Veche 4. 

Palatul Cotroceni 
a) arhitectura 

După refacerea efectuată de domnitorul Ştirbei în 1852 5, palatul de la 
Cotroceni avea un aspect neoclasic. Modificările realizate cu această ocazie au 
survenit pe orizontală şi nu pe verticală. Astfel, construcţia avea, ca şi mai înainte, 

1 Calendaru/ antic pe 1862 scos de preot Grigore Musceleanu, Bucureşti 1862, pag. 91. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Editura 

Academiei, Bucureşti, 1963, pag. 197. 
5 Despre refacere, vezi Arhivele Naţionale, Fond Obştescul Control al Ţării Româneşti, Dosarele 

597/1852, 598/1852, care se referă numai la această problemă şi care sunt în continuare detaliate pe file. 
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parter şi etaj. Planul palatului precum şi modificările au fost făcute de către arh. 
Anton Hefft, şeful Desp!rţirii de arhitectură din cadrul Ministerului din Lăuntru, iar 
cel care s-a ocupat cu mobilarea palatului a fost clucerul Constantin Pencovici, şeful 
Secţiei Lucrărilor Publice din acelaşi departament 6• 

Sub aspectul arhitecturii exterioare şi interioare, palatul se înscrie în linia 
tradiţională din Ţara Românească a acestui tip de locuinţă, caracterizată prin 
existenţa următoarelor spaţii şi destinaţiile lor: 

pivniţe şi două caturi (parter şi etajul întâi) 
parter ocupat cu încăperi anexe 
etajul destinat locuinţelor domneşti şi spaţiilor oficiale, de protocol 
Aceeaşi compartimentare, pe verticală şi pe orizont!llă este întâlnită şi la 

celelalte palate domneşti şi boiereşti din aria amintită anterior. In această ordine de idei 
menţionăm câteva exemple: Curtea Veche, Curtea Arsă, palatul lui Dinicu Golescu de 
pe Podul Mogoşoaiei, palatele lui Brâncoveanu (cel din actuala Piaţă a Unirii - dispărut 
în a doua jumătate a secolului trecut - şi cel de la Mogoşoaia, palatul Ghica Tei. 

Deşi se afla într-un spaţiu înconjurat de edificii monahale, palatul de la 
Cotroceni avea, pe toate laturile sale numeroase ferestre, era bine luminat, nefiind o 
construcţie întunecoasă. Acesta a fost şi unul dintre motivele pentru care apare în 
presa vremii sub titulatura de „ vesela rezidenţă" 7. 

Pentru a putea ajunge la palat trebuiau străbătute cele două curţi ale 
mănăstirii, iar accesul în reşedinţă se făcea urcând treptele unei scări mari de piatră, 
deasupra căreia s-a aşezat „o streaşină de tinichea sprijinită pe stâlpi de fier" 8. 

Această scară de onoare era amplasată în prima curte interioară - unde se afla 
şi biserica. Domnitorul mai putea ajunge în apartamentele sale urcând o altă scară de 
fier în formă de melc (adusă de Ia Viena), aflată Ia capătul aripii dinspre sud, lângă 
gang 9• Pe latura de nord a palatului se aflau două frontoane care completau 
arhitectura palatului 10. În ceea ce priveşte compartimentarea, situaţia se prezenta 
astfel: în partea de sud-est se găsea apartamentul domnitorului, iar în capătul opus, 
în aripa de nord, apartamentul doamnei - care cuprindea mai multe odăi decât cel al 
soţului. În partea centrală se afla marele salon, cea mai mare încăpere a palatului. 

Dar să parcurgem încăperile palatului folosind documentele întocmite cu 
ocazia mobilării 11 • Ele au fost numerotate de Ia 1 la 13, începând cu apartamentul 
domnului: 

Salonul de lucru şi de dormit al Măriei Sale 
Odaia de lângă prezisul salon 
Salon cel mic de adăstat 
Odaia camendinerului 
Gangul (care în cele două extremităţi era mărginit de două firide rotunde) 
Odaia adjutanţilor 
Salonul cel mare 

" Ibidem, Dosar 598/1852, fila 23. 
7 Vestitoru/ românesc, gazeta semi ofi\ială. No. 8311852. 
H Arhivele Naţionale, Fond Obştescul Control al Ţării Rom:îneşli, Dosar 598/1852, fila 3. 
9 Ibidem, fila 2, vezi şi planul palatului. 
IO Vezi, mai sus, planul palatului. 
11 Arhivele Naţionale, Fond Obştescul Control al Ţării Româneşti, Dosar 58911852, fila 7. 
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Salonul de primit al Măriei Sale Doamna 
Salonul de prânzit 
Salonul cel mic al Măriei Sale Doamna 
Odaia de dormit a Doamnei 
Gangul de lângă apartamentul Doamnei 
Odaia camerierelor 

195 

b) arta decorativă 
În ceea ce priveşte decoraţia interioarelor, pentru a putea contura o imagine, 

este necesar apelul la studiul comparativ, deoarece documentele cercetate: listele şi 
inventarele cu mobilierul cumpărat, reparat şi repartizat pe camere, sunt,departe de 
a da posibilitatea încadrării într-un stil sau altul. Am folosit, pentru a recrea o 
imagine din epocă, scrierile Aureliei Ghica, născută Soubrian, nora domnitorului 
Grigore Dimitrie Ghica (1822-1829), care a stat în mai multe rânduri în Ţara 
Românească, începând cu 1848. Iată ce scria în La Valachie modeme: „Prima oară 
când am luat parte la o serată românească, am fost mirată. Adusesem cu mine ideea 
de superioritate care nu ne părăseşte niciodată şi acel fel de dispreţ care dliineşte 
adesea imparţialităţii judecăţii noastre. (. . .) Casele boierimii româneşti au o 
grandoare care place ... Saloanele, de 10. ori mai mari decât saloanele din Paris, sunt 
mobilate cu eleganţă, fără a fi atins acea perfecţiune de {de a fi încărcate] cu fleacuri 
ce fac la noi să se asemene unor magazine de curiozităţi. Covoarele şi tapiseriile sunt 
din Franţa, mobilele din Viena, sobele construite din cărămizi, majoritatea în formă 
de coloane, au ceva monumental ... Absenţa tablourilor, a statuilor şi a orcărui obiect 
de artă îţi reaminteşte cel mai mult depărtarea de patrie. Această nevoie de recreere 
a ochilor. a acestei admiraţii intime a spiritului nu a apărut încă la această naţiune, 
care parc mai degrabă să fi ascultat unui rest de senzualism oriental, apropiindu-şi 
însă atât de iute toate creaţiile de lux" 12• Desigur, palatul de la Cotroceni nu făcea 
excepţie, ci se încadra în această descriere, care atestă luxul, bunul gust al celor care 
l-au amenajat, în concordanţă cu spiritul epocii. Mai mult, spre deosebire de imaginea 
crcionată de Aurelie Ghica, în palat erau prezente obiectele de artă decorativă 13. 

Referitor la mobilarea palatului, domnitorul Barbu Ştirbei s-a preocupat 
îndeaproape de această problemă. Faptul reflectă amprenta personalităţii sale 
cultivate. metodice şi organizate, înclinată spre lucru bine făcut şi temeinicie, 
durabilitate (un exemplu fiind chiar atenţia permanentă acordată acestui ansamblu). 
Astfel, au fost comandate şi aduse de Ia Viena numeroase mobile: scaune, oglinzi, 
paturi cu baldachin, policandre, canapele, noptiere 14. Tot de la Viena au fost aduse 
şi draperii de mătase 15 . Cu furnizorii vienezi a luat legătura clucerul Constantin 
Pencovici, după cum o atestă corespondenţa aflată în Fondul Obştescul Control al 
Ţării Româneşti aflat Ia Arhivele Naţionale Hi. Restul mobilierului a fost reparat sau 
a fost comandat altul nou la meşterii străini din Bucureşti 17• Au fost puse perdele noi 
la ferestre, înlocuite draperii, ciucurii lor, covoarele vechi şi uzate au fost schimbate 
cu altele noi. De asemenea, au fost zugrăvite interioarele, duşumeaua din salonul de 

12 Aurelie Ghika, La Valachie moderne, pp. 55-57. 
D Arhivele Naţionale, Fond Obştescul Control al Ţării Româneşti, Dosar 598/1852, fila 30. 
14 Ibidem. fila 3, la salonul cel mare. 
15 Ibidem, fila 18. 
16 Ibidem, filele 2-3. 
17 Ibidem. fila 3. 
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prânzit a fost ceruită, uşile au fost capitonate, mascate de draperii 18. Esenţele folosite 
la mobilier erau cele de nuc (mai ales), frasin, mahon. În cromatica odăilor 
predominau: roşul (salonul mic „de adăstat", salonul cel mare, salonul de prânzit, 
salonul mic al doamnei), albul (salonul de primire al doamnei, dormitorul doamnei), 
albastrul (odaia de lângă salonul de lucru al domnitorului). 

Au fost făcute şi câteva modificări, ca de exemplu: la salonul de lucru şi de 
dormit al domnitorului s-a înlocuit o fereastră cu o uşă dublă, aşezându-se scara în 
formă de melc; de asemenea, la salonul de prânzit, pentru înlesnirea comunicării între 
salonul de primire al doamnei şi celelalte odăi ale apartamentului său s-a ridicat un 
perete cu geamlâcuri (perete acoperit cu stofă încreţită), iar paralel cu el unul din 
paiantă pentru a opri mirosul provenit de Ia pivniţe; în odaia cameristelor pardoseala 
de cărămidă a fost înlocuită cu duşumeala de scânduri 19 - amănunt care atestă 
modernizarea construcţiei, căci până în primele decenii ale secolului al XIX-iea era 
folosită pardoseala din cărămidă, după cum menţionează Ion Ghica 20. 

Din planul întocmit de către arhitectul Hefft, datat 3 martie 1852, rezultă şi 
modul în care a fost decorat palatul, pe camere, cu mobilier 21 , mobilier care, spre 
deosebire de perioada anterioară s-a îmbogăţit şi diversificat (după cum am arătat). 
Odăile era încălzite cu sobe nemţeşti 22• Parterul cuprindea patru încăperi, iar 
subsolul două pivniţe 23 , una mică şi alta mare. Arhitectura acestora (asemănătoare 
cu cea a celor de la Curtea Veche) caracterizată prin armonie şi amplitudine se 
păstrează şi astăzi intactă datorită durabilităţii construcţiei executate de meşterii 
epocii lui Şerban Cantacuzino. 

În rândul caselor domneşti se aflau două hambare de cărămidă, iar dedesubtul 
lor o vărzărie şi o magazie 24• 

Mănăstirea Cotroceni 

Domnitorul Ştirbei nu s-a rezumat doar Ia refacerea palatului domnesc de la 
Cotroceni şi a anexelor sale, ci a refăcut şi mănăstirea 25. La mijlocul secolului trecut 
ea se prezenta astfel: 

* în prima curte se aflau casele egumeneşti, biserica, un puţ de piatră, chiliile, 
clopotniţa; 

* în a doua curte se aflau grajdurile şi un şopron. 

I. Prima curte 
Biserica 
Piesa centrală a ansamblului monahal nu mai avea strălucirea de altădată. 

Cauzele sunt multiple: cutremurele, lipsa de interes din partea locatarilor mănăstirii. 
Cu toate acestea, domnitorul s-a preocupat de repararea bisericii. Este reflectată şi 
aici politica de ofensivă a domnitorilor pământeni orientată spre intrarea în legalitate 

18 Ibidem. 
19 Ibidem, fila 29. 
20 Ion Ghica, Opere, voi. 2, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, pag. 304, Bucureşti, 1956. 
21 Arhivele Naţionale, Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Dosar 4206/1855, fila 6. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Vestitorul românesc, gazeta semi-oficială, anul XVlll, no. 37, miercuri, 13 mai 1853. 
25 Ibidem. 
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a activităţii egumenilor greci, de respectare a tradiţiei, a testamentului ctitorului, de 
controlare a administrării averii mănăstirii (buna administrare putea pune la 
dispoziţie sumele de bani necesare menţinerii în bune condiţii a mănăstirii, implicit a 
bisericii), pentru a putea fi respectate atât cele legate de cult cât şi dorinţele domnilor 
care închinaseră mănăstirile cu scopuri precise. Revenind la cauzele menţionate 
anterior, amintim cutremurul din 1802 care a distrus turlele (în număr de patru) şi a 
afectat şi restul bisericii (de exemplu pictura murală executată de Pârvu Mutu, unul 
dintre cei mai reprezentativi pictori de biserică ai evului mediu românesc, pictor 
personal al familiei Cantacuzine), pe cel din 1838 care şi el a afectat-o. Ceea ce a 
început natura a terminat nepăsarea celor care aveau obligaţia de a veghea la buna 
stare a lăcaşului de cult. Cu toate acestea, domnitorul Barbu Ştirbei „meremetiseşte" 
biserica ştergând urmele lăsate de cauzele amintite. Cele două turle, rezidite după 
cutremurul din 1802, au fost şi ele reparate şi ambele învelite cu tablă nouă 26. 

Amănunt nu lipsit de importanţă căci în epocă erau numeroase turle acoperite cu 
şindrilă sau olane. El atestă grija domnitorului faţă de acest lăcaş de cult şi se înscrie 
în preocupările sale edilitare care au inclus şi refacerea altor mănăstiri şi biserici. 

Odoarele bisericii 
Mărturiile despre aspectul interior al edificiilor, fie că sunt de cult, fie că sunt 

laice sunt destul de puţine. Ele se rezumă mai ales la reşedinţele oficiale domneşti -
şi nu la toate - ori la anumite biserici sau mănăstiri. În cele mai multe cazuri mărtu
riile provin de la călătorii străini, dar şi acelea sunt destul de sumare şi obiective. Sub 
acest aspect, ansamblul de la Cotroceni nu face excepţie. Mai mult, lucrurile se 
complică datorită poziţiei sale de la marginea Bucureştilor, a părăginirii sale până la 
refacerile şi modernizările din perioada Ştirbei, a multiplelor părţi componente ale 
ansamblului care nu reprezentau toate un interes deosebit şi nici nu au fost vizitate 
din acest motiv. Cu atât mai mult, sunt rare descrierile obiectelor care făceau 
inventarul acestor spaţii. În acest sens o surpriză plăcută a reprezentat-o mărturia 
preotului Gr. Musceleanu - deci un om în domeniu, a cărui descriere era în 
cunoştinţă de cauză. Referindu-se la mănăstirea Cotroceni, preotul alătură textului 
inscripţiilor şi o descriere a odoarelor aflate în biserică. De altfel, este singura 
descriere a acestor obiecte de cult pe care am aflat-o până în prezent. Ea completează 
datele sumare furnizate de catagrafiile mănăstirii întocmite cu ocazia diferitelor 
înlocuiri de egumeni de-a lungul epocii moderne, ori actele anterioare emise de la 
ctitor încoace. Descrierea menţionată apare în „Calendarul antic scos la Bucureşti în 
1862··, calendar întocmit de Grigore Musceleanu şi a apărut între 1862-1875. 

Din nefericire, preotul a fost împiedecat, după cum menţionează, de către 
egumenul de la Cotroceni să studieze odoarele, să copieze inscripţiile aflate pe unele 
dintre ele. Dacă ar fi fost lăsat, preotul Musceleanu ar fi transmis posterităţii o 
descriere completă a odoarelor aflate în biserica Cotroceni. Descrierea ar fi fost 
foarte valoroasă cu atât mai mult cu cât alte documente - precum catagrafiile - sunt 
foarte zgârcite cu aceste valori ale patrimoniului naţional, iar fotografia era la 
începuturile sale - nepunându-se problema fotografierii nici măcar a bisericii, cu atât 
mai puţin a obiectelor aflate în interiorul său. Preotul Musceleanu nu a fost lăsat să 
studieze odoarele deoarece călugării, în frunte cu arhimandritul, nu doreau existenţa 
unui inventar detaliat, cu descrierea obiectului, căci acest fapt îngreuna posibilitatea 

2'' Ibidem. 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



198 MUZEUL DE ISTORIE ŞI ARTĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIII 

înlocuirii unora dintre ele, cu atât mai mult cu cât o parte a odoarelor nici nu se aflau 
la mănăstire - cum ar fi fost firesc, ci în apartamentul arhimandritului de la hanul 
Şerban Vodă 27• Cu toate aceste oprelişti, preotul Musceleanu a reuşit să transcrie 
unele inscripţii aflate pe anumite obiecte de cult aflate în biserică. 

Referitor la odoare, preotul Musceleanu nota: „Într-această biserică se găseşte 
următoarele obiecte care sunt foarte preţioase. şi care nu se găseşte la nici una din 
cele ce se administrează de egumenii greci, cauza este că. egumenul ce o admi
nistrează se trimite de către 20 de monastiri din Muntele Aton (Sfântagora) şi 
neînţelegându-se 20, asupra fiecărui obiect ce ar fi luat, neputându să-I împartă, a 
rămas ca prin minune până astăzi când crezu că n-o să se mai poată înstreina, d-aceia 
din toate monastirile administrate de greci Cotrocenii este mai avutli de veşminte 
vechi şi preţioase" 21''. În continuarea textului sunt descrise câteva dintre aceste 
preţioase odoare. 

Casele egumeneşti 

Spre miazăzi se aflau casele egumeneşti, în acelaşi stil neo-clasic. Aveau parter 
şi etaj. La parter, se găseau trei odăi de locuit şi o magazie. Etajul cuprindea cinci 
încăperi toate încălzite cu sobe nemţeşti. La ele se ajungea urcând o scară răsucită. 
Casele egumeneşti erau învelite cu tablă. În rândul acestor case, spre apus, se mai afla 
o construcţie cu cinci odăi, dintre care o odaie cuhnie (dotată cu maşină de gătit). 
Casele egumeneşti erau încălzite cu sobe nemţeşti 29• După cum se poate observa din 
această descriere, egumenul avea o locuinţă mare Ia dispbziţie, dotată cu facilităţile 
vremii. 

Chiliile 

Perpendicular cu casele egumeneşti se aflau chiliile: câte patru la dreapta şi la 
stânga clopotniţei. De fiecare parte, în capete, se găseau câte o cuhnie (în dreapta cea 
mică, iar în stânga cea mare) şi o magazie. În cuhnia mare s-a reparat cuptorul, s-a 
reparat maşina de gătit, s-a tăiat în zid un nou coş, au fost aduse şi aşezate două 
cazane mari de apă la două vetre de cărămidă 30. În faţa chiliilor era o galerie cu stâlpi 
de piatră. Încălzitul chiliilor se făcea cu ajutorul sobelor. Odăile erau învelite cu 
olane. 

Clopotnifa, învelită cu tablă, avea trei clopote dintre care două erau mari. Încă 
din 1850, Ştirbei a dorit aşezarea în clopotniţă a unui ceasornic. În acel an nu s-a putut 
pune din cauza ocupării mănăstirii de către trupele turceşti 31 , iar ulterior, datorită 
dezinteresului egumenilor s-a tot amânat aşezarea lui 32. La baza clopotniţei se afla 
poarta, care făcea legătura cu a doua curte a mănăstirii. 

27 Date despre refacerea mănăstirii se află în numeroase dosare care tratează pc larg această 
problemă, cf. Arhivele Naţionale, Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Dosarele 231311850, 
4184/1853, 405011854, 4206/1855, Fond Obştescul Control al Tării Româneşti, Dosar 598/1852, Biblioteca 
Academiei, Manuscris românesc nr. 720, detaliate, pe file, mai jos. 

fila 6. 

fila 12. 

28 Arhivele Naţionale, Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Dosar 4206/1855, fila 2. 
29 Grigore Musceleanu, op. cit„ pag. 92. 
:io Ibidem, pp. 89-91. 
31 Arhivele Naţionale. Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Dosar 4206/1855, 

32 Arhivele Naţionale, Fond Obştescu/ Contrnl al Ţării Româneşti, Dosar 598/1852, 
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II. A doua curte 
În partea dreaptă se aflau două grajduri de cărămidă, cu stâlpi de piatră, cu o 

odaie pentru vizitiu, pardosită cu cărămidă. Grajdurile erau acoperite cu olane 33. 

In partea slângă s-a reclădit un şopron de cărămidă, compartimentat în trei, 
acoperit şi el tot cu olane 34. 

Mănăslirea era înconjurată de un zid masiv de cărămidă. 

Pavilionul 
Denumit la început chioşc, pavilionul a fost construit în jurul anului 1780, în 

timpul domniei lui Al. Ipsilanti, dar a fost şi el refăcut de către Barbu Ştirbei 35 . Avea 
o formă pătrată, iar nivelul de călcare era mai înalt decât cel al primului cat al caselor 
domneşti. Din foişor, privind spre Dâmboviţa, se înfăţişa privirii o întinsă panoramă 
a Bucureştilor. 

În catagrafia mănăstirii Cotroceni din 27 februarie 1855 36, acest pavilion este 
descris astfel: „Spre miazăzi de la casele domneşti se află chioşcul de zid reparat din 
nou şi zugrăvit, având 16 stâlpi de piatră, învelit cu tinichea albă şi pardosit cu 
scânduri de brad, dedesuptul căruia este o magazie cu uşile căptuşite cu fier". 
Pavilionul, datorită poziţiei şi perspectivei pe care o oferea a fost folosit şi ca loc de 
ospeţe, la care era folosită „o masă mare de mâncare" 37, iar seara, când îşi făceau 
apariţia ţânţarii era trase perdelele puse între coloane 311• Acestea aveau capi tele tip 
compozit, fiind decorate cu frunze de acant, bazele erau prismatice, decorate cu 
motive florale, iar fusul canelat 39• 

Obahta 
Corpul de gardă al palatului, aflat în apropierea pavilionului, lângă gang, a fost 

la rândul său renovat. S-au efectuat, de asemenea, în luna mai lucrări de dulgherie. S
a refăcut mobilierul şi s-a completat, iar în faţa obahtei s-a realizat o duşumea de 
scânduri având o suprafafă de 35 m2, pentru rastelul puştilor, în număr de 30 40. 

Grădina de la Cotroceni 
1852 este un an esenţial în istoria acestei grădini. De ce esenţial? Pentru că el 

marchează chiar înfiinţarea sa, începuturile sale, începuturi pe care le-am reconstituit 
pe baza a numeroase documente ale vremii. Astfel, în 1847, a fost chemal de la Berlin 
grădinarul peisagist Wilhelm Mayer, în vederea alcătuirii planului de înfrumuseţare 
şi îngrijire a tuturor grădinilor 41 . Dorinţa domnitorului Barbu Ştirbei pentru 
modernizarea oraşului Bucureşli este reflectată şi în grija cu care s-a lucrat la 
realizarea acestei grădini. Domnul a hotărât înfiinfarea ei în 1851 42. Lucrările au 

33 Arhivele Nationale, Fond Ministerul Cultelor şi Instrucfiunii Publice, Dosar 2313/1850, fila 4. 
34 Ibidem, filele 15-16, ibidem Dosar 4184/1855, filelt: 1-2. 
3; Ibidem, fila 19. 
Jr, Ibidem. 
37 Arhivele Naţionale, Fond Obştescul Control al Ţării Româneşti, Dosar 598/1852, filele 3, 27, 28. 
38 Arhivele Nationale, Fond Ministeru/ Cultelor şi Instrucfiunii Publice, Dosar 4206/1855, fila 6. 
39 Arhivele Naţionale, Fond Obştescul Control al Ţării Româneşti, Dosar 598/1852, fila 27. 
40 Ibidem, fila 28. 
41 Descriere realizată după martori fotografici. 
42 Arhivele Naţionale, Fond Obştescul Control al Ţării Româneşti, Dosar 598/1852, fila 27, filele 

6, 11, 19. 
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demarat în luna februarie a anului următor 43 (deci încă din iarnă, demonstrând o 
serioasă şi grabnică dorinţă de realizare a grădinii) 44• Planul a fost întocmit de către 
Mayer 45 (Directorul Grădinilor Publice). Pentru lucrarea grădinii a fost asigurată de 
la buget suma de 53 391 lei, sumă depăşită în final, pe parcurs apărând diferite 
cheltuieli peste buget 46. În acest sens fiind sugestiv ceea ce scria, la 10 octombrie, 
Departamentul Trebilor din Năuntru Comisarului Grădinii Cişmigiu care avea în 
sarcină realizarea grădinii Cotroceni: „ ... iarăşi se văd cheltuieli de prisos la acea 
grădină ... " 47• Lucrările au avut un caracter complex şi sistematic. Amenajarea acestei 
grădi.ni necesita o muncă imensă şi bine organizată. A fost efectiv schimbată faţa 
locului. S-au făcut nivelări 48 , au fost astupate gropile, asanate bălţile, zonele 
mlăştinoase dinspre râul Dâmboviţa cu pământ adus din deal 49, au fost plantaţi sute 
de copaci (mai precis 690 plopi şi salcâmi, aduşi de la pepiniera grădinii Kisseleff şi 
din grădina Cişmigiu 50). s-au plantat flori, s-a pus gazon 51 • Astfel au fost făcute, cu 
căruţele mii de transporturi de pământ, nisip, piatră 52 , de asemenea. aduşi 80 de saci 
cu floare de fân 53 , copaci, sămânţă de iarbă. S-au tăiat drumuri prin grădină 54, 

drumuri acoperite cu nisip şi având o suprafaţă de 1160 stânjeni pătraţi (aproximativ 
2200 m2) 55• S-a ridicat o magazie din scânduri pentru unelte, s-au pus bănci şi s-a 
împrejmuit grădina 56• 

Au fost folosiţi zeci de lucrători, în perioada cuprinsă între lunile 
februarie-iulie, pentru ca în perioada de maximă desfăşurare a lucrărilor - luna iunie 
- numărul lor a ajuns în luna iunie la 132 ! 57• Din august s-a renunţat la zilieri şi au 
fost tocmiţi oameni cu luna 58• Alături de aceşti lucrători se aflau Matei Karl - primul 
grădinar al Cotrocenilor 59 , 6, iar apoi 7 paznici 60 , câţiva sacagii, căruţaşi. 
Conductorul lucrărilor era V. Nedelcovici 61 , iar ing. Odscu 62 a verificat lucrarea. Pe 
această cale aflăm date interesante despre munca salariată (numărul lucrătorilor, 
categoria din care făceau parte - reflectând diviziunea socială a muncii, modalităţile 
de plată: pe zi, pe lună, cu ce sumă erau plătite) exemplul de la Cotroceni putând fi 
integrat într-o imagine mai largă, referitoare la difuziuriea formelor capitaliste de 
muncă în perioada dată. 

4~ George Potra, Din Bucureştii de ieri, voi. I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990, 
pag.323. 

44 Arhivele Naţionale, Fond Obştescul Control ;ii Ţării Româneşti, Dosar 595/1852, fila 2. 
45 Ibidem, fila 4. 
4

" Ibidem. 
47 Ibidem, fila 55. 
48 Arhivele Naţionale, Fond Obştescul Control al Ţării Româneşti, Dosar 596/1852, fila 2. 
49 Arhivele Nafionale, Fond Obştescul Control al Tării Româneşti, Dosar 593/1852, fila 66. 
50 Arhivele Nationale, Fond Obştescul Control al 7:1rii Româneşti, Dosar 595/1852, fila 3. 
51 Ibidem, fila 37. 
52 Ibidem, fila 3. 
53 Ibidem, fila 17. 
54 Menţionate numărul lor în acelaşi fond, Dosar 595/1852. 
55 Ibidem, fila 3. 
;r, Ibidem, fila 4. 
57 Ibidem, fila 3. 
5H Ibidem. 
59 Arhivele Nationale, Fond Obştescul Control al Ţării Româneşti, Dosar 593/1852, fila 43. 
"'1 Arhivele Naţionale, Fond Obştescul Control al Ţării Româneşti, Dosar 412/1852, fila 48. 
''

1 Ibidem, fila 64. 
1
'2 Ibidem, filele 2-4, 6 în luna mai, iar în lunile iunie-octombrit: 7. 
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La sfârşitul lunii octombrie, domnitorul Barbu Ştirbei, stând la Cotroceni şi-a 
arătat nemulţumirea faţă de starea drumurilor din grădină din cauza ploilor, cerând 
încheierea unui contract pentru refacerea lor şi tăierea unui mal care dădea spre 
şosea, ceea ce atestă dorinţa domnului de a se menţine şi întreţine lucrarea în bună 
stare 63 . Lucrările au continuat până la sfârşitul anului, când, în linii mari, grădina era 
terminată. Mai trebuie menţionat faptul că lucrările de la grădina Cotroceni au fost 
date în antrepriză prin licitaţie publică 64 . 

Şoseaua de la Cotroceni 

Pentru asigurarea unei bune şi rapide legături cu oraşul era necesară o cale de 
acces modernizată. Pentru aceasta a fost întocmit un plan 65 , pe baza căruia se reface 
vechiul drum care ajungea la mănăstire. Astfel, la sfârşitul lunii noiembrie a anului 
1851 se publică în „Buletinul Oficial" înştiinţarea referitoare la licitaţia pentru 
construirea şoselei 66 , iar în luna martie a anului următor se face cunoscută ţinerea 
unei licitaţii pentru a se da în antrepriză terminarea şoselei Podului de Pământ şi a 
celei de la Cotroceni, care pornea din prima 67. În luna mai este repetat anunţul 
privind ţinerea licitaţiei deoarece, la datele stabilite pentru anterioara licitaţie nu se 
arătaseră doritori 68. În luna septembrie se pavează drumul dinspre palat rămânând 
de terminat porţiunea care se intersecta cu şoseaua Podului de Pământ 69• 

Bariera de la Cotroceni 

Primele date despre bariera de la Cotroceni datează din anul 1852 70. În planul 
oraşului Bucureşti realizat de Borroczyn în acelaşi an bariera de la Cotroceni nu 
exista. Este posibil ca planul să fi fost realizat înainte de înfiinţarea acesteia şi din 
acest motiv ea nu este inclusă. Existenţa acestei bariere - în 1852 - este atestată de 
documentele emise de către Eforia Drumurilor şi Departamentul din Lăuntru care 
au propus noi taxe - menite să asigure întreţinerea şoselelor sistematice şi înfiinţarea 
altora noi - la barierele de pe Uliţa de Pământ şi Şoseaua Cotroceni. Propunerea este 
înaintată lui vodă care pune următoarea rezoluţie: „La aceste bariere de ce o 
asemenea ecsepsie, ca peste legiuitele parale patru de vită să mai plătească altă tacsă 
ce nu să ia după la celelalte bariere? Nu o putem încuviinţa" 71 . 

Existenţa acestei noi bariere bucureştene atestă cuprinderea zonei 
Cotrocenilor în oraş şi, implicit, extinderea Capitalei. Deci, începând cu anul 1852, 
Bucureştii cuprindeau şi Cotrocenii. 

Fântâna Brâncoveanului 

După cum am arătat mai sus, domnitorul nu s-a preocupat numai de refacerea 
palatului ci şi de restul ansamblului, de zona înconjurătoare: amenajarea grădinii. În 
acest sens a hotărât şi repararea fântânii de la poalele dealului, cunoscută şi sub 

63 Ibidem, fila 54. 
M Ibidem, fila 56. 
65 Ibidem, fila 86. 
f>6 Arhivele Naţionale, Fond Obştescul Control al Ţării Româneşti, Dosar 595/1852, fila 86. 
67 Buletinu/ Oficial al Principatului Ţara Românească, No. 23, pag. 89. 
68 Ibidem, No. 107, pag. 426. 
69 Ibidem, No. 23, pag. 89. 
711 Ibidem, No. 37, pag. 145. 
71 Arhivele Naţionale, Fond Obştescul Control al Ţ;îrii Româneşti, Dosar 595/1852, fila 62. 
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numele de fântâna Brâncoveanului sau chioşcul Brâncoveanului. În vara anului 1852, 
Sfatul Orăşenesc s-a ocupat de repararea fântânii. Cu toate acestea, în toamnă, era 
tot seacă, fapt care l-a nemulţumit pe domn. În cele din urmă, la stăruinţele sale, va 
fi refăcută în 1853 72. 

III. Ansamblul Cotroceni În anii următori (1853--1856) 

Domnitorul a folosit vechea reşedinţă refăcută atât ca Joc de odihnă cât şi ca 
Joc de muncă. Mutarea sa în anul 1853 în înoitul palat era anunţată în presă, odată cu 
programul său de primiri: 

„În urma mutării Măriei Sale, Prinţului Stăpânitor la rezidenţa sa de vară la 
Cotroceni, spre a se înlesni fiecăruia audienţile din partea Înălţimii Sale s-au hotărât 
pentru viitor, zilele şi ceasurile de priimire, precum urmează: 

Oricine va avea să vorbească Înălţimea Sa pentru treabă va fi primit în toate 
zilele la 12 ceasuri preciţe la amiaz, afară de mercurea. 

Iar pentru vizite, vor fi priimite persoanele marţca, joia şi duminica la 7 ceasuri 
după amiaz" 73. 

După cum se poate constata, domnitorul nu se retrăsese la Cotroceni pentru 
odihnă, dimpotrivă, avea un program de lucru foarte încărcat. 

Palatul refăcut şi modernizat a devenit un spaţiu propice funcţiei de 
reprezentare. Aici au avut Joc primiri oficiale la înalt nivel, dineuri, audienţe oficiale. 
Dintre acestea menţionăm două care surprind aceste aspecte precum şi elemente 
care conturează imaginea protocolului la români acum 150 de ani, introducându-ne 
în atmosfera festivă a epocii. 

Cu ocazia sărbătorii de Sf. Constantin şi Elena, după slujba de la biserica 
Sărindar, încheiată cu 101 salve de tun slobozite de artileria imperială, a urmat 
trecerea în revistă a trupelor ruseşti şi româneşti, aflate împrejurul bisericii. După 
această solemnitate, Ştirbei a dat la Cotroceni „o masli strălucită" prinţului 
Gorceacov aflat în Capitală. Când acesta a închinat în sănătatea ţarului, artileria 
română, aşezată pe dealul Cotroceni, execută o salvă de 101 tunuri 74 . 

A doua zi, într-o sâmbătă, 22 mai, cavalerul Anton de Laurin, consul general 
al Austriei, s-a înfăţişat „în toată uniforma", însoţit de secretarul agenţiei, ca să 
anunţe oficial logodirea împăratului Francisc Iosif cu Elisabeta de Bavaria. 
Domnitorul era înconjurat de guvern şi de statul său major 75• 

Şi în anii următori refacerii, ansamblul de la Cotroceni s-a înscris în 
preocuparea constantă a domnitorului pe linia menţinerii sale în bună stare, după 
cum o atestă şi catagrafiile mănăstirii (iunie 1854, februarie 1855, ianuarie 1856) 76. În 
anul 1854 au fost făcute reparaţii la mănăstire - în valoare de 15 960 lei. Plata acestora 
trebuia rambursată ministerului de către mănăstire, dar egumenul nu s-a conformat 
obligaţiilor sale nici după patru ani ! 77 Semnalăm cu această ocazie că, pe antetul 
adresei departamentului - deci pe un act cu caracter oficial - apare „Ministerul 

72 Arhivele Naţionale, Fond Ministerul Lucrărilor Publice, dosar 46/1852, fila 1. 
7J Ibidem, fila 4. 
74 Arhivele Naţionale, Fond Ministerul Lucrărilor Publice, Dosar 111/1852, fila 39. 
75 Vezi legat de acestea Arhivele Naţionale, Fond Ministeru/ Cultelor şi Instructiunii Publice, 

Dosarele 4050/1854, 4206/1855, 4560/1856 şi Biblioteca Academiei Române, Manuscris românesc 
nr. 720. 

76 Vezi, Arhivele Naţionale, Fond Ministeru/ Lucrărilor Publice, Dosar 46/1852. 
77 Arhivele Naţionale, Fond Ministerul Lucrărilor Publice, Dosar 57/1858, filele 1, 3. 
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Cultului şi Instrucţiunii Publice din Principatul României'' 78 deşi numele oficial al 
statului era altul. În aceeaşi ordine de idei menţionăm că pe numeroase acte oficiale 
emise în acea perioadă apare aceeaşi titulatură. Tot în 1854, Ştirbei începe refacerea 
şi modernizarea şoselei Cotroceni, care a necesitat mari lucrări: „„.a trebuit să se facă 
un rambleu de o înălţime de 2-3 metri; când s-a isprăvit acest rambleu, un colonel 
dup-atunci care mergea în toate zilele la cazarmă şi vedea lucrându-se acea şosea, a 
fost atât de impresionat de acel rambleu încât îndemna pe toţi să meargă să-l vadă 
zicând că este o lucrare gigantică" 79. 

În ultima parte a domniei sale, se constată o creştere a standing-ului palatului 
reflectată prin piese noi de mobilier (de această dată predominau esenţele scumpe, 
de mahon), elemente mai numeroase ale artei decorative: ceasornice de masă cu 
muzicuţă, orologii, picturi executate în străinătate (de exemplu portretele 
împăratului Napoleon al Iii-lea şi al împărătesei Eugenia) 80. Datorită vitregiilor 
vremii. domnul nu a putut să se bucure prea mult de rezultatele muncii sale, şederea 
lui la palatul Cotroceni fiind întreruptă din pricina ocupaţiilor străine. 

Frumuseţea locurilor l-a atras pe tânărul Petre Ispirescu, viitorul scriitor. Între 
anii 1853-1854 acesta era un obişnuit al Cotrocenilor 111 • În dimineţile de primăvară şi 
vară, Ispirescu lua cu el o tânără familie pentru ca împreună să prindă răsăritul de 
soare pe platoul plin cu flori. Aceste ieşiri campestre matinale ajung să fie cunoscute 
în zonă şi alţi tineri - băieţi şi fete - încep să-i imite, platoul de la Cotroceni devenind 
în scurt timp un loc de întâlnire al naturii cu tinereţea, un loc favorit de „preîmblări". 
Mai mult, cele mai plăcute amintiri ale tinereţii sale - după cum scria Ispirescu în 
jurnalul său - sunt legate de aceste locuri 82. Cu nostalgie rememorează alături de 
bucuria de a se afla în mijlocul naturii şi fericirea de a fi alături de persoana iubită, 
căci cu ocazia acelor plimbări s-a îndrăgostit de Anicuţa fata „cea mai frumoasă din 
Izvor şi din mahalalele de prin pregiur" 83. Când plecau, coborau la fântâna cu apă 
cristalină a Brâncoveanului. 

Câteva aspecte legate d activitatea egumenilor 

Despre aceşti locatari ai Cotrocenilor avem mult mai multe date în comparaţie 
cu celelalte persoane care au locuit în acele locuri. Din nefericire, ele nu sunt 
rezultatul unor activităţi caritabile, constructive cum ar fi fost firesc în cazul unor feţe 
bisericeşti, ci al unor rapoarte rezultate în urma unor dezvăluiri, denunţuri, acuze 
reciproce şi anchete. Toate acestea contribuie la creionarea profilului acestei 
categorii sociale - reduse numeric - ajutându-ne să percepem mai bine cauzele 
resentimentelor societăţii româneşti faţă de aceşti egumeni greci, resentimente care 
vor ajunge la apogeu în perioada reformelor Domnului Unirii. 

78 Ibidem, fila 1. 
79 Nicolae Cre\ulescu, Amintiri istorice, Bucureşti, pp. S.:-9. 
80 Arhivele Naţionale, Fond Ministerul Lucrărilor Publice, Dosar 107/1852, filele 116-121 care 

cuprind inventarul mobilelor aflate la palat în 1854 şi filele 20.5-206 rare cuprind catagrafia mobilierului 
atlat la palat în 18.56. 

81 Paul Cornea, Elena Piru, Documente şi manuscrise literare, voi II, Editura Academiei, 
Bucureşti, 1969, pp. 1.5S.:-162. 

82 Ibidem, pag. 161. 
KJ Ibidem, pag. 1.58. 
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Înainte de a reliefa câteva aspecte legate de activitatea arhimandriţilor 
îngrijitori menţionăm numele şi perioada egumenatului acestora: 

până în aprilie 1854 Meletie 84 

aprilie 1854 - ianuarie 1855 Ioachim Raduliotul 85 

ianuarie 1855 - decembrie 1855 Teofan 86 

decembrie 1855 Meletie 87 

Egumenii erau aleşi de „chiriarhiceştile mănăstiri de la Sfântul Munte Aton" 
88 (reprezentând obştea a 20 de mănăstiri - printre care şi una rusească) şi confirmaţi 
de către Departamentul Credinţei în urma unei adunări la Mitropolie, la care 
participau mitropolitul şi şeful Departamentului Bisericesc 89 - funcţionar superior al 
statului. Orânduirea acestor egumeni se făcea prin decizie domnească 90. Toate 
acestea atestă o anumită separaţie a statului de biserică, un anumit control asupra 
bisericii. Din decizia domnească de numire a egumenului rezultă Şi obligaţiile 
îngrijitorului mănăstirii: „Deci mergând împreună cu orânduiţii din partea Sfintei 
Mitropolii şi a Departamentului Credinţei la pomenita monastire, poruncim să se 
predea supt îngrijirea Prea Cuvioşii sale toate lucrurile mişcătoare şi nemişcătoare 
prin catagrafia de primire supt iscălituri, silindu-se a ţinea şi a aduce monastirea în 
stare bună, să repareze cele stricate spre a nu ajunge la dărăpănare, să păstreze 
zestrea monastirii aducând-o la înmulţire, să păzească ctitoriceştile aşezăminte şi 
toate întocmirile aşezate întru paza şi întemeerea bunei orândueli la cele 
monastireşti" 91 • Din nefericire, egumenii nu au respectat obligaţiile care le reveneau 
prin prisma funcţiei şi moralei creştine. Egumenia a reprezentat pentru ei un mijloc 
care avea ca scop un trai bun, înavuţirea. Acestea erau şi motivele pentru care, unele 
feţe bisericeşti se luptau să ajungă egumeni sau să revină Ia egumenie, cu atât mai 
mult în cazul mănăstirii Cotroceni, care era una dintre cele mai bogate lăcaşuri de 
cult. Exemplul tipic în această privinţă l-a reprezentat arhimandritul Meletie, ajuns în 
mai multe rânduri „ vremelnic îngrijitor". Astfel, după numirea unui nou îngrijitor, a 
reuşit să convingă obştea celor 20 de mănăstiri atonite să-l susţină în redobândirea 
egumeniei. Drept urmare, încă din septembrie 1855, a fost, din nou numit de ele, 
recuzându-l înainte de vreme pe Teofan 92• Faptul atestă că imediat după ce fusese 
înlăturat, în primăvara lui 1854, a folosit diferite căi pentru a obţine bunăvoinţa şi 
susţinerea atoniţilor. Dar să vedem ce se întâmplase după schiinbarea lui Meletie. 
Noul egumen, Ioachim, semnala Departamentului Credinţei că trecuseră trei luni şi 
încă nu primise de la Meletie veniturile mănăstirii pe anul în curs 93• Veniturile se 
ridicau la considerabila sumă de peste 20 OOO de galbeni 94• În cele din urmă Meletie 
îi predă noului egumen bilanţul şi „4 OOO poli imperiali ruseşti şi patru mii sanţi", 

84 Arhivele Naţionale, Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Dosar 3679/1854, fila 1. 
85 Ibidem. 
86 Arhivele Naţionale, Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Dosar 4219/1855, fila 7. 
87 Arhivele Naţionale, Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Dosar 4328/1855, fila 7. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem, fila 10. 
90 Ibidem. 
91 Ibidem, fila 14. 
92 Ibidem, fila 7. 
93 Arhivele Naţionale, Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Dosar 3679/1854, fila 11. 
94 Ibidem, fila 14. 
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sumă care nu reprezenta decât o parte din total 95• De asemenea, bilanţul era 
falsificat 96 . Toate acestea au fost aduse la cunoştinţa Departamentului Credinţei 
printr-un raport detaliat 97. În raport au fost menţionate fraudele, falsul în acte 
publice constatate de Ioachim Raduliotul: 

* sumele arenzilor scoase la mezat şi trecute în bilanţ nu corespund cu cele 
trecute în actele departamentului; 

* veniturile moşiilor şi condiţiile cu care au fost scoase la mezat sunt trecute 
cu un alt preţ decât în actele departamentului. în defavoarea mănăstirii, păgubind-o 
de 8 OOO de galbeni; 

* condiţiile absurde, puse în mod intenţionat, la facerea de mori şi curăţarea 
unor terenuri. care au îndepărtat muşterii; 

* la unele moşii nu erau primite arenzile; 
* la alte moşii ,,uită" să treacă suma arenzii în bilanţ; 
* trece la cheltuieli sume pe care mănăstirea nu le cheltuise; 
* cheltuirea dobânzilor. 
Având în vedere toate acestea Ioachim Raduliotul concluziona: 
„Din toate cele mai sus, se adună că prea cuvioşia sa voeşte a popri întru 

nedreptate cu condeiul scăzământului venitului şi cu acela al cheltuielilor o sumă ce 
echivalează ţifra de o jumătate milion lei adică din 22 sau 23 mii de galbeni venitul 
Cotrocenilor ce şfoaia ruptăţ a sc răspunde după condica din Înălţiltul Departament, 
prea cuviosul arhimandrit Meletie să mă scoată s-achit numai cu Iei 33 427 şi 20 parale 
şi cu cei 4 OOO imperiali ce mi-au răspuns cu atâta silă, ear sfertul de lei ce-l adaogă la 
fiecare bucată de imperial peste cursul de 54 lei spre ce osândă mi-l mai trece, este 
lucru ... {fila ruptă}. Iată ce fel de socoteală dete fără sfială prea cuviosul arhimandrit 
Meletie formaliceşte în faţa dreptăţii Înălţatului Departament! Eată scopul 
îndărătnicirii ce avea la răspunderea banilor după necontenitele cereri ce făceam, în 
numele celor 20 Sfinte Mănăstiri şi dupli poruncile Înălţatului Departament cc i să 
da! Dar dacă celui mai de rând mirean nu este ertat de dreptate a popri pe seama 
pungii sale străină avere cum oare se va crede că s-ar strecura acesta şi de dreptatea 
omenească şi de cea moralicească celor prea cuvioşi?'· 98 . 

La toate aceste acuze, Meletie, răspunde următoarele: „Datoria cuviioşii sale 
socotesc că a fost numai a primi de la mine mănăstirea în starea ce i-am predat-o şi a 
o preda iarăşi întocmai legiuitului pentru ce se aşteaptă a veni, iar orice observaţii ar 
fi având privitoare la trecuta bună sau rea cârmuire a fostului egumen să lc comunice 
chiriarhiceştilor Jocuri fără a reclama în numele lor drepturi ce nu-i sunt însuşite" 99• 

Meletie a reuşit să muşamalizeze scandalul iscat de comportarea sa oneroasă şi 
potrivnică moralei creştine şi să-l înlăture pe Ioachim de la egumenie HK>. Trebuie 
menţionat faptul că Meletie nu a fost singurul egumen infractor. La fiecare numire de 
egumen se constatau fraudele celui înlocuit 101 . Toate acestea (fraudele, lipsa de 
preocupare faţă de îndatoriri, mentalitatea lor, numărul mare al călugărilor greci) au 

95 Ibidem. 
% Ibidem. 
'17 Ibidem, fila 23. 
98 Ibidem, fila 26. 
99 Ibidem, fila 55. 
HX> Ibidem. 
Jill Arhivele Naţionale, Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Dosar -1328/1855, fila 18. 
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contribuit la crearea în societatea românească a unui curent de opinie nefavorabil, 
referitor la existenţa mănăstirilor închinate şi Ia călugării greci. 

VI. Trupe de ocupaţie Ia Cotroceni 
Precum se ştie, în toamna anului 1848, ansamblul de la Cotroceni a fost ocupat 

de turcii conduşi de Fuad Efendi. Ulterior, în 1850, documentele atestă, din nou, 
prezenţa trupelor turceşti de ocupaţie 102. În perioada dintre prima şi cea de-a doua 
domnie a lui Ştirbei, Cotrocenii au fost ocupaţi iarăşi de trupe străine. Astfel, 
catagrafia mănăstirii Cotroceni din 29 iunie 1854, menţionează că în casele domneşti 
„reparate din nou şi în starea cca mai bună", „locuieşte acum Ecselenţia sa generalul 
de Budberg" im. La începutul anului următor se aflau cantonate aici trupele turceşti 
104, pc care Ic găsim şi în ianuarie 1856 105• 
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The Cotroceni Pa/ace during the rufe of Barbu Dimitrie Stirbey 

The paper deals with the period comprised between the years 1849-1856. During this 
period in the Cotroceni Pa/ace history, changes were accomplished, leaving a neo-classical· 
imprint d11e to the architect Anton Heft. The interior decora/ion was remade according to the 
epoch style, the fi1rniture, mirrors, plaster adornments and other embellishment elements being 
made in Vienneze style. ln the same period, the monastic complex was restored, the church 
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artist Wilhelm Meyer. At the same time, the surroundings of the Pa/ace were given mush 
attention, the surroundings of the Pa/ace were given mush attention, the Cotroceni highroad was 
modrnized, the Brâncoveanu f o un tain was repaired. 
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UN SIT 
DE ISTORIE SI ARTĂ BUCURESTEANĂ 

' ' - STRADA ,,STEFAN LUCHIAN'' 
' 

Victoria Gavril şi Cannen Constantinescu 

Situată în sectorul 3 al capitalei, strada Ştefan Luchian începe din bulevardul 
Carol I (fost Republicii), traversează Calea Moşilor şi se termină în strada 
Mântuleasa. 

Cuprinsă într-o arie mai largă de constructii ce erau supuse demolării în 
vederea sistematizării capitalei, făcea parte din zona de lucru a echipei autorilor, 
zonă care mai cuprindea şi străzile Mântuleasa, Negustori, Paleologu, Culmea Veche, 
C.F. Robcscu, Cernica, Dunărea Albastră, Vermont, o parte din Calea Moşilor şi 
altele. 

Deşi sursele noastre de informare sunt sumare cu referire strictă la istoricul 
străzii Ştefan Luchian, totuşi având în vedere perimetrul Calea Moşilor, Mântuleasa, 
Negustori care include şi această stradă putem aminti scrierile lt.col. Dimitrie 
Pappasoglu, ale istoricului Constantin C. Giurăscu şi pe cele ale lui George Patra. 
Din lucrările autorilor menţionaţi, tragem concluzia că această zonă era cuprinsă într
una mult mai vastă cunoscută sub denumirea de Târgul de Afară. Astfel C-tin. C. 
Giurăscu scrie: "Şi dacă tradiţia bucureşteană, care pune întemeierea târgului 
„Moşilor" în legătura cu Matei Basarab şi anume în legătură cu pomenirea celor 
căzuţi în lupta cu Radu Iliaş, corespunde realităţii, are un fond de adevăr, atunci tot 
în vremea acestui voievod trebuie să admitem şi începutul unui al treilea târg „Târgul 
de Afară'', care s-a ţinut mai întâi în preajma actualei biserici Oborul Vechi, 
mutându-se apoi după ce oraşul s-a întins „„„„" 1 Şi tot Constantin. C. Giurăscu 
menţionează: „Negustori şi precupeţi, cei ce se îndeletniceau exclusiv cu negoţul, nu 
erau meşteşugari au dat numele lor direct sau indirect, la câteva din mahalalele 
bucureştene. In această categorie întră. Mahalaua Negustori din plasa Târgul de 
Afară. O însemnare din 24 februarie 1751 pe o pravilă a lui Matei Basarab arăta că 
„această pravilă aparţine sfintei biserici din mahalaua Negustorilor" 2 

Succesivele împărţiri administrative ale Bucureştiului au cuprins şi Târgul de 
Afară cu referire la zona Calea Moşilor, Mântulcasa, Negustori. 

Prima împărţire administrativă s-a făcut în anul 1789 (în timpul domniilor 
fanariote) unde plasa Târgul de Afară este menţionată cu 18 mahalale. 3 

O altă organizare administrativă a fost realizată în anul 1807, în timpul 
administraţiei provizorii militare ruse, care a stabilit împărţirea oraşului în cinci 
culori (boiele), Târgul de Afară fiind cuprins în boiaua galbenă. 4 

In anul 1831 când arc loc o redistribuire a celor cinci vopsele, Târgul de Afară 
intră în vopseaua neagră, cu 18 mahalale. 5 

1 C-tin. C. Giurăscu. Istoria Bucureştilor, Ed. Sport-turism. Buc. 1979, p. 69. 
2 Ibidem. p. 309. 
3 Florian Georgescu. Aspecte privind împărţirea administrativă şi evoluţia demografică din 

Bucurqtii anilor 1831-848 Bucureşti Materiale de istorie şi muzeografie, Buc. voi. III, p. 53. 
4 Ibidem, p. 53-54. 
5 Ibidem. p. 54. 
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Marele foc din anul 1847 care a atins şi zona studiată, a adus la împărţirea 
Bucureştiului în 3 ocoale, Târgul de Afară intrând în ocolul 2. 6 

Folosind pentru cercetarea zonei, Colectia de hărti şi planuri a muzeului 
nostru, se pot constata următoarele: 

În planul Bucureştiului redactat de Arthur R.Borroczyn în anul 1852 apar 
mahalale cu terenuri întinse de vii, livezi şi fâneţe.7 

În harta Bucureştilor editată de lt. col. Dimitrie Pappasoglu din anul 1871 apar 
deja trasate: Calea Moşilor, Mântuleasa, Negustori, 8 pentru ca în 1921 să găsim în 
planul lui M. Pantea trasată chiar strada Pictor Luchian, care intersecta Calea 
Moşilor şi se termina în Mântuleasa. 9 

Astfel am putut urmări evoluţia zonei în timp, de la mahalalele vechiului 
Bucureşti la clădirile ridicate la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX pe 
care le-am întâlnit în cercetarea noastră pe teren. 

Spre deosebire de celelalte zone pe care muzeul le primea în studiu cu puţin 
timp înainte de demolare, fapt ce impunea un ritm rapid de lucru în teren, 
această arie a intrat în cercetare din timp şi de fapt sfârşitul anului 1989 a sistat 
demolarea. 

Echipa noastră formată din doi muzeografi şi un fotograf avea ca şi celelalte 
echipe ale muzeului de întreprins studii istorice, arhitecturale, socio-profesionale, 
demografice, care se finalizau în completarea unor fişe de imobil, fişe ce stau la baza 
3cestui material. 

Strada Ştefan Luchian este o stradă mică, cu case puţine în marea lor 
majoritate construite cu faţada principală înspre curte şi cu una laterală cu ferestre, 
la frontul stradal. Studiul nostru se opreşte la 14 din cele 20 de case existente pe 
această stradă. 

Pe partea numerelor fără soţ la nr. 1 este o construcţie solidă din cărămidă 
având demisol, parter, două etaje şi acoperiş mansardat. Deschideri în plincintru la 
parter şi rectangulare la etaj. La etajul 1 pe faţadele de la est şi sud are balcoane cu 
baluştrii şi console capete de lei. Cornişazidărie cu mutule şi fronton în plincintru. Pe 
fronton există un cartuş cu frunze de acant. Imobilul are câte un apartament pe 
fiecare nivel, apartament prevăzut cu baie, bucătărie şi cameră de serviciu. 

Conform dosarului studiat la arhive 10, blocul din curte se pare că a fost 
construit în anul 1924. Proprietar al întregului imobil era I. Cotnăreanu care îl vinde 
consilierului de bancă Romulus Pop. În anul 1938 prin act dotal Marioara Neagoe, 
născută Chelcea fiica din prima căsătorie a soţiei lui Romulus Pop primeşte etajul II, 
Romulus Pop rămânând cu parterul şi cu etajul I. Cartea Funciară menţionează în 
anul 1947 pe lângă vechiul proprietar Romulus Pop, ca locatari pe Emeric Farcas şi 
pc Otto Fein. În anul 1988 când noi am început cercetarea pe teren, imobilul intrase 

· în patrimoniului IAL şi era locuit de trei familii, fiecare pe câte un nivel, constatându
se că s-a păstrat funcţionalitatea iniţială, aceea de locuinţă. 

'' Ibidem, p. 55. 
7 Planul oraşului Bucureşti, de maior Rudolf Arthur Borroczyn, 1846-1852, Colecţia de hărţi şi 

planuri a MIAMB. 
H Harta Bucureşti capitala României de maior Dimitrie Pappasoglu, 1871, Colec\ia de hărţi şi 

planuri a MIAMB. 
~ Noul plan al oraşului Bucureşti, de căpitan Mihail C.IF. Pantea, 1921, Colecţia de hărti şi planuri 

a MIAMB. 
10 Carlt:a Funciară a Municipiului Bucureşti. (CFMB), dosar 27510/40. 
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La numărul 3 am întâlnit un bloc modern cu demisol, parter şi cinci etaje. Plan 
şi deschideri rectangulare şi balcoane pe trei faţade. În documentaţia de la arhive 11 

apare ca proprietar al terenului în anul 1935 familia Zehender. În acelaşi an arhitecţii 
Marcel Iancu şi Coppel Fr6hlich cumpără 320 m2 teren de la Margot Staub şi Emilia 
Stork născută Zehender şi de la Tereza Zehender şi construiesc un blocul, având 18 
apartamente. Întrarea în bloc se face din stradă are în partea dreaptă un basorelief 
dreptunghiular reprezentând trei figuri umane, cu motive vegetale stilizate, realizat 

Strada Pictor Luchian nr. 3 

de Milita Pătraşcu. Între anii 1935-1936 Marcel Iancu şi Coppel Fr6hlich ca 
proprietari încep să vândă apartamentele din bloc. O altă menţiune din anul 1940 
semnalizează schimbări de proprietari pentru unele apartamente. În anul 1942 c~teva 
apartamente din bloc trec în proprietate Comisia Naţională a Romanizării. Intre 
anii 1943-1944 locuitorii sunt evacuaţi şi se instalează Comandamentul Apărării 

11 Ibidem, 27511/40. 
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Antiaeriene a Capitalei. În anul 1988, 7 apartamente aparţineau IAL-ului iar restul 
erau proprietăţi particulare prin cumpărare sau moştenire. 

Detaliu - bazorelief de Miliţa Pătraşcu 
·aflat la intrarea imobilului de pe strada Pictor Luchian nr. 3 

La numărul 5 este un imobil din cărămidă construit după un plan neregulat. El are 
demisol, parter supraînălţat şi etaj mansardat cu acoperiş din ţiglă. Deschideri 
rectangulare bipartite supraînălţate cu ancadrament din zidărie şi pervaze pe console. 
Streaşina lată având sub cornişa ornamente din zidărie: benzi orizontale şi cartuşe 

dreptunghiulare. Deasupra intrării este o copertină din fier şi sticlă. La dosarul imobilului 12 

aflăm că în anul 1925 proprietar era inginerul Schmidt care era şi deţinătorul unei 
curăţăt01ii chimice. Schmidt vinde casa lui Henri Zehender şi Mariei Zehender născută 
Opper - etnici germani. Între anii 1935-1941 sunt proprietari Heinz, Margot, şi Maria 
Zehender, cea din urmă având titlu de proprietate şi de cumpărare de la Margot Staub, 
Emilia Storck şi Theresa (născută Zehender) în 1937. La data cercetării noastre imobilul 
aparţinea IAL-ului şi păstrase funcţionalitatea iniţială de locuinţă. 

12 CFMB, dosar 27512/40. 
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Numărul 7 este un bloc construit din cărămidă, cu demisol, parter supraînălţat 
şi două etaje. La etajul I are deschideri rectangulare largi şi două balcoane, iar la 
etajul II un balcon şi o terasă pe casa scării. Imobilul este situat pe latura din spate a 
curţii, are grădină în faţă şi un gard de fier forjat şi cărămidă, acoperit cu olane. Pe 
gard în stânga intrării se află inscripţionat „Toma Marinescu arhitect, 1938" pe o 

Strada Ştefan Luchian nr. 7 - autor imobil - arhitect Toma Marinescu 

placă metalică, dreptunghiulară. La dosarul acestei clădiri apar următoarele date: 13 

In anul 1927 prin ordin de adjudecare Mihail Capra devine proprietarul unui teren de 
510 m2• În anul 1937 obţine o autorizaţie de construcţie şi încheie contract cu 
arhitectul Toma Marinescu pentru întocmirea planurilor şi executarea construcţiei. 
Aceasta apare construită în anul 1938. În anul 1945 Mihail Capra vinde apartamentul 
de la etajul I doamnei Elena O.Noica. Din Anuarul Capitalei reiese că în anul 1947 
locuiau aici: Mihail Capra, Nicolae Mândru procuror la Curtea de Apel şi Emanoil 
Popescu. În anul 1988 noi am constatat că blocul era proprietate de stat şi locuiau aici 
8 familii, clădirea păstrându-şi funcţionalitatea iniţială, aceea de locuinţă. 

13 CFMB. dosar 275])/40. 
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La numărul 9 este o casă din cărămidă. Intrarea principală se face printr-un 
vestibul uşor decrosat având un fronton dreptunghiular. Cornişa este proeminentă 
executată din zidărie. Deschiderile sunt bipartite supraînălţate. Benzi orizontale şi 
verticale în zidărie. 

La Cartea funciară 14, apare că la 1937 proprietar era Leopold Finkelstein şi 
fiica sa Suran (zisa Celine) Schwartz. Aceştia vor lăsa prin act de succesiune 
proprietatea lor Ernestinei Sevileanu şi lui Elias Marcu Finnkelstein care vinde lui 
Herman Einhorn. În anul 1940 H. Einhorn apare ca proprietar al unui teren de 500 
m2 şi al casei. La data cercetării noastre pe teren casa era proprietatea IAL şi în ea 
locuiau două familii. 

La numărul 11 - construcţie parter, din cărămidă cu acoperiş din tablă, în mai 
multe ape. Faţada principală care este spre curte are şi intrarea în casă, sub forma 

Casă stil neoclasic, Strada Pictor Ştefan Luchian nr. 11 

unei deschideri în plincintru, în retragere cu două coloane cu caneluri şi capitele 
composite. Cornişă din zidărie şi fronton triunghiular cu scut deasupra intrării şi cu 
arc în plincintru la stradă. Deschidere rectangulară cu cornişă de fereastră şi fronton 
triunghiular la una din cele trei ferestre de la stradă. Pe uşă este o monogramă "S.A." 
În dosarul casei 15 găsim informaţia conform căreia în perioada 1905-1941 aici este 

14 CFMB, dosar. 27514/40. 
15 CfMB, dosar 27515/40. 
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proprietară Constanţa Săvulescu, născută Smărăndescu din str-ada N. Filipescu nr. 12, 
care îşi constituie dotă averea de pe strada Pictor Luchian ar. 15 azi 11, în baza 
convenţiunii matrimoniale. La întocmirea Cărţii Funciare din 1940-41 Constanta 
Săvulescu deţinea o casă cu 4 camere, hol, şi baie precum şi 272'1:n2 teren. În anul 1988 
noi o găsim ca proprietate IAL locuită de 5 familii. 

Detaliu balcon/feronerie - Str. Pictor Luchian 

La numărul 13 o casă frumos situată în fundul unei curţi cu alee până la stradă. 
Construcţia este din cărămidă cu acoperiş din tablă, având atât planul cât şi 
deschiderile dreptunghiulare. Intrarea uşor decroşată are copertina din fier şi 
sticlă precum şi bosaje de o parte şi de alta a intrări, iar sus un fronton 
dreptunghiular. 

Informaţiile referitoare la acest imobil 16 ne dovedesc faptul că atât terenul cât 
şi casele de la numerele 11 şi 13 au aparţinut lui Anghel Smărăndescu (de unde şi 
monograma ,,AS" de la numărul 11) care le constituise ca dotă fiicelor sale Constanţa 
şi Elena. În perioada 1921-1941 la numărul 19 (astăzi 13) este proprietar profesorul 
Paul Smărăndescu din strada Luterana nr. 11 care cumpărase de la Elena 
Theodorescu şi Constanţa Săvulescu. În Cartea de telefon a oraşului Bucureşti din 
anul 1947, aflăm că la această adresă locuia şi doctorul veterinar David Scheizer. În 
anul 1988 casa era propiretate de stat şi în ea locuiau două familii. 

La numărul 15, construcţia este din cărămidă cu acoperiş în mai multe ape. Pe 
faţada dinspre stradă sunt trei ferestre. Cea din mijloc are deschidere în arc în 

16 CFMB, dosar. 27516/40. 
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plincintru şi cornişa înălţată în fronton triunghiular orb. Pereţii sunt prevăzuţi cu 
benzi orizontale din zidărie, cornişa la ferestre şi cartuşe sub acestea. Intrarea în casă 
se face pe faţada vestică printr-o marchiză semicirculară. Imobilul are demisol cu 
două camere şi parter cu trei camere. hol şi bucătărie. Conform Cărţii Funciare 17 , în 
anul 1904 era proprietar Anghel Smărăndescu care îl constituie act de moştenire şi 
dota fiicei sale Elena la căsătoria cu inginerul Nicolae Theodorescu. În perioada 
1904-1947 apare în continuare ca proprietar Elena Theodorescu născută 
Smărăndescu din strada Nicolae Filipescu nr. 12 care deţinea 317 m2 teren şi casă 
parter cu patru camere şi hol. În anul 1947 casa este cumpărată de Elisabeta Tanovici 
de la văduva Elena Theodorescu. Casa este nationalizată şi până în anul 1974 aici 
locuieşte doamna Noica. La data efectuării cercetării de teren la numărul 15 din 
strada Luchian locuiau trei familii. 

La numărul 8 construcţia este din cărămidă cu acoperiş mansardat din tablă. 
Având la bază un plan neregulat casa are demisol, parter supraînălţat şi mansardă. 
Aici întâlnim o varietate a deschiderilor astfel: la demisol ferestrele sunt în arc mâner 
de coş, la parter rectangulare supraînălţate iar la mansardă în arc în plincintru cu 
ancadramente din zidărie în arc frânt. Cornişa este lată, din zidărie, cu mutule. 
Intrarea principală se face din stradă. La fiecare nivel avem câte un apartament de 
câte trei camere cu hol, baie şi bucătărie. La dosarul casei 18 apare până în 1923 ca 
proprietar Teodor Popescu. Între anii 1923-1941, proprietara este Maria Ionescu, 
născută Popescu casa fiindu-i dată ca dotă de către tatăl ei. În anul 1941 ea deţinea 442 
m2 teren şi două case. Casa cu patru camere şi dependinţe menţionate în dosar nu mai 
există. În anul 1988 această clădire este proprietate IAL şi în ţa locuiau patru familii. 

La numărul 12 se găsesc trei construcţii dispuse după un plan neregulat 
împărţite în trei corpuri A, B, C., având curte interioară cu alee până în stradă. Cele 
trei blocuri au parter, câte patru etaje şi pod. Construite din cărămidă, cu acoperiş din 
tablă au deschideri mono, bi şi tripartite. Balcoanele la stradă sunt din zidărie 
rotunjite pe colţ. Corpul A are 11 apartamente cu două şi trei camere, băi, bucătării, 
debarale şi camere de serviciu. Corpul B are 12 apartamente cu câte două şi trei 
camere; iar corpul Care 11 apartamente şi două garsoniere. Cartea Funciară 19 ne dă 
următoarele informaţii: în anul 1925 terenul aparţinea doamnei doctor Iacob 
Niemerover care vinde Anei şi lui Martin Weinberg. Aceştia îl constituie dotă fiicelor 
lor Renny şi Margareta în 1931 şi 1933 la căsătoriile lor cu I. Kastenbaum şi Samuel 
Weiner. In anul 1934 se pun fundaţiile construcţiilor. printre proprietari apărând şi 
C.Frolich care cumpără o treime de la Martin Weinberg. Între anii 1934-1946 se pun 
în vânzare apartamentele din cele trei blocuri. În anul 1988 proprietari erau atât 
deţinători particulari cât şi IAL-ul. Unele apartamente erau deţinute de urmaşi ai 
foştilor proprietari, ca de exemplu familia Homoriceanu. familia Goldenkrantz şi 
familia Starischi. În corpul A şi în B sunt câte 7 apartamente proprietate personală 
iar în corpul C două, restul fiind în proprietatea statului. 

La numărul 14, în aceeaşi curte se află situate trei clădiri. Cea din dreapta cu 
parter şi etaj este din cărămidă aparentă cu deschideri rectangulare. La parter sunt 
ateliere iar la etaj locuinţe. A doua clădire pe latura din spate a curţii are un plan în 
formă de L. Este formată din parter, etaj şi mansardă. La parter sunt deasemenea 

17 CFMB, dosar 27517/40. 
18 CFMB. dosar 27536/41. 
19 CFMB, dosar. 27538/41. 
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ateliere, la etaj cinci camere şi dependinţe iar la mansardă opt camere. Corpul din 
stânga curţii din cărămidă cu acoperiş din tablă are parter supraînălţat cu 7 camere 
de locuit şi bucătării, holuri şi dependinţe. Intrarea se face pe faţada nordică printr-o 
uşă de stejar masiv cu copertina din tablă. 

Dosarul imobilului de la arhive 20 ne relevă următoarea succesiune de 
proprietari: În anul 1939 era Ion Paşa. Între anii 1939-1941 proprietatea revine 
Mariei Toffler născută Paşa, Elisabetei Paşa şi lui Ioan Paşa prin moştenire de la tatăl 
lor. Această moştenire era constituită din 1200 m teren şi casa cu subsol (trei camere) 
parter (nouă camere şi şapte magazii) mezanin (cinci camere) şi etaj (10 camere şi 
dependinţe). În anul 1947 aici fiinţa societatea „Auto Caraiman-transporturi"; Froim 
Iancu comerciant articole fierărie şi Victor Iancu. În anul 1988 situaţia se prezenta 
astfel: în corpul din dreapta la parter funcţionează Cooperativa Arta Aplicată-secţia 
metalizare iar la etaj locuiesc trei familii, în corpul din spate la parter sunt ateliere şi 
birouri ale Cooperativei Arta Aplicată şi la etaj locuinţe iar în corpul din stânga 
locuiesc patru familii. 

La numărul 16, casă din cărămidă cu acoperiş din tablă în mai multe ape. 
Planul este în formă de L cu latura scurtă spre stradă, iar cea lungă spre curte, cu etaj. 
Deschideri multe rectangulare, spre stradă patru ferestre bipartite supraînălţate şi pe 
faţada sudică în curte mai multe ferestre şi intrări în imobil. Intrarea principală are 
coloane adosate şi marchiza iar deasupra fronton. Tot în curte la etaj este şi un 
balcon. Casa are următoarea împărţire: la parter şasa camere, la etaj trei camere cu 
dependinţe. 

În dosar 21 apare în 1920 proprietar Nicolae Alexandrescu. Între anii 
1920-1941 proprietar este Elena Alexandrescu născută Popovici care cumpărase casa 
de la Nicolae Alexandrescu şi Ecaterina Popovici născută Alexandrescu. În anul 1941 
Elena şi Ecaterina deţineau 510 m2 teren şi casa parter, şi etaj cu opt camere şi 
dependinţe. În Anuarul Capitalei din 1929 apar la această adresă şi Iosif Marcus 
avocat şi Virginia Michaelescu. La data efectuării cercetării pe teren, la parter 
locuiau moştenitorii foştilor proprietari şi la etaj apare un proprietar nou. Pe lângă 
cele două familii de proprietari locuiesc şi trei chiriaşi. 

La numărul 18 se află o casă frumoasă din cărămidă având demisol şi parter 
surpaînălţat. Faţada principală pe latura sudică are intrare cu arc în plincintru iar 
deasupra intrării cartuş cu ghirlande de flori şi mascaron la cheie, în centrul 
medalionului fiind înscris anul „1896". Deasupra treptelor de la intrare pe care este scris 
în mozaic acelaşi an „1896" şi iniţialele „T.D" există o copertină din fier forjat şi sticlă. 
Casa are cornişa din zidărie în benzi orizontale, frontoane de fereastră triunghiulare pe 
console şi măşti la cheie. La ferestre sunt cartuşe dreptunghiulare. Spaţiul este compus 
din patru camere cu dependinţe la parter şi două camere la demisol. 

Primele date furnizate de Cartea Funciară 22 , ne dau ca proprietar pe 
Gheorghe Ivaşcu, avocat, de la care va moşteni în anul 1934 fiica acestuia Letitia 
Violeta Ivaşcu. În anul 1946, Letitia Ivaşcu vinde 200 m2 teren şi casa cu patru camere 
şi dependinţe la parter şi două camere la demisol, familiei Charlotte şi Max Bercovici. 
In anul 1988 casa era proprietate de stat şi în ea locuiau trei familii. 

2o CFMB, dosar 27539/41. 
21 CFMB, dosar 27540/41. 
22 CFMB, dosar 27541/41. 
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Deşi din totalul caselor studiate pe teren avem o singură construcţie, cea de la 
numărul 18, datată la sfârşitul sec. XIX, (având înscris anul 1896), aspectul mai 
multor imobile ne face să credem că ele datează din aceeaşi perioadă. Construcţii 
obişnuite, fără a cunoaşte numele arhitectului, iar dacă apar unele elemente 
decorative cum ar fi un cartuş cu elemente florale, o cornişă ornamentală, pervaze de 
ferestre pe console din zidărie, acestea se datorează fie gustului comanditarului fie 
priceperii meşterilor executanţi. Excepţie de la aceste supoziţii fac clădirile de la 
numerele 1; 3; 5; 7; 12; pe care le avem datate din informaţiile obţinute de la Arhivele 
Oraşului Bucureşti, ca fiind construite la începutul secolului XX. La numărul 7 există 
în plus şi datarea prin înscripţionarea anului 1938 pe o placă alături de numele 
arhitectului Toma Marinescu. 

Detaliu fronton faţadă a clădirii de pe strada pictor Ştefan Luchian nr. 18 

Toate clădirile de pe strada Ştefan Luchian au fost construite cu destinaţia de 
locuinţe, mai puţin cea de la numărul 14 care a avut funcţionalitate mixtă - la parter 
fiind ateliere şi la etaj locuinţe, funcţionalitate ce s-a păstrat şi astăzi. 

Iniţial proprietăţi particulare, multe şi-au schimbat apoi statutul în proprietăţi 
de stat; excepţie făcând casele de la numerele 3 şi 12 unde la data studiului nostru 
existau proprietăţi mixte (particulare şi IAL) şi la nr. 16 care a rămas proprietate 
particulară. 

În anul 1989 structura socio-profesională a străzii era formată din intelectuali: 
profesori, ingineri, avocaţi, economişti, muzicologi.; cadre cu studii medii: 
merceologi, asistenţi medicali, desenatori, fotografi; muncitori: mecanici, zidari, 
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precum şi elevi şi studenţi. O altă categorie era alcătuită din pensionari proveniţi în 
mare parte din cei cu studii superioare şi un număr restrâns de casnice. 

Schimbările majore care au avut loc la sfârşitul anului 1989 au salvat această 
stradă de la demolare, ca de altfel întreaga zonă, un colţ de Bucureşti cu farmecul lui 
incontestabil. 

The "Ştef an Luchian" street - a site of Bucharestan and art 

The authoresses have made researches regarding the .,Ştefan Luchian" street that was 
planned tobe demolished, before 1989. Among the buildings on this street, one can find houses 
erected during the first decenies of our century. The oldest habitation dates from 1896, and has 
the initials „ T. D." wrillen on the gabie. One of the most remarcable, among these houses is the 
one at no. 3, creation of the architect and painter Marcel Iancu. The entrance is marked by 
another valuable work, a relief signed by Milita Petraşcu. 
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PASAJUL COMERCIAL 
LIPSCANI - GABROVENI I 

Ioana-Maria Petrescu 

Pe strada Lipscani. într-un avansat stadiu de degradare se află o clădire greşit 
cunoscută de unii sub numele de Hanul Gabroveni 2. Până în prezent nu se ştiu prea 
multe date despre acest edificiu alcătuit întocmai după modelul Hanului cu Tei, dar 
la dimensiuni mai mici. Lipsa de informaţii a dus Ia naşterea deselor confuzii legate 
de istoria construcţiei care, din păcate, nu au fost înlăturate de cercetătorii ce au făcut 
lucrări referitoare la ea. 

În prezent cei interesaţi de istoria oraşului Bucureşti vorbesc despre Hanul 
Gabroveni referindu-se de fapt Ia Pasajul Comercial. Pe deasupra, o bună parte din 
cercetători au atribuit mai sus-amintitul han lui Constantin Mavrocordat, motiv pentru 
care mult timp s-a crezut că Pasajul a fost ridicat în jurul anului 1739. Ceea ce eu încerc 
să demonstrez în continuare este faptul că bezestenul, Hanul Gabroveni şi Pasajul 
Comercial în realitate au fost trei clădiri distincte între care nu a existat nici o legătură. 

Pasajul Comercial în jurul anului 1900 

Aceste confuzii s-au născut târziu, şi anume abia după cea de-a doua jumătate 
a secolului nostru; primul cercetător care identifică greşit Hanul Gabroveni ca fiind 
„bezestenul", este Nicolae Stoicescu 3. Deducţiile acestuia au Ia bază relatările 
călătorului francez Jean-Claude Flachat, care, în timpul trecerii sale prin Bucureşti a 
fost impresionat mai ales de hanul domnului Constantin Vodă Mavrocordat, ridicat 
anume pentru negustorii străini. 

1 Mă refer la imobilul din str. Lipscani 86, Gabroveni 51. 
2 Denumirea de Hanul Gabroveni este greşită, şi s-a născut dintr-o confuzie. Prima parte a lucrării 

de faţă va încerca să lămurească această problemă. 
3 Nicolae Stoicescu - Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti. Bucureşti. 

1961. p. 99-100. 
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„Domnul Constantin ţine la preţuire printr-un mijloc diferit ... Sunt destule 
biserici, fiecare stradă îşi are pe a ei; i s-a părut de prisos să le mai sporească numărul. 
De aceea ... s-a hotărât pentru construirea unui bezestaD - a unui han cu prăvălii zidite 
în piatră - ce nu vor putea fi ocupate decât de negustori stnlini„. Nici unul - dintre 
aceşti negustori străini - nu-şi poate aşeza acolo reşedinţa lui; vinde mărfurile pe care 
le-a adus şi este silit apoi să plece după ce şi-a isprăvit vânzarea" 4• 

Din aceste rânduri putem ajunge la concluzia că bezestenul din prima jumătate 
a secolului XVIII era o clădire mare -din moment ce a putut atrage atentia unui călător 
apusean - care adăpostea prăvălii pentru negustorii ce veneau de pe alte meleaguri. 

Peste 80 de ani, la începutul celui de-al XIX-iea veac, apar primele referiri la 
hanul cu numele Gabroveni. Dionisie Fotino, făcând o descriere generală a marilor 
edificii din Bucureşti spune că la acea dată se găseau în oraş pe lângă hanurile mari 
mănăstireşti, şi şapte hanuri mari fără biserică: Manuc, Constantin vodă, Pappazoglu, 
Golescu, Gabroveni, Zamfir şi Filipescu; deasemenea, mai erau şi hanuri mici în 
număr de peste 28 5• În anul 1832 aflăm o nouă informaţie care ne face cunoscut că 
uliţa din dosul Şelarilor s-a pavat până în faţa Hanului Gabroveni 6• În fine, în 1838, 
ziarul „Cantor de avis şi comers" anunţând personalităţile care intră şi ies din oraş, 
pomeneşte de o serie de călători ce trag la Hanul Gabroveni 7. 

Din aceste mărturii reies unele aspecte care privesc Hanul Gabroveni. Primul 
dintre ele, referitor la dimensiunile acestuia; Fotino menţionează Gabrovenii alături 
de nişte clădiri cu adevărat mari. Cercetând planurile Borroczyn (din 1846 şi din 
1852) reiese că patru din hanurile amintite în lucrare, şi anume: Manuc, Pappazoglu. 
Zamfir şi Golescu erau de dimensiuni apropiate, nefiind întrecute decât de Hanul 
Constantin vodă. Cel mai mic dintre ele era Hanul Filipescu, care, reprezenta cam 
două treimi din suprafaţa Hanului lui Manuc. În concluzie, chiar dacă Hanul 
Gabroveni era cel mai neînsemnat din toate, nu putea fi cu mult mai mic decât hanul 
Filipescu, ci cu siguranţă era comparabil cu acesta. 

În legătură cu cel de-al doilea aspect - cel referitor Ia poziţia hanului - sunt de 
făcut următoarele observaţii: în primul rând, uliţa din dosul Şelarilor este nu numai 
strada Gabroveni, ci şi strada Covaci, care exista deja la începutul secolului XIX. În 
al doilea rând, numele de Gabroveni a fost dat „străzii ce venea pe lângă zidul curţii 
domneşti'' apia după 1850 8, ea fiind cunoscută până la acea dată mai ales ca uliţa 
Cavafilor 9• In al treilea rând trebuie amintit că pe latura sudică a străzii Gabroveni 
au existat aproape numai loturi de dimensiuni mari, pe care au fost clădite nu unul, 
ci mai mulle hanuri la care probabil, trăgeau multi negustori bulgari. De allfel, acea 
referire - existentă într-un document ulterior focului cel mare - la „uliţa hanurilor 
Gabroveni" 10 nu face decât să confirme cele spuse mai înainte. Deci, dacă Hanul 
Gabroveni se afla pe uliţa ce mergea pe lângă zidul Curţii Vechi, cu siguranţă era pc 

4 Paul Simionescu, Paul Cernovodeanu - Cetatea de scaun a Bucureştilor, Bucureşti, 1976, p. 58. 
5 Dionisie Fotino - Istoria generală a Daciei, sau a Transilvaniei, Ţării Muntenesci şi a Moldovei, 

voi. III, Bucureşti, 1859, p. 166. 
6 George Patra - Istoricul hanurilor bucureştene, Bucureşti, 1985, p. 149. 
7 Gheorghe Crutzescu - Podul Mogoşoaiei - povestea unei străzi. Bucureşti, 1943, p. 185. 
8 La anul 1868, localnicii foloseau încă denumirile vechi ale străzii. 
9 În documentele din 1847, strada Gabroveni apare sub diferite nume: uli\a din dosul 

Marchitanilor, Cavafi, chiar Covaci (vezi Arh. St. Buc. - Direcfia Municipiului Bucureşti, fond P.M.B., dos. 
80/1847, fila 242; dos. 83/1847 filele 19, 62, 169. 

10 Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti - Documente privind istoria oraşului Bucureşti. 
Bucureşti. 1960, p. 289, doc. 171. 
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latura sudică, iar nu pe cea de nord, unde loturile nu depăşeau de multe ori un stânjen 
lăţime 11 . Al treilea aspect ne aduce în atenţie faptul că Hanul Gabroveni era un loc 
de popas, iar nu o clădire înzestrată cu binale. 

Sper că datele expuse mai sus, chiar dacă ele nu par suficiente şi nu ne răspund 
la toate întrebările pe care ni le-am putea pune, reu~esc să arate că bezestenul lui 
Constantin Mavrocordat nu este unul şi acelaşi cu Hanul Gabroveni 12: primul dintre 
ele, a fost clădit la începutul secolului XVIII; despre cel de-al doilea aflăm abia în sec. 
XIX. Bezestenul avea prăvălii pentru vânzarea mărfurilor, hanul era numai loc de 
popas. Deasemenea, nici între han şi Pasaj nu putem găsi vreo legătură, luând în 
considerare dimensiunea lor 13 şi destinaţiile diferite pe cale le aveau. 

În ceeea ce priveşte confuzia ce se făcea între Pasajul Comercial şi bezesten, 
îndoielile au fost spulberate cu ceva timp în urmă, iar cele demonstrate mai înainte 
nu fac decât să întărească acest lucru. 

În lucrarea sa Hanul Gabroveni din Bucureşti, arheologul Panait I. Panait scrie 
despre o serie de istorici care ar fi atribuit monumentui mai sus amintit domnitorului 
fanariot 14 , dintre aceşti istorici fiind enumeraţi Ionescu-Gion, George Patra, Paul 
Cernovodeanu şi Nicolae Stoicescu. Trebuie să contrazic această afirmaţie, deoarece, 
P. I. Panait nu a transpus fidel ceea ce arătau mai sus amintiţii cercetători. De 
exemplu, G. Patra - care cu siguranţă preia o serie de informaţii de la Ionescu-Gion 
- când vorbeşte de hanurile negustoreşti aminteşte, într-adevăr, şi de Hanul 
Gabroveni, numai că povestirile lui nu au nici o referire la bezesten. Precizând că era 
un han de popas, în final Patra arată că după 1900, hanul s-a transformat în Hotel 
Universal 15 . Nici Paul Cernovodeanu nu pomeneşte nimic despre clădirea din 
Lipscani, singura sa greşeală fiind confuzia făcută între bezestenul de care scrie 
Flachat şi Hanul Gabroveni de mai târziu 16• 

În concluzie, în momentul de faţă înclin să cred că cel care a atribuit Pasajului 
Comercial numele de „Hanul Gabroveni" nu a putut fi decât Panait I. Panait, care a 
comis pentru întâia dată această eroare în volumul Curtea Veche din Bucureşti, la 
care a lucrat împreună cu Dumitru Almaş 17. 

În articolul apărut în anul 1977, P. I. Panait analizează descoperirile făcute ca 
urmare a săpăturilor întreprinse în zona Lipscanilor. Campania de la sfârşitul anilor 
'60 a arătat că această parte a oraşului a fost locuită din secolul al XV-iea. Cercetările 
efectuate în pivniţa dinspre apus a Pasajului, către strada Lipscani, au scos la iveală 
urmele unor clădiri de paiantă care au fost devastate în timpul retragerii lui Sinan 
Paşa. Se pare că primele construcţii de cărămidă de pe acest loc au fost clădite în 
secolul XVII; apoi, la începutul secolului XVIII acestea au fost demolate şi înlocuite. 

11 George Potra - Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti, voi. li 1821-1848, Bucureşti, 
1975, p. 160, doc. 

12 Astăzi. o parte din istorici au ajuns Ia concluzia că acest bezesten ar fi mai curând hanul 
Constantin Vodă, atribuit de multă vreme lui Brâncoveanu. 

13 După cum am arătat, suprafaţa hanului Filipescu reprezenta cam două treimi din cea a hanului 
lui Manuc. Gabrovenii, chiar dacă era mai mic, în nici un caz nu putea fi mai redus decât jumătate din 
hanul lui Manuc. Dacă luăm în discutie şi Pasajul Comercial, ajungem la concluzia că Hanul Gabroveni era 
cel puţin de doul ori mai mare ca întindere decât Pasajul 

14 Panait I. Panait - Hanul Gabroveni din Bucureşti în „Revista muzeelor şi monumentelor". 
Seria monumentelor istorice şi de artă. Nr. 2/1977, p. 26. 

15 George Potra, op. cil., p. 149. 
1<• Paul Simionescu, Paul I. Cernovodeanu op. cit., p. 59. 
17 Dumitru Almaş, Panait I. Panait - Curtea Veche din Bucureşti, Bucureşti, 1974, p. 113. 
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Este cert că la sfârşitul secolului XVIII, latura de vest şi curtea interioară au fost 
ocupate de două prăvălii alăturate, cu pivniţe de cărămidă dedesubt. După incendiul 
din anul 1804, care a distrus aceste case a fost ridicată construcţia actuală; totuşi, 
articolul nu ne oferă informaţiile care ar putea justifica acest lucru. În încheierea 
studiului P. I. Panait ne informează că nu există nici o legătură între „bezesten" şi 
acea clădire, cunoscută în ultimul secol ca Pasajul Comercial". 

Pasajul Comercial 
Faţada pe strada Gabroveni 

Februarie 1998 

Pasajul Comercial 
Vedere din interior 

Februarie /998 

Dacă Pasajul Comercial nu are nici o legătură cu Hanul Gabroveni, şi nici cu 
hanul de care pomeneşte Flachat, atunci, cine l-a ridicat, când, şi sub ce nume a fost 
el cunoscut? Pasajul Comercial s-a numit de fapt Hanul Hagi Tudorache 11\ şi a 
aparţinut bătrânului negustor Tudor Hagi Tudorache. Acesta, copil fiind, a fost adus 
în Bucureşti de tatăl său şi a dat în grija lui Tudorache Hagiul - a cărui avere şi nume 
le-a moştenit" 19. În anul 1846 neguţătorul Tudor Hagi Tudorache în vârstă de 78 de 
ani, se retrage din afaceri, lăsându-l în loc pe fiul său cel mare, Constantin, şi pe vărul 
acestuia, Ilie Zamfirescu 20• După focul din ziua de Paşti, a anului 1847 Constantin 

18 Nu trebuie confundat cu hanul cu acelaşi nume de care pomeneşte G. Potra în Istoricul 
hanurilor bucureştene la p. 184-186 şi care aparţine fiului lui Tudor Hagi Tudorache anume Constantin. 
Clădirea studiată apare pentru prima dată cu numele de Hanul „Tudor" Hagi Tudorache în planul 
baronului Borroczyn, din 1852. 

19 Nicolae I. Anghelescu - Negustorii de odinioară - Tudor Hagi Tudorache (Tudor Tudoran) 
1768-1848. Bucureşti, 1930, p. 3. 

20 Ibidem, p. 9. 
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hotărăşte să se retragă din firma Hagi Tudorache & Co ce-şi avea sediul în Hanul de 
la Sf. Gheorghe Nou 21 , lăsându-l în locul său pe Ghiţă, fratele mai mic. 

Prin urmare, în vara anului 1847 Costea începe să achiziţioneze o serie de 
proprietăţi aflate în centrul oraşului, una dintre ele fiind cea a fraţilor Agop, Artur şi 
Nazar Nazaretoglu, vecină spre apus cu bolta ce o avea tatăl cumpărătorului pe uliţa 
Zarafilor, boltă care mergea până în uliţa ce venea dinspre zidul Curţii Domneşti 22• 

Prăvăliile acestor negustori armeni, ca şi cele alăturate ale lui Hagi Tudorache 
bătrânul, arseseră în focul cel mare, astfel că aceştia, împreună cu mulţi alţi păgubiţi 
depun în vara anului 1847 cereri de reclădire a binalelor distruse. 

Astfel, în iunie, Hagi Kervork şi Hagi Agop cer „Cinstitului Sfat Orăşenesc" 
permisiunea să rezidească două bolţi în uliţa Lipscanilor 23, pe locul celor arse, una 
din acestea fiind vecină cu proprietatea lui Tudor Hagi Tudorache 24 • Hagi 
Tudorache, la rândul lui, cere voie să construiască din nou, cu etaj, pe locul în uliţa 
Zarafilor, vecin cu Hagi Kervork 25 • O sursă de informaţie o constituie pe lângă 
documentul în sine, schiţele întocmite pe dosul ceiirerilor de către arhitectonii 
oraşului. Chiar dacă nu ne spune prea mult, schema de pe dosul cererii lui Hagi 
Tudorache este suficientă ca să ne lămurească asupra proprietăţii acestuia, care se 
afla pe locul Pasajului Comercial 26• Din păcate însă, cererea lui Hagi Tudorache este 
foarte laconică, ea nedându-ne nici un fel de informaţii despre felul în care arăta 
clădirea pe care voia să o facă. Nu ştim nici dacă noile prăvălii au fost ridicate după 
modelul celor ce existaseră înainte de incendiu. Un lucru este sigur, şi anume că în 
1852, pe locul lui Hagi Tudorache era aceiaşi construcţie care se află şi azi între 
Lipscani şi Gabroveni, construcţie numită Hanul Hagi Tudorache 27• 

Este posibil oare, ca Tudor Hagi Tudorache să fi avut încă înainte de anul 1847 
o clădire cu „ulicioară" la mijloc şi binale pe o parte şi pe alta? Tot ce se poate! Din 
povestirile despre comercianţii din trecut ştim că bătrânul negustor, pe lângă bolţile 
din Sf. Gheorghe mai avea şi pe Lipscani un „Bănişor" 28• Nu este exclus ca acest 
Hănişor să fi fost ridicat pe locurile din uliţa Zarafilor, vecine cu cele ale lui Hagi 
Nazaretoglu. Dacă Hănişorul era alcătuit ca şi clădirea ridicată în 1847, construirea 
acestuia nu putea avea loc însă decât după anul 1825, întru~ât la acea dată, partea de 
răsărit a terenului era ocupată de Ghinea Şalvaragiul 29• In concluzie, posibilitatea 
edificării unor astfel de binale este împinsă către anii '30 ai veacului XIX. Mai mult, 
fără vreo justificare anume, cred că dacă au existat, aceste prăvălii au apărut abia 
după 1833, urmând modelul Hanului cu Tei care se afla la numai câţiva zeci de metri 
distanţă. Acest fapt ar putea aduce şi o explicaţie plauzibilă a denumirii de Hănişor, 
şi anume: o construcţie care încearcă să imite o alta mai veche, şi care e mai mică 
decât ea. Chiar dacă această presupunere este sau nu reală, avem certitudinea că 
Hanul Hagi Tudorache în forma actuală a fost ridicat după focul din 1847. 

După moartea lui Tudor Hagi Tudorache, în 1848 30, lucrurile <}evin din nou 
neclare, în ceea ce priveşte clădirea dintre Lipscani şi Gabroveni. In anul 1859, 

21 Ibidem, p. 5. 
22 Documente privind istoria oraşului Bucureşti, ed. cit„ p. 289-290, doc. 171. 
23 Arh. St. Buc. - Direcţia Municipiului Bucureşti, fond. P.M.B„ dos. 80/1847, fila 160. 
24 Documente privind istoria oraşului Bucureşti, ed. cit„ p. 290, doc. 172. 
25 Arh. St. Buc. - Direcţia Municipiului Bucureşti, fond P.M.B„ dos 83/1847, fila 7. 
26 Arh. St. Buc. - Direcţia Mwiicipiului Bucureşti, fond P.M.B„ dos. 83/1847, fila 7 şi 84/1847, fila 160. 
27 Această denumire am întâlnit-o de două ori: pe planul din 1852 şi într-un document din 1859. 
211 Nicolae I. Angelescu, op. cir„ p. 9. 
29 Documente privind istoria oraşului Bucureşti, ed. cit„ p. 240-241, doc. 145. 
30 Nicolae l. Angelescu, op. cir., p. 9. 
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într-un document, apare pentru o ultimă dată numele Hanul Hagi Tudorache 31 • Zece 
ani mai târziu, maiorul Pappazoglu indică deja în planul său „Pasajul Comercial", 
fără nici o altă lămurire în plus 32• Alte date, destul de puţine de altfel, ne spun că 
acest imobil adăpostea la 1877 o serie de bănci ale familiei Ascher 33. Trebuie să 
menţionez că în corpul dinspre strada Lipscani s-a aflat la un moment dat, în jurul 
anului 1900 cel de-al patrulea sediu al băncii Marmorosch -Blanck 34• Planul cadastral 
din 1911 ne indică aceiaşi familie Ascher ca proprietară a Pasajului de pe strada 
Lipscani. După cel de-al II-iea război mondial, Pasajul Comercial a fost preluat de la 
Constantin Cavali, şi a intrat în proprietatea statului conform decretului 92/1950 35• 

În anii '60, odată cu săpăturile arheologice efectuate în zonă, este elaborat şi un 
proiect de restaurare privind Pasajul comercial Lipscani-Gabroveni 36• Ca urmare, pentru 
executarea lucrărilor, magazinele „Tricolen" şi „Cristal", ce funcţionau în acest imobil la 
acea dată, au fost închise şi mutate în altă parte 37• Cutremurul din 1977 afectează atât 
clădirea Pasajului, cât şi zidirile de la numerele 88 şi 90, în care funcţionau „Papagalul" şi 
un magazin de pălării 38• Aşa că, în anii '80 se revine asupra proiectului de restaurare, 
incluzându-se şi celelalte două prăvălii. Acestea din urmă, datorită gradului avansat de 
degradare în care se aflau datorită seismului, au fost demolate în ideea că în locul lor vor 
fi ridicate cât de curând alte clădiri, în stilul celor vechi 39. Proiectul de restaurare efectiv, 
referitor la Pasajul Comercial nu a fost pus nici până azi în practică, zăcând şi în prezent 
pe rafturile prăfuite de la „Centrul Istoric". În această situaţie, acuma, în capătul străzii 
Lipscani. Ia câţiva zeci de metri de km O al Bucureştiului se poate zări o ruină care abia 
se mai ţine în picioare, o mărturie a apusului negoţ bucureştean, năpădită de resturile pe 
care le aruncă noua generaţie de comercianţi. 

La începutul primăverii lui 1998, dată la care articolul de mai sus era deja 
terminat, soarta Pasajul Comercial a cunoscut o schimbare radicală. În prezent, cei care 
trec pe strada Lipscani şi rămân uimiţi la vederea schelelor ce reazemă faţada acestui 
monument - părăsit până nu de multă vreme - pot citi pe un panou alăturat: Denumirea 
obiectivului - Hanul Gabroveni .. JŞantier în lucru. Cu toate că denumirea obiectivului 
nu este cea corectă, fapt ce reuşeşte să mă întristeze într-o oarecare măsură, activitatea 
ce se desfăşoară în incinta Pasajului Comercial de aproape un an de zile, şi care are ca 
scop salvarea uneia dintre cele mai frumoase clădiri ale Bucureştiului din veacul trecut, 
are darul să mă bucure atât pe mine cât şi pe ceilalţi iubitori ai acestui oraş. 

The Lipscani - Gabroveni Commecial Passage 

Many Bucharestans refer to the Commercial Passage in the Lipscani area as „ The 
Gabroveni Inn". Little is known about the building resambling the „Hanul cu Tei" Inn. For 
some time, the passage was believed to have been built by Constantin Mavrocordat, by 1739. The 
authoress intends to show there is no connection between the Gabroveni lnn and the Commercial 
Passage which is today a ruin waiting to be restaured. 

31 Arh. St. Buc. - Direcţia Municipiului Bucureşti, fond P. M. B., dos. 98/1859, fila 367. 
32 Planul Pappazoglu din 1871. 
33 Calendarul Progresului, anul II, Bucureşti 1877, p. 119. 
34 Banca Marmorosch B/ank & Co. Societate anonimă 1848-1923. Bucureşti, 1923, p. 11. 
35 Din referatul alcătuit de I.C.R.A.L. Vitan, cuprins în memoriul ce însoţea proiectul de 

restaurare din anul 1982, aflat la Centrul Istoric, Bucureşti. 
3<• Din memoriul proiectului de restaurare elaborat în 1982. 
37 Idem. 
38 Idem. 
39 Idem. 
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ION N. SOCOLESCU. 
ACTIVITATEA DE ARHITECT 

ÎN BUCURESTIUL 
A ' SFARSITULUI DE VEAC - 1884-1900 

' 
Cezara Mucenic 

„Arhitecţii sunt exponenţii unei arte 
complexe şi mult cuprinzătoare, întrucât valoarea 
artistică a operelor arhitecturale caracterizează în 
modul cel mai fidel epoca". 

Expunere de motive Ia proiectul Legii privind înfiinţarea şi organizarea 
Corpului arhitecţilor. 1932 1. 

Anul 1932 marca un secol de când primul tânăr român - Alexandru Orăscu -
pleca să studieze ştiinţa arhitecturii în străinătate, un secol de lupte şi sacrificii făcute 
pentru a impune, a recunoaşte valoarea şi a fi acceptată profesiunea arhitecturii ca 
ştiinţă şi artă cu statut specific. În Ţările Române dificultăţile proveneau nu din cauza 
nepracticării meseriei de a construi armonios clădiri, fie ele biserici, palate sau case 
de ţară, ci din necesitatea schimbării statutului celor ce proiectează, concep aceste 
clădiri. Deoarece în vechime aceasta era un meşteşug şi practicanţii lui făceau parte 
din breasla lemnarilor, zidarilor, strungarilor, tâmplarilor fiind catalogaţi ca meşteri, 
iar acum în secolul al XIX-iea este o profesie care cere o pregătire superioară. De 
aceea primii „arhitectoni" sunt străini chemaţi sau veniţi pentru a contribui la 
modernizarea edilitară a oraşelor, sau pentru a proiecta clădiri solicitate de 
reprezentanţi ai claselor avute, aceeia care doresc să-şi „modernizeze" cadrul 
construit al vieţii lor. În aceste condiţii afirmarea tinerilor doritori a practica arta şi 
ştiinţa arhitecturii întâmpină dificultăţi deosebite pe care numai tenacitatea lor şi 
dorinţa de a se realiza le pot depăşi. Căci pentru afirmare lipseşte totul: şcoala care 
să formeze cadre de specialitate în număr suficient pentru a satisface nevoile tot mai 
mari ale unei ţări aflate într-un ritm de dezvoltare accelerat; publicaţiile pentru 
dezbaterea ideilor; legile care să susţină şi să apere activitatea arhitecţilor contribuind 
la promovarea valorilor şi o serie de măsuri edilitare ferme în sprijinul celor ce 
practică în mod profesionist arta de a clădi. 

Dar mai important decât aceste obstacole se dovedeşte faptul că publicul este 
pregătit să-i accepte datorită parţial receptării vizuale a imaginilor arhitectonice noi, 
rezultat al circulaţiei europene a multor viitori beneficiari (Ia studii, În călătorii de 
afaceri, în călătorii de agrement) sau parţial prin ceea ce au putut vedea chiar aici în 
Bucureşti graţie activităţii constructive a multor arhitecţi străini ce lucrau deja cam 
din deceniul trei-patru al secolului al XIX-iea. 

Sunt condiţiile în care încep să practice, în Bucureşti, profesiunea de arhitect 
Alexandru Orăscu urmat Ia câţiva ani de Ion Rosnoveanu, Oscar Beniş şi ulterior de 
Grigore şi Nicolae Cerkez sau Alexandru Săvulescu etc. Toţi sunt pregătiţi în 

1 Constituirea Corpului Arhitecţi/ordin România. În Arhitectura, nr. 1, 1932, p. 4. 
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străinătate la diferite academii şi aduc, reveniţi în ţară, concepţiile, modelele şi 
repertoriul stilistic în care s-au format. În acelaşi mediu îşi va porni cariera Ion N. 
Socolescu. 

I. Anii de formare 
Viitorul arhitect s-a născut în anul 1856, la Ploieşti, în familia lui Nicolae Socol 

(Socolescu), ardelean din Făgăraş stabilit în Prahova, ce învăţase ştiinţa construcţiei 
la Viena. Mediul de acasă şi afirmarea fratelui său mai mare Toma (născut 1845), îi 
îndrumă copilăria şi îi orientează preocupările. După încheierea studiilor liceale în 
oraşul natal, învaţă în perioada 1873-1877 la nou înfiinţata „Şcoala de ponţi şi şosele, 
mine şi arhitectură" din Bucureşti, fiind coleg aici cu Ion Mincu. Cursurile bine 
structurate datorate unor profesori de prestigiu ca Gr. Cerkez, Gh. Duca sau Elie 
Radu, nu-l mulţumesc, căci sunt orientate în special spre ştiinţa construcţiei, aşa cum 
va preciza şi diploma de inginer pe care o primeşte, cu întârziere datorată cauzelor 
administrative, în anul 1880. Cu dorinţa de a deveni, ca şi fratele său, arhitect, pleacă 
la Paris pe spesele lui Toma Socolescu, ce preluase rolul de părinte în, urma dispariţiei 
timpurii a tatălui lor. Ca mulţi alţi români studiază arhitectura la Ecole de Beaux
Arts în perioada 1879-1883, terminându-şi învăţătura cu rezultate foarte bune, ceea 
ce determină conducerea şcolii să-i elibereze o semnificativă scrisoare de 
recomandare: „A terminat... studiile de la Şcoala de Arte Frumoase unde a obţinut 
succese care clasificându-l printre elevii cei mai distinşi ai şcolii îmi permit a-l 
recomanda într-un mod cu totul deosebit domnilor membrii ai guvernului român" 2• 

II. Activitatea de arhitect - proiectant în Bucureşti 3• 

După revenirea în ţară, la Ploieşti, I. N. Socolescu lucrează pentru o scurtă 
perioadă la sectorul construcţii a căii ferate pe linia Bucureşti - Predeal. În anul 1884 
se stabileşte în Bucureşti. 

Capitala României era, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, un oraş în 
plină transformare arhitecturală. După etapa preluării stilului neoclasic, deja se 
impusese eclectismul în special în forma sa academică, dar nu lipseau exemplarele de 
arhitectură romantică ce recurgeau la forme preluate din arhitectura evului mediu 
european, în special din repertoriul stilului gotic. Arhitecţii ce activează în această 
perioadă îşi pot alege mijloacele de exprimare ce le consideră adecvate proiectelor în 
funcţie de doleanţele beneficiarilor, de necesităţile impuse de asigurare a 
funcţionalităţii clădirii respective, de propria imaginaţie dar şi de obligativitatea 
respectării legislaţiilor urbane aflate în vigoare. Astfel, din anul 1878 trebuie să se 
respecte „regulamentul pentru construcţiuni şi alinieri" al Primăriei Municipiului 
Bucureşti care, alături de „regulamentul asupra salubrităţii construcţiilqr şi 
locuinţelor" din acelaşi an, reglementează alinierea, înălţimea construcţiilor în 
funcţie de lăţimea străzii sau modenatura faţadelor din punct de vedere al esteticii ca 
şi procentul de ocupare a parcelei, modul de a asigura igiena locuinţei, etc. 

2 Certificat provizoriu semnat de P. Dubois, membru al Institutului şi director al Şcolii Naţionale 
Speciale de Arte frumoase. În: Socolescu Toma T., Fresca Arhitecţilor care au lucrat în România în epoca 
moderni118(XJ-1925, voi. I, 1955 (manuscris dactilografiat), pag. 173. 

3 Activitatea a fost reconstituită în principal după planurile semnate de arhitectul I. N. Socolescu, 
planuri ce însoţeau autorizaţiile de constructii aflate la Arhivele Nationale - Direc\ia Municipiului 
Bucureşti (AN-DMB), Fondul Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) - Tehnic. Deocamdată, alte 
informa\ii precise ne lipsesc ceea ce nu exclude posibilitatea existenţei şi a altor proiecte realizate de 
Socolescu dar necunoscute până acum. 
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Primul proiect cunoscut semnat de Socolescu ca arhitect este casa avocatului 
Fortunescu din strada Crinului (în prezent Gen. Praporgescu, nr. 24). Cererea 
adresată primăriei capitalei pentru obţinerea autorizaţiei, în 18 iulie 1884, precizează 
în „biletul de voie": „Se autoriză a construi în faţa stradei pe linia fixată conform 
planului adică („.) pe suprafaţa 323 m2 conformându-se modului de construcţie atât 
planurile prezentate cât şi condiţiile stipulate în regulamentul de construcţie, adică: 
ciubucele de cărămidă cu eşire mai mare de 0,22 cm se vor susţine prin grătare de fier 
sau în caz contrariu vor fi de piatră, metal sau lemn. Eşiturile (moulures) de 

Casa Fortunescu, strada Crinului - faţada spre curte 

decoraţiune la faţadă la calul de jos nu vor ieşi din aliniere mai mult de („.) iar 
soclurile trebuiesc a fi pe aliniere. Coloanele izolate, angajate, pilaştrii, rezalitele etc„ 
cu orice fel de ornamente nu pot ieşi din aliniere cu mai mult de 0,16 m" 4• Alături 
sunt prezentate planşele proiectului aprobat: secţiunea, aticul, subsolul, parterul, 
faţada 5• Proaspătul absolvent al şcolii franceze de arhitectură, concepe imobilul 

4 AN-DMB, Fond. PMB -Tehnic, Dosar 46/1884, fila 27. 
5 Ulterior casa a fost cumpărată de familia Alexandru Plagino care este menţionată ca proprietar 

în Cartea Funciară a Oraşului Bucureşti instituită în anul 1940. Acest act descriind construcţia precizează 
partiul care este la clădirea principală: subsol cu trei camere, două cămări, bucătărie, pivniţă, iar parterul 
şi etajul fiecare cu câte un apartament de 6 camere şi baie. Se menţionează şi al doilea corp de casă în curte 
(probabil construit ulterior clădirii principale). (conform AN-DMB, Fond Cartea Funciară, Dosar 
1955/1940). Casa există şi în prezent şi este propusă a fi declarară monument istoric. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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în stil academic de factură neoclasică dând faţadei situată spre curte, amploare şi 
monumentalitate, prin coloanele porticului de intrare, coloanele adosate ale ferestrei 
şi balconului şi frontonului dreptunghiular ce marchează axa de interes a clădirii. 
Construcţia cu două nivele constituită dintr-un parter înalt şi un etaj - atic, are şi 
subsol pentru dependinţe. Amplasată pe mijlocul lotului s-au putut evita calcanele. 
Partiul conceput raţional şi funcţional dispune echilibrat încăperile, reluând în 
spaţiile interioare ca motiv decorativ dominant frontonul pentru a sublinia uşile. Din 
această primă clădire se anunţă una dintre caracteristicile rezolvărilor planimetrice 
ale arhitectului, respectiv folosirea planului compact, renunţându-se deci la planul 
tradiţional cu camere în amfiladă de-a lungul unui coridor vitrat, pentru zona 
dependinţelor. 

Casa Moroianu, calea Călăraşi nr. 41 - faţada spre curte 

Proiectul casei N. D. Moroianu din Calea Călăraşi, nr. 41, depus primăriei 
Capitalei este autorizat la 17 august 1884 prin „biletul" ce preciza: „Se autoriză a 
construi în conformitate cu planurile („.). A se încasa taxa pentru („.) construcţii 
ocolul II, pe o suprafaţă de 65 m2 cu trei rânduri şi 312 m2 cu un rând" 6. Clădirea, 
după cum se precizează în acelaşi act „care se face în colţul ce are un unghi foarte 
ascuţit format din întâlnirea stradei Mântuleasa cu Călăraşi" 7, este orientată 
perpendicular pe stradă cu latura scurtă şi este compusă din corpul principal având 
parterul înalt şi subsd1ul şi corpul secundar (care continuă corpul principal) cu parter, 
etaj - atic şi subsol (de unde şi diferenţa de taxare) 8. Planul păstrează simplitatea şi 
logica funcţională, dar repertoriul decorativ se schimbă abordând soluţiile 
eclectismului cu predominantă neoclasică. Evident, tratarea fiecărui tronson al 

6 AN-DMB, Fond PMB, Dosar 47/1884, Fila 255. 
7 Idem. 
H În timp Casa Moroianu îşi schimbă proprietarul, în planul cadastral din 1896, fiind menţionat C. 

A. Stoltz (numărul casei, modificat, este acum 59) iar în planul din 1911 proprietar este Luca Zisul. Casa 
există şi în prezent pe Calea Călăraşi, nr. 55 şi str. Mântuleasa şi este înscrisă în Lista monumentelor 
istorice din Bucureşti, Calea Călăraşi între str. Mântuleasa şi Hala Traian fiind declarată ansamblu de 
arhitectură şi urbanism. 
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clădirii se schimbă în raport cu gradul de importanţă al funcţiunii, corpul 
dependinţelor având o rezolvare simplă a faţadelor, în care numai bagheta ce 
marchează intrarea aminteşte de soluţia decorativă a corpului principal. Interesantă 
este şi rezolvarea volumetrică, deoarece corpul dependinţelor adaugă un nivel care 
se integrează volumului principal, astfel că nu se impune schimbarea liniei 
acoperişului. În ce priveşte corpul principal al casei, în exterior dominantă este 
evident intrarea, cu o scară somptuoasă pe care se accede la porticul având două 
coloane ce susţin arcada. Peste ea se dezvoltă antablamentul şi frontonul. 

Se remarcă la ambele proiecte Fortunescu şi Moroianu, găsirea unor soluţii 
originale de tratare a proporţiilor frontonului în raport cu pantele acoperişului 
evitându-se intrarea în concurenţă a celor două volume. În cazul casei Moroianu o 
soluţie originală este adoptată şi la modul de tratare a faţadei dinspre stradă. Acolo, 
datorită liniei sinuoase a alinierii străzii se creează două travee, a doua în retragere, 
subliniate de coloane masive ce ritmează suprafa\a şi sparg platitudinea liniei, 
conferindu-i personalitate. 

În anul 1885 artistul îşi deschide propriul „BIROU TEHNIC PENTRU 
PROIECTE ŞI ÎNTREPRINDERI DE LUCRĂRI PUBLICE ŞI 
PARTICULARE. I. N. SOCOLESCU arhitect şi inginer, strada Domniţei, nr. 12 
bis" 9 (actuala stradă Hristo Botev). Gest îndrăzneţ într-o epocă în care în Bucureşti 
erau activi arhitecţi de prestigiu ca: fraţii Cerkez, Alexandru Săvulescu, Paul 
Gottereaux, Anton Onderca, Ion Rosnovanu sau mai tinerii Enderle, Berthet, 
Nicolae Cuţarida, etc. Dar trebuie remarcat că I. N. Socolescu este deja un nume 
cunoscut în mediul intelectual al oraşului astfel că el se va bucura de o cronică -
comentariu la activitatea sa de arhitect. Scrisă de .remarcabilul om de cultură şi 
scriitor Barbu Ştefănescu Delavrancea, ea încerca să stabilească trăsăturile definitorii 
ale artistului: „Noi ne-am propus o vizită la atelierele artiştilor noştrii sculptori, 
pictori şi arhitecţi ... şi a da publicităţii impresiile noastre sincere, dacă n-ar fi îndestul 
de drepte, dar niciodată cu răutate ... Deocamdată vom spune câteva impresii ce ne-a 
lăsat domnii I. Georgescu, I. N. Socolescu şi artistul Manolescu. Domnul Ioan 
Socolescu e arhitectul care caută, răscoleşte, face şi reface, revine şi este în stare să 
treacă cu buretele peste un plan aproape isprăvit, în cazul când frumosul nu s-a învoit 
cu practicul. Şi are dreptate: poţi asculta o bucată de muzică, poţi privi un tablou sau 
un grup de marmură şi să rămâi pe deplin mulţumit; la o lucrare de arhitectură nu ţi
e deajuns s-o priveşti. De aci partea practică reiese neapărat. Aci e vorba pe lângă 
aspectul faţadelor, de locul care-l ocupă în raport cu soarele, de chipul cum este 
împărţit interiorul, de poziţia edificiului întreg şi de destinaţia lui" 10. 

Respectarea acelor principii remarcate de cronicar îl încadrează pe Socolescu 
în această primă etapă a activităţii în curentul eclectic de factură raţionalistă. Este 
ceea ce a susţinut şi arhitectul, teoreticianul şi restauratorul francez Viollet Le Duc 
maestru necontestat al multor generaţii de arhitecţi de la sfârşitul secolului al XIX
lea, când spunea: „eclectismul nu este un bine decât atâta timp cât este supus unei 
gândiri juste, foarte sigure de ceea ce ştie şi posedând principiul limitării", în binecu
noscuta sa lucrare „Entretiens sur l'architecture" apărută în 1863. 

9 AN-DMB, Fond PMB -Tehnic, Dosar 138/1885, Fila 92. 
10 Cronică Artiştii noştri în: România Liberă. Număr literar. An 1, nr. 2, 23 septembrie 1884, 

pagina 22-23. 
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Următoarele proiecte cunoscute, realizate în anul 1886 aparţin de asemenea 
perioadei eclectice. Din păcate, clădirile au fost amplasate în zone care s-au 
restructurat în timp, construcţiile dispărând deci, judecata se poate face numai după 
planurile originale aflate în arhivele naţionale. 

Casa Rusesscu, din strada Sfântul Mina, nr. 4 11 , este o construcţie tipică 
pentru zona în care este amplasată. Casa având doar parter era gândită cu faţada 
scurtă şi mai sobră la stradă şi cu faţada principală, tratată cu generozitate, în curte. 
Modenatura mult mai bogată foloseşte forme decorative din repertoriul stilului 
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Casa Russescu, strada Sf. Mina- plan parter 

baroc, accentuat rămânând pe intrare care este subliniată de cele două frontoane 
legate prin fereastra amplă, semicirculară 12• Totuşi nu se distruge echilibrul între 
decor şi masa volumului deoarece primul este conceput pentru sublinierea golurilor, 
restul suprafeţei fiind ritmată numai de tencuiala tip bosaj, care separă tratarea 

11 AN-DMB, Fond PMB, Dosar 15/1886, Fila 172. Ulterior în anul 1827 clădirea a fost cumpărată 
de la Elena Rusesscu de soţii Obreanu (conform AN-DMB, Fond Cartea Funciară, Dosar 27.989/1940). În 
prezent zona a fost parţial restructurată iar imobilul menţionat a fost înlocuit de o clădire mai nouă. 

12 În mod surprinzător aceeaşi rezolvare volumetrică şi decorativă a faţadei a fost identificată la 
casa din Calea Călăraşi, nr. 61, construcţie realizată în aceeaşi perioadă, dar la care nu s-a stabilit autorul 
proiectului. 
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corpului principal de cel secundar. Unele elemente decorative se reiau în interior 
respectându-se astfel principiul armoniei expresiei între cele două spaţii. Partiul, aşa 
cum îl precizează arhitectul în planul parterului, este tipic pentru casa unifamiliară a 
epocii, la care se separă clar zonele: publică de privată, locuinţa principală de 
dependinţe. 

Casa Russescu, strada Sf. Mina - secţiune 

Următoarele proiecte realizate aparţin aceluiaşi mod de exprimare stilistică al 
fazei de început, respectiv repertoriul eclectic cu dominantă neoclasică. 

Individualizarea fiecărei soluţii este determinată în special de program şi de locul de 
amplasare care impune găsirea de soluţii adecvate. Este cazul casei Arian, construită 
în anul 1886 în strada Bibescu Vodă, nr. 4 13, pentru care arhitectul revine la tipul de 
plan adunat, cu distribuţia clară a spaţiului interior. Faţada situată pe alinierea străzii 
tratează în mod corespunzător etajul, accentuând traveea centrală aflată în uşor 
decroş. Este modul de a exprima plasarea în acest spaţiu, la etaj, a principalei camere 
a casei - salonul, cameră de primire, deci reprezentativă. Intrarea care se face prin 
curte nu mai constituie dominantă fiind plasată pe o latură a clădirii, deci fiind redusă 
la rolul său funcţional de a asigura legătura directă cu celelalte scări de circulaţie 
interioară. 

n AN-DMB, Fond PMB - Tehnic, Dosar 1711886. Strada a fost parţial demolată pentru 
construirea blocului nou ce închide la sud str. Dealul Mitropoliei, casa fiind demolată cu acest 
prilej. 
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În cazul intervenţiei făcute în anul 1886 „pe locul viran din colţul străzii 
Brâncoveanu, nr. 14, ( ... ) cu splaiul stâng al Dâmboviţei" 14 comanda primită cerea 
întregirea unei construcţii existente prin amplasarea pe un teren triunghiular a unei 
clădiri noi formată din prăvălie la parter şi probabil, un salon în catul de sus. Accesul 
la etaj se face din clădirea existentă printr-o scară aflată probabil în zona 
nemenţionată de releveu. Comunicarea aceasta între clădirea existentă şi noul corp 
rămâne numai la nivelul calului de sus, fiind eliminată la nivelul parterului, unde 
întreg spaţiul este dedicat magazinului cu excepţia unei mici încăperi de colţ-dreapta, 
prin care se accede la pivniţă, unde probabil se afla şi depozitul de mărfuri. Faţada 
elegantă accentuează firesc etajul - nobil şi în mod special zona centrală, unde 
aparenta fereastră biforă este în realitate o uşă dublă de ieşire în balcon, care este 
acoperit de antablament şi fronton, totul susţinut de două coloane ionice ce lasă să se 
perceapă basorelieful decorativ plasat deasupra intrării. Antablamentul şi frontonul se 
reiau la ferestrele laterale dar tratate simplificat echilibrând faţada şi contribuind la o 
rezolvare mai generoasă decât ar cere funcţiunea încăperilor pe care le luminează 
(„toileta" este menţionată aici cu sensul de încăpere cu acest scop şi nu de baie). 

Conform titulaturii sale, atelierul de proiectare al arhitectului I. N. Socolescu se 
ocupă încă de la începutul activităţii, de lucrări publice, cum remarca chiar Barbu 
Ştefănescu Delavrancea în cronica din anul 1884: „la domnia sa am cercetat între alte 
proiecte: un întrepozit de mărfuri pe marginea Dunării, un stabiliment de băi termale 
şi o şcoală de arte frumoase ( ... ).Câteva cuvinte despre proiectul acelui întrepozit ( ... ) 
proiectul, în sine, de o importanţă practică deosebită, este conceput pe ideea d-a 
satisface numeroasele cerinţe ale unui edificiu de asemenea natură şi cu toate acestea 
ochiul rămâne mulţumit din cauza formelor exterioare care însuşesc un caracter 
simplu şi monumental şi în întregul planului se leagă între ele într-un tot uşurător 
serviciului. În faţadele acestei clădiri reiese prin trăsături simple şi viguroase nu numai 
importanţa acestui stabiliment în general, dar chiar a fiecărei aripe; acest fapt provine 
din armonia ce dl. Socolescu caută să întrunească între faţade şi împărţeală. Când 
cineva se preocupă de locul ce va ocupa o clădire, de legătura dintre faţade şi părţile 
din lăuntru, dovedeşte pe lângă ştiinţa de carte şi un talent deosebit" 15• 

În Bucureşti, în cadrul acestui tip de program, unicul proiect realizat a fost 
clădirea penitenciarului militar pentru care solicită autorizaţie de construcţie în anul 
1885 urmând să amplaseze construcţia: „pe locul din Dealul Spirii între stradele 
Mihai Vodă, 13 Septembrie, Fonterii" 16• 

Clădirea se încadrează stilistic curentului raţionalist în care predomină 
rezolvările strict funcţionale, elementul decorativ intervenind sporadic, numai pentru 
sublinierea deschiderilor şi ruperea monotoniei faţadelor. Se recurge la sistemul 
construcţiilor pavilionare care permite nuanţarea partiului specific funcţiunii fiecărui 
corp. I. N. Socolescu va proiecta mai multe construcţii publice însă amplasate în alte 
localităţi cum au fost: Palatul de Justiţie Craiova, clădirea Şcolii Normale Vasile 
Lupu din Iaşi şi Şcoala Secundară de Fete a Societăţii pentru Învăţătura Poporului 

14 AN-DMB, Fond PMB - Tehnic, Dosar 17/1886, Fila 48. În prezent strada poartă numele 
N.Tonitza dar zona casei Athanasiu a fost demolată pentru construirea bloc.ului Adriatica, arhitect Petre 
Antonescu, clădire ridicată în jurul anilor 1930. 

15 Op. cit. 
16 AN-DMB, Fond PMB - Tehnic, Dosar 30/1885, Fila 57. Clădirea s-a păstrat cu aceeaşi 

funcţiune de închisoare militară, apoi închisoare politică până în anul 1983 cân.d a fost demolată conform 
proiectului de nivelare a dealului Spirii pentru construirea Casei Republicii. 
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Român, secţiunea Prahova. Între toate aceste clădiri cu funcţiuni diferite linia 
unificatoare este dată de prezenta deschiderilor multiple care asigură luminozitatea 
spaţiului interior şi de simplitatea mijloacelor decorative. 

Prima etapă creatoare a lui I. N. Socolescu conţine şi clădiri lipsite de 
semnificaţie în evoluţia sa, strict utilitare ce răsfund comenzii sociale şi pe care 
arhitectul Ie abordează cu acelaşi profesionalism 1 . 

Următoarea etapă în creaţia arhitectului I. N. Socolescu apare firesc în 
evoluţia sa, el fiind o personalitate culturală ancorată în gândirea epocii şi mai ales 
preocupată de dezbaterile teoretice ale profesiunii. Încă dintr-o conferinţă ţinută de 
Alexandru Odobescu în 1872, dar publicată abia în 1887, se menţiona unul din 
dezideratele epocii, acum după unirea principatelor şi realizarea independenţei 
României, anume acela al găsirii expresiei naţionale în cultură: „Studiaţi rămăşiţele, 
oricât ar fi ele de mărunte, ale producţiunii artistice din trecut şi faceţi dintr-însele 
sorgintea unei arte măreţe şi avute ( ... ). Nu pierdeţi nici o ocazie d-a vă folosi de 
elementele artistice ce vă prezintă monumentele româneşti" 18. Ideea va fi dezbătută 
mulţi ani, iar unii artişti vor încerca să o impună în practică. 

Primul dintre arhitecţii novatori, în ordinea cronologică a apariţiilor creaţiilor 
originale, va fi Ion Mincu, când proiectează şi construieşte în 1886 casa Lahovary din 
strada Lustrului (în prezent' strada Ion Movilă - casa declarată monument istoric 
există în curtea Spitalului Cantacuzino) în care încearcă să inoveze în mod ra9ical 
stilul atât planimetric cât şi decorativ, propunere care va fi urmată în 1889 de casele 
Vlădoianu din strada Sălciilor nr. 1 (în prezent strada Thomas Masaryk; casa nu mai 
există) ce demonstrează alt mod de exprimare a aceluiaşi repertoriu. Preocupat să 
folosească într-o sinteză exprimarea originală arhitecturală identificată de el în 
construcţiile rurale tradiţionale (în special cele din zona subcarpatică), în lăcaşurile 
de cult şi Ia o parte a fondului vechi al casei urbane, Mincu reuşeşte să găsească o 
serie de formule personale care vor fi considerate bazele unui stil nou, deosebit de 
binecunoscuta expresie academică-eclectică, stil care va fi denumit nearomânesc. 

Stilul proiectat de arhitectul Ion Mincu va fi receptat şi preluat de 
contefl}porani şi continuat de generaţiile următoare creindu-se o adevărată şcoală. 

In paralel, colegul lui Mincu, arhitectul I. N. Socolescu încearcă să găsească şi 
el propria formulă stilistică când proiectează casa din strada Lucaci, nr. 21 bis, pentru 
cunoscutul istoric al Bucureştilor Ionescu-Gion. Autorizaţia numărul 8 primită la 23 
februarie 1889 preciza că se va face: „construcţie de zid masiv cu mortar de var, cu 
calcan de zid la vecini şi învelită cu tablă metalică" 19. Deasemeni, se sublinia în 

17 Ne referim la clădirea anexă a Teatrului Naţional din Calea Victbriei, clădire cu funcţia de 
magazie, construită în 1894; la „Atelierul cu dependinţe pentru domnul Stoicescu, pictor" din str. Berzei, 
nr. 128, ocolul Ill; sau la intervenţiile minore cum ar fi reparaţii la proprietatea arhiereului Piteşteanu din 
str. Plantelor, reparaţii şi reconstrucţie parţială la casele Vlădoianu din str. Teilor (ulterior Vasile Lascăr), 
nr. 61, la grilajul din str. Bibescu nr. 4 sau la „reparaţii de tencuieli şi vopsitorii" la casele din str. Griviţa 
(nr. vechi 3). Vezi: AN-DMB, Fond PMB -tehnic, Dosarele 1.057/1894; 18/1885, Fila 92; 24/1885, Fila 115; 
25/1885, Fila 89; 42/1886, Fila 332; 36/1890, Fila 283. 

18 Alexandru Odobescu, Artele din România în periodul preistoric, în Opere, voi. II, Bucureşti, 
ESPLA, 1955, p. 77-106. 

19 AN-DMB, Fond PMB - Tehnic, Dosar 33/1889, Fila 13. În planul din 1896 numărul devine 33 
iar după aceea numele străzii modificat este Logofăt Udrişte, conform planului din 1911, st_radă care se 
renumerotează, casa aflându-se la nr. 11. Şi proprietarul se schimbă astfel că în 1911 este Lazăr Bădescu, 
jurist şi scriitor. Urmează ca proprietar Anton I. Stoenescu iar la decesul acestuia Eforia Spitalelor Civile 
cu uzufruct viager pentru Paulina, văduva proprietarului (conform AN-DMB, Fond Cartea Funciară, 
Dosar 28.644/1940). Aflată în zona ce urma să se demoleze între actualul bd. Mircea Vodă şi str. Traian, 
acţiunea oprindu-se în 1989, casa monument istoric declarat din anul 1955, s-a păstrat. 
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acelaşi act „a se da voie construcţiei ( ... )proprietatea fiind pe linie după noul plan", 
iar taxele ce trebuiau achitate ne dau detalii asupra volumului proiectat să se 
clădească „construcţie cu trei etaje ( ... ) 50,80 m2; construcţie cu două etaje ( ... ) 69,40 
m2; construcţie cu un etaj ( ... ) 37,20 m2". Socolescu reuşeşte să inoveze planimetric, 
volumetric, decorativ şi ca amplasare. Situarea casei se face acum pe fundalul lotului, 
cu retragere de Ia stradă, către care este orientată faţada principală. Planul de forma 
unui trapez inegal prevede, aşa cum era gândit şi în vechea casă boierească, intrarea 
printr-un foişor în vestibul, din care se dispun cele patru camere, la faţa străzii fiind 
încăperile mai importante adică: salonul şi biroul. Pentru comunicare între cele trei 
nivele - subsolul cli dependinţele şi sufrageria, parterul şi etajul cu dormitoarele - în 
mod cu totul inedit, se prevede un turnuleţ amplasat în aripa stângă, ce conţine casa 
scării, la care se accede printr-un coridor din acelaşi vestibul principal. Etajul parţial 
se deschide spre o mică loggia susţinută de colonete. Combinarea diferitelor volume, 
neuzitată la clădirile cu funcţiune de locuinţă, rupe unitatea mesei şi particularizează 
compoziţia volumetrică. Decorul inovează Ş'Î el întrucât umple cu totul suprafaţa 
dintre arcele trilobate, arce prezente în cazul tuturor deschiderilor: foişor, loggi~e, 
ferestre. Se introduce motivul decorativ floral tratat în maniera stucaturii plate. In 
plus, fiecare cornişă, primeşte ,?lt brâu decorativ care se încheie printr-o baghetă bine 
conturată sau o torsadă. In cazul ferestrelor apare deasupra frontonului 
dreptunghiular, ca semn distinctiv, cartuşul cu iniţiala proprietarului. Acoperişul, 
individualizat pentru fiecare din volumele clădirii, reia tipul de streaşină lată, ca la 
vechile case boiereşti bucureştene, care se mai găseau în oraş la acea epocă. 

Desigur, noua formulă stilistică, înseamnă doar încercarea de a introduce pe 
lângă repertoriul volumetric şi decorativ vehiculat în epocă, repertoriu de sorginte 
vest-europeană, o altă suită de elemente din ceea ce arhitectul identificase la vechile 
case ale oraşului, în arhitectura post-brâncovenească sau în arhitectura de influenţă 
orientală existentă în Bucureşti încă la acea dată, cu tipul său de decoraţie. Gestul 
corespunde modului în care şcoala de tip academic formează arhitecţii în acea 
perioadă oferindu-le ca posibilă soluţie creatoare variaţia în repertoriul formal. 
Mentalitatea este evidentă în modul în care, la banchetul ce sărbătoreşte în 1892 un 
an de la înfiinţarea Societăţii Arhitecţilor Români, sunt gratulaţi arhitecţii fondatori 
care primesc „Colecţiunea de elemente româneşti" 20• 

Analizând întreaga compoziţie propusă de arhitectul Socolescu trebuie remarcată 
originalitatea faţă de exprimarea stilistică curentă, deoarece el găseşte soluţii să modifice: 
jocul volumetric, motivele decorative introducând formule insolite, modul în care se 
situează pe lot clădirea şi rezolvarea modenaturii ceea ce conferă casei Ionescu-Gion 
expresia originală, motivând nominalizarea ei în mod particular. Clădirea devine astfel 
exemplarul princeps al exprimării arhitecturale care se va numi ,,stilul Socolescu" 21 . 

211 Primul banchet al arhitecţilor români în: Analele Arhitecturii şi ale Artelor cu care se leagă, 
anul III, nr. 3/1892, Fila 44. 

21 Între clădirile anterioare şi casa Ionescu-Gion, arhitectul Socolescu a mai proiectat o 
construcţie apropiată ca timp şi ca loc de amplasare (conform AN-DMB, Fond PMB-Tehnic, Dosar 
26/1888, Fila 164) căci este gândită pentru str. Lucaci, nr. 21 (devenită Ia 1896 nr. 35 şi apoi pe strada 
Udrişte la nr. 13). Casele sunt în 1896 proprietatea lui Eraclie Ciupagea. Autorizaţia, lipsită de planuri, dă 
voie „să construiască din nou casă cu un etaj (parter) cu modificările următoare: înălţimea de la trotuar 
până deasupra cornişei să fie de 6 m, axa ferestrelor de la galerie să corespundă exact cu axa ferestrelor de 
la acea galerie pentru mai multă lumină şi camera A să fie luminată prin felinarul făcut la acoperişul casei". 
Conform descrierii planul casei se deosebeşte de realizările de până acum ale arhitectului, fiind o reluare 
a vechiului plan al casei bucureştene unifamiliare. Iar faţada (cât se citeşte dintr-un fragment de po:ză 
apărut în Analele Arhitecturii...) este de factură eclectică în formulele practicate anterior anului 1884 când 
îşi începe Socolescu activitatea. Casa, care aşa cum spune acelaşi document, „fiind executată în 
conformitate cu regulamentul" exista până în planul din 1911, în prezent a dispărut. 
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Toate proiectele, cunoscute în prezent, semnate de I. N. Socolescu după anul 
1889 se încadrează acestui mod de exprimare stilistică, fără ca rezolvarea să însemne 
multiplicarea soluţiei iniţiale, ci păstrând efortul creator de nuanţare a expresiei în 
raport cu funcţiunea şi amploarea programului. Dintre clădirile proiectate în această 
etapă un prim grup aparţine celor cu destinaţia exclusiv de locuinţă, diferenţa între 
ele fiind de dimensiune. Aşa sunt: în 1894 casa-parter pentru dr. lovit, din strada 
Emigrantului 22, apoi casele cu două nivele din strada Clopotarii Noi 23 , nr. 55, în anul 
1890 şi clădirea din strada Polonă 24 nr. 26, reparată radical în anul 1891. 

În acelaşi timp realizează şi clădiri CQ funcţiune mixtă, foarte des prezente într
un oraş în care negoţul este una dintre ocupaţiile principale şi anume acel tip de 
construcţie ce are parterul comercial iar catul sau caturile superioare - locuinţe. În 
cadrul acestui program se înscriu: casele Roşu din Calea Moşilor „în curtea bisericii 
Răzvan 25" ridicate în 1889, casele proprii din Bd. Carol I, nr. 14 şi 14 bis 26 construite 
în anul 1896 şi casele Mihail Stoenescu 27 din str. Izvor colţ cu str. Mihai Vodă, din 1897. 

22 AN-DMB, Fond PMB-Tehnic, Dosar 446/1894. Str. Emigrantului situată între str. Antim şi str. 
Sfinţii Apostoli a fost demolată pentru realizarea noului centru civic în anii 1984-1989. 

23 AN-DMB, Fond PMB-Tehnic, Dosar 25/1890, Fila 190. Se autorizează construcţia cu condiţia 
ca „alinierea să meargă pe linia caselor vecine nr. 55 ce fac colţ cu str. Puţul de Piatră". Clădirea, aflată 
apoi pe str. Grigore Alexandrescu la nr. 8 (conform Planului Cadastral, 1896), a fost demolată pentru 
alinierea Bd-ului Colţei (bulevard numit ulterior Lascăr Catargiu, Ana Ipătescu, Lascăr Catargiu). 
Ulterior, în 1938, casa a fost demolată şi pe terenul acesteia şi un teren învecinat s-a ridicat un bloc după 
planurile arh. T. Niga (conform AN-DMB, Fond Cartea Funciară, Dosar 1.847/1940). 

24 AN-DMB, Fond PMB-Tehnic, Dosarele: 79/1891, Fila 252; 80/1891, Fila 46. Socolescu doreşte 
să facă „reparaţii radicale" şi i se acordă autorizaţia cu următoarea condiţie „casele de la faţada stradei 
refăcând faţada pe aliniere ... fără a mări suprafaţa clădirii". Pentru aceasta i se va da şi noua aliniere, 
arhitectul dorind să respecte legislaţia în vigoare. În 1896 casele sunt proprietate E. Ghermani apoi 
devenind proprietatea generalului Stroescu (conform Planului Cadastral 1911) iar str. Polonă devenind str. 
Gheorghe Cantacuzino, apoi str. Teilor nr. 24 şi în prezent str. Slănic nr. 24. Clădirea era şi este compusă 
din 4 corpuri conform descrierii din 1940 când se precizează că este vorba despre o construcţie din 
cârămidă acoperită cu tablă având: corpul I - parter şi etaj cu 11 camere şi dependinţe; corpul II - parter 
şi etaj cu 7 camere şi dependinţe; corpul III şi corpul IV - cu trei camere şi dependinţe, suprafaţa totală 
fiind de 920 m2 (conform AN-DMB, Fond Cartea Funciară, Dosar 27.689/1940). Casa a fost declarată 
monument istoric în şedinţa din 20 aprilie 1953 a Direcţiei Monumentelor Istorice (conform BCMI, nr. 
1-2/1996, pag. 93). 

25 AN-DMB, Fond PMB-Tehnic, Dosar 69/1889, Fila 172. Se cere să se construiască „o pereche 
case de locuit de zid masiv", pe Calea Moşilor colţ cu Pasagiul bisericii Răzvan Vodă". Clădirea a fost 
demolată în 1977 o dată cu demolarea întregului front între străzile G-ral Florescu şi Cavafii Vechi. 

26 Casele din Bd. Carol I nr. 14 (conform AN-DMB, Fond PMB-Tehnic, Dosar 321/1896) la 
renumerotarea bulevardului au primit nr. 30. Imobilul compus din „teren cu casă şi curte, casa constând 
din parter şi două etaje având două prăvălii, 16 camere, dependinţe" avea suprafaţa de 266 m2. Proprietar 
în 1940 era Robescu Nicolae Margareta (conform AN-DMB, Fond Cartea Funciară, Dosar 27.663/1940). 
Casele din Bd. Carol I, nr. 14 bis. (conform AN-DMB, Fond PMB-Tehnic, Dosar 35611896) la 
renumerotare devin nr. 28 şi sunt modificate în 1940 faţă de proiectul iniţial printr-o supraetajare a 
corpului principal care acum este compus din parter şi cinci etaje (conform AN-DMB, Fond Cartea 
Funciară, Dosar 27.662/1940). Proprietarul este Ion Constantin Robescu. La parter se afla un restaurant, 
o bodegă şi o prăvălie. Iniţial clădirea era compusă numai din parter, etajul I şi mansardă. De remarcat că 
proiectarea construcţiilor a coincis cu apariţia Condiţiunilor pentru Construcţiunile de pe bulevarde şi 
splaiuri (vezi Regulamentul pentru Construcţiuni şi Alinieri ... , Bucureşti, 1903) pe care arh. Socolescu le 
respectă, pe Bd. Carol I fiind prevăzută: amplasarea pe aliniere şi cu înălţimea de 15-17 m. Clădirile există 
şi în prezent cu modificările precizate şi sunt declarate monumente istorice. 

27 AN-DMB, Fond PMB-Tehnic, Dosar 1.165/1897. Clădirea având la parter magazin (farmacie) 
a funcţionat continuu până la demolarea ei cu ocazia realizării centrului civic şi dispariţiei str. Mihai Vodă 
(tronsonul între Cheiul Dâmboviţei, Podul Mihai Vodă şi str. Izvor). 
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Analiza acestor construcţii pune în evidenţă o anume nuanţare în timp a 
stilului Socolescu. În ce priveşte planul, în cazul locuinţelor, partiul nemodificându
se, variaţiile sunt minime depinzând strict de amplasarea şi de dimensiunea 
construcţiei. Dealtfel, sunt continuarea tipului de plan adoptat de arhitect la casele 
rezolvate în stil eclectic. Deci, se perpetuează dispunerea camerelor în jurul 
vestibului de intrare, eventual cu adăugarea unui coridor ce asigură decomandarea. 
Elementul nou rămâne turnuleţul (sau încăperea circulară) în care se cuprinde casa 
scării, soluţie prezentă şi la o clădire numai parter ca cea din strada Emigrantului, în 
care este folosită ca acces spre pivniţă. Singurul imobil în planul căruia nu este 
prezent acest accesoriu e11te casa din str. Polonă, la care se păstrează ideea scării 
monumentale ce pleacă din vestibul. În ce priveşte rezolvarea tratării volumetrice, a 
faţadelor şi a modenaturii, în mare se păstrează repertoriul anunţat de casa Ionnescu
Gion, dar există în cazul deschiderilor o anume glisare de la arcul trilobat către 
acoladă. În rest dispunerea rămâne unitară: umplerea cu motive decorative a 
spaţiului între arce sau în jurul arcelor, crearea unei zone decorative clar delimitată 
prin baghete, torsade, care separă un dreptunghi decorativ în jurul golurilor, 
dreptunghi în care se concentrează diferitele motive geometrico-florale tratate sub 
forma reliefului plat. Se folosesc în continuare ferestrele îngemănate despărţite de o 
colonetă, cartuşul deasupra ferestrei sau marcarea cheii acoladei. Volumetric jocul 
acoperişurilor continuă să imprime variaţie masei clădirii, iar tratarea cornişelor este 
la fel de bogată. O soluţie interesantă propun la faţada spre stradă casele din strada 
Polonă - o refacere după cum indică cererea - la care se reiau coloanele duble, 
masive ca la casele Moroianu din Calea Călăraşi, dar legate acum prin acolade. 
Deasemeni, la trăsăturile generale ce caracterizează stilul Socolescu trebuie 
menţionate: punerea accentului pe una dintre faţade, de obicei aceea ce conţine 
intrarea; lipsa tratării diferenţiate a caturilor din punct de vedere a importanţei 
decorative şi, acolo unde lotul o permite, retragerea faţă de linia străzii cu orientarea 
faţadei paralel cu aceasta. În plus, situarea în general, pe centrul lotului permite 
evitarea calcanelor dar celelalte faţade vor fi tratate în mod diferenţiat, ca faţade 
secundare, mai sobru faţă de aceea decretată ca principală. 

În cazul clădirilor cu funcţiune comercială şi de locuit se respectă regulile 
generale de amplasare şi partiu ale acestui program arhitectonic. Deci, magazinele 
sunt la parter, ceea ce impune plasarea clădirii la stradă. În planul doi al calului de 
jos se află birourile, depozitele, camerele auxiliare deschise spre curtea interioară. 
Planimetric nuanţele sunt tot la nivelul zonei locuinţei, unde desfăşurarea porneşte 
din nou de la vestibul dar acum p~rtiul trebuie să concentreze toate funcţiunile pe un 
singur nivel. Rolul de centru de distribuţie rămâne vestibulului, iar casa scării se află 
în turnuleţ (sau forma circulară sau semicirculară similară acestuia), dar există acum, 
din necesitatea dublării scărilor şi o altă scară dispusă într-o laterală a vestibulului -
coridor. Dealtfel, accesele între nivele sunt multiplicate pentru a putea servi 
diferitelor funcţiuni şi locuirii multifamiliale, creînd totuşi acea individualizare a 
fiecărei unităţi. 

Faţadele încearcă să găsească noi rezolvări ale formulei stilisticii iniţiale. La 
casele Roşu (foto 5) sau la casele Stoenescu din proiect existând doar două nivele nu 
se impun mari diferenţieri în raport cu cele ale casei-locuinţă modificările fiind în 
special cele legate de rezolvarea parterului unde funcţiunea de magazin impune 
renunţarea la tratarea decorativă bogată sau la tăierea specială a golurilor dominând 
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vitrinele dreptunghiulare, iar puţinul joc decorativ este rezervat doar intrării, în mod 
evident mai sobră. Etajul, păstrând toate elementele de bază ale repertoriului, 
înlocuieşte numai loggia cu balconul dar care este tratat ca o semi-loggie. La casele 
proprii din Bd. Carol I nr. 14 şi 14 bis, arhitectul Socolescu încearcă să soluţioneze 
aplicarea stilului ce-i poartă numele, la un volum impozant. În cazul clădirii din Bd. 
Carol I nr. 14, fiecărui nivel i se găseşte o soluţie de importanţă egală, deci se evită 
etajul-nobil, dar cu nuanţări ale repertoriului ce aparţin aceleiaşi familii: decorul plat, 
mulurile diverse, ferestre în acoladă. În cazul clădirii din Bd. Carol I, nr. 14 bis, apar 

Casa Roşu, calea Moşilor - faţadă 

soluţii noi importante căci introduce un nou element constructiv-decorativ, bovindoul 
(în locul foişorului central). Clădirea iniţială 2K, conform proiectului, a fost prevăzută 
doar cu parter, etajul cu cele două ferestre cu balconaşe şi bovindou şi mansarda. 
Toată suprafaţa faţadei devine un cadru decorativ cu diferite motive: ocniţe, torsade, 
brâu, arcaturi, cărămidă aparentă de la nivelul parterului până la acoperişul dominat 
de cupola centrală, reuşind să imprime acesteia o expresie absolut individualizată. 

28 În prezent la clădire a fost înlocuită mansarda cu un etaj, nefericit conceput deoarece nu se 
încadrează stilistic în suprafaţa faţadei punând în mod nejustificat accent pe cele două ferestre laterale, 
rupându-se astfel axa de interes. În plus acoperişul nu mai are nici un punct de importanţă ceea ce modifică 
tipologia compoziţională a clădirilor Socolescu. 
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Arhitectul I. N. Socolescu va încerca să aplice expresia sa stilistică, cu rezultate 
interesante, şi la clădiri publice, proiecte realizate în alte localităţi. Sunt astfel 
cunoscute. Primăria oraşului Constanţa (anul 1891), sau Şcoala Secundară de Fete a 
Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român, secţiunea Prahova. 

Casa Făgădău, str. Teilor/Vrăjitoare - faţada 

„Stilul Socolescu" nu va avea acelaşi impact în creaţia arhitecturală a epocii ca 
cel propus de Ion Mincu. Totuşi el va fi remarcat de confraţi şi apreciat efortul creator 
făcut pentru găsirea unui limbaj nou, „unii arhitecţi încearcă să reînvie arhitectura 
românească( ... ). Trebuie să înţeleagă sistemul constructiv şi decorativ şi să se continue 
nu să copieze" 29 spunea arhitectul G. Mandrea într-unul din primele articole care 
analizau rezultatele noilor moduri de exprimare arhitecturală. În continuare, Mandrea 
definind trăsăturile esenţiale ale arhitecturii locale surprinde unele pe care le citim 
tocmai Ia stilul Socolescu „profilele erau puţin dezvoltate, pe ici pe colo se vedea chiar 
structura construcţiei în cărămidă aparentă şi largi streaşini apărau zidăria ... ". 

Difuzarea stilului Socolescu nu a fost analizată până acum, deşi exemplare 
realizate în acest stil pot fi identificate în oraşul Bucureşti. 

Între arhitecţii care au încercat să-i continue linia stilistică un nume a fost 
Ioseph Exner ce va activa în Bucureşti în perioada 1880-1887, şi va avea biroul de 
arhitectură în Calea Dorobanţi, nr. 23. Lucrând în genere proiecte în stil 
eclectic, cel puţin la două clădiri s-a putut identifica folosirea de către arhitect a 
stilului Socolescu: casa Kalinderu 30 din str. Doamnei, nr. 20 şi casa Andrei 

29 George Mandrea, Început de renaştere a artei române în: Analele Arhitecturii ... , anul II, nr. 9. 
1891. pag. 153. 

30 AN-DMB, Fond PMB-Tehnic, Dosar 586/1897. Clădirea există în prezent la aceeaşi adresă şi 
este declarată monument istoric, str. Doamnei fiind clasată Ansamblu de arhitectură şi urbanism. 
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Făgădău31 din str. Teilor colţ cu str. Vrăjitoarei. Se remarcă folosirea alternativă, 
uneori pe aceeaşi faţadă a deschiderilor cu tăietură diferită - trilobate, în acoladă, în 
dreptunghi - decorul bogat al cornişei dar cu introducerea şi a unor motive 
decorative noi faţă de stilul Socolescu clasic (foto 6). 

Un caz aparte în cadrul exemplarelor în stil Socolescu sunt casele Butculescu 
din str. Clemenţei nr. 13, devenite casele dr. Anghelescu din str. C. A. Rosetti 32, 

atribuite probabil din considerente stilistice, lui I. N. Socolescu. Remarcabilă 
realizare arhitectonică, în stilul mai sus citat, cu o tratare &omptuoasă a interiorului, 
şi cu o rezolvare specială a exteriorului, fiecare din cele trei laturi vizibile (a patra 
fiind lipită în prezent de clădirea ce are faţada spre Bd. Magheru) fiind tratată în mod 
special, ca faţade principale dar găsindu-se expresii diferite unora faţă de celelalte. 
Tocmai acest mod de rezolvare şi o anume rigiditate a expresiei modenaturii ne 
determină să punem la îndoială atribuirea clădirii arhitectului Socolescu, în lipsa unei 
atestări documentare. Considerăm că este opera altui arhitect al epocii, desigur de 
remarcabilă valoare profesională, ce s-a exprimat în acest proiect în stilul Socolescu 
considerat capabil să-i ofere mijloacele potrivite de expresie. 

Contribuţia lui I. N. Socolescu la istoria şi evoluţia arhitecturii româneşti este 
remarcabilă, acesta marcând prin creaţiile sale o etapă definitorie în arhitectura 
Bucureştiului sfârşitului secolului al XIX-iea. 

III. I. N. Socolescu - Activitatea de susţinere a profesiei de arhitect 
La parastasul de un an de la plecarea sa, în 1925, arhitectul Ştefan Ciocârlan 

spunea: „Acum 45 de ani, la Paris, Socolescu a încercat să unească pe românii de la 
Şcoala de Belle-Arte" 33• Era începutul unei lupte de impunere a profesiei şi a 
arhitectului pentru care Socolescu a găsit diferite căi de abordare unele cu totul 
originale. În general, s-a implicat în solicitările făcute de noile instituţii ale statului 
român modern. pentru a susţine activităţile ce defineau rolul civic al acestei profesii, 
fie ca arhitect şef al serviciului specializat din cadrul unui minister, în cazul său 
Ministerul Agriculturii, Comerciului, Industriei şi Domeniilor, unde este numit în 
1889 şi rămâne până în ianuarie 1892. În acest răstimp organizează activitatea 
compartimentului - Arhitectură - încercând să rezolve problemele specifice: starea 
fizică a clădirilor proprietate a ministerului, administrarea acestora şi lucrări de 
întreţinere necesare aşa cum face pentru casele Castriş din Calea Victoriei colţ cu 
strada Doamnei sau la Grădina Publică Mogoşoaia. Activitatea practică a fost 
susţinută însă şi de una administrativ-organizatorică, Socolescu încercând să 
determine conturarea mai limpede a rolului acestui serviciu. Dovadă este raportul 34 

31 AN-DMB, Fond PMB-Tehnic, Dosar 1.199/1896. În prezent clădirea există în stare bună, 
adresa actuală fiind str. Vasile Lascăr, nr. 125-127, colţ cu str. Luminei. Clădirea este propusă a fi declarată 
monument istoric. 

31 În absenţa unor documente care să certifice autorul planului, singura mărturie este afirmaţia 
arh. Paul Smărăndescu din articolul Note şi reflexii la Istoria Bucureştilor de N. Iorga (în BCMI, XXXV, 
1942, pag. 194) care vorbind despre arhitecţii ce au lucrat în stil românesc îl citează alături de Ion Mincu 
pe arhitectul I. N. Socolescu cu Casa dr. Angelescu din str. C. A. Rosetti şi Casa Ionescu-Gion. Atribuirea 
nu poate fi acceptată ca certă întrucât este posibilă confuzia între stilul în care a fost proiectată clădirea şi 
autorul propriu-zis al planurilor. În ce priveşte istoricul clădirii datele au fost stabilite după: AN-DMB, 
Fond Cartea Funciară, Dosar 7.282/1940. Clădirea este declarată monument istoric. 

33 Ştefan Ciocârlan, /. N. Soco/escu - cuvântare rostită la parastasul de un an de la moartea lui în 
Arhitectura, 1925. pag. 10. 

34 Situaţia serviciului de arhitectură de la Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerciului şi Domeniilor 
în Analele„., anul III, nr. 3, 1892, pag. 57. 
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de activitate înaintat ministrului la sfârşitul anului 1891, raport care este publicat şi în 
revista Analele Arhitecturii ... , cu scopul precis de a deveni un model pentru alte 
servicii similare. Aceluiaşi scop îi este consacrat şi un alt raport, cel ce priveşte 
organizarea clădirilor pentru servicii balneare în staţiuni de profil 35• Rezultat al unei 
vizite de documentare în Austria, Germania şi Franţa, raportul pune în evidenţă obli
gativitatea acestui tip de investigaţie pentru a te situa de la începuturile unui demers 
organizatoric la nivel european al serviciilor şi evident, necesitatea absolută a 
serviciilor specializate care să se ocupe de aceste domenii, într-o societate în care 
rolul arhitectului încă nu este bine înţeles. 

Fie a acţionat pentru rezolvarea unor probleme arhitectonice cu efect public 
cum a fost participarea la comisia de verificare a stării spitalelor civile (cu arhitecţii 
Maimarolu, Mincu, Băicoianu), sau la elaborarea programelor de concurs pentru 
clădirile Camerei şi Senatului (cu arhitecţii C. Duca şi Maimarolu) şi la stabilirea 
temei pentru construirea noului Teatru Naţional de la Iaşi (cu arhitectul Alexandru 
Săvulescu). 

În 1890 reuşeşte să schimbe profund peisajul profesional înfiinţând cu ajutorul 
arhitectului Gheorghe Sterian şi pe cheltuiala lor, prima revistă de specialitate -
Analele arhitecturii şi ale artelor cu care se leagă. Pe parcursul celor patru ani de 
apariţie, 1890--1893, ambiţioasa revistă, care de la început îşi propune prin vocea 
arhitectului Ştefan Ciocârlan, o sută de subiecte pentru a le lua în discuţie, va căuta 
să însumeze în paginile sale toate aspectele activităţii şi problematicii acestei profesii 
şi acestei arte de la cele practice ale realizării meseriei, la analizele asupra istoriei 
arhitecturii şi artelor dar şi a evoluţiei fenomenului în contemporaneitate sau la 
tehnici de construcţie. Se va reda lupta pentru crearea statutului profesional, aceea 
legată de înfiinţarea Societăţii Arhitecţilor Români (S.A.R.) sau a unei şcoli de 
arhitectură. 

Socolescu, în calitatea sa de director al publicaţiei, este părtaş activ la 
conturarea profilului Analelor, care se va constitui şi realiza prin strădania sa şi a 
colaboratorilor săi de prestigiu, în special arhitecţii George Mandrea, Ştefan 
Ciocârlan, Nicolae Gabrielescu. 

Revista va materializa dealtfel şi un alt concept al său: necesitatea existenţei 
unui permanent raport al arhitecturii cu celelalte arte şi implicit între artiştii creatori, 
afirmaţie făcută de la început: „Analele arhitecturii va fi o publicaţie absolut artistică 
şi ştiinţifică, în care toţi oamenii speciali şi amatori de ale artelor vor putea să-şi 
aştearnă ideile şi să discute chestiuni privitoare la artă" 36, şi susţinută în continuare. 

Dar în tribuna deschisă de revista al cărui director este, două probleme vor fi 
tratate ca absolut esenţiale: unirea profesioniştilor într-o asociaţie şi crearea şcolii 
care să pregătească în continuare cadrele necesare la nivelul corespunzător sfârşitului 
de veac. La prima chestiune răspunsul va fi înfiinţarea Societăţii Arhitecţilor 
Români, arhitectul Socolescu fiind, evident, membru fondator, în comitetul de 
redactare a statutelor şi casier al primelor comitete de conducere. Pentru Socolescu 
personal această prezenţă este pasul firesc după aceea de membru societar al 
Societăţii Politehnice constituită în 1884. 

Va fi membru activ al S.A.R. încă de la începuturi: „Comisiunea destinată a 
pregăti statutele şi procesul verbal, constituită din domenii - Socolescu, Mandrea şi . 

3·
1 Stabilimentele de băi din staţiunile noastre balneare în Analele .. „ anul III, nr. 1-2, 1892, pag. 8. 

36 Direcţiunea, Cuvânt înainte în Analele„„ anul I, nr. 1, 1890, pag. 1. 
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Ciocârlan, se puse imediat pe lucru şi în seara de 4 mai 1891 ( ... ) prezentă statutele 
citite de Socolescu" 37. Tot el va propune, conform statutelor, noi membri societari: 
arhitecţii Oscar Beniş, C. Marinescu, N. Cucu etc. sau noi membri asociaţi: sculptorul 
Ion Georgescu, pictorul D. Mirea etc. La întrunirea din martie 1891 comunică din 
partea Direcţiei Analelor: „Coloanele revistei sunt puse la dispoziţia Societăţii şi a 
Comitetului în scop de a aduce înlesniri acum la formarea tânărului cerc, fără ca prin 
aceasta ( ... )să devină organ special" 38. 

Câţiva ani mai târziu, în 1893, din iniţiativa arhitecţilor Mincu, Negrescu, 
Ciocârlan, Maimarolu şi evident şi a neobositului Socolescu se va înfiinţa Şcoala de 
Arhitectură care va supravieţui în perioada 1893-1898 graţie acestui grup de 
entuziaşti altruişti. 

Tot Socolescu va pleda în discuţiile din cadrul S.A.R. şi în revistă pentru ca 
societatea să ia atitudine în faţa noii Legi a organizării corpului tehnic, lege 
concepută net în defavoarea profesiei de arhitect întrucât îi excludea pe aceştia de la 
deciziile importante privind lucrările publice. 

Caracterizarea succintă a contribuţiei la definirea profesiei de arhitect a lui I. 
N. Socolescu o va face arhitectul D. Cucu în anul 1892 când va „atrage atenţie asupra 
a celor ce luptă, celor ce au înfiinţat societatea noastră Socolescu şi Ciocârlan" 39• 

IV. I. N. Socolescu - Scriitor În ale arhitecturii 

Activitatea teoretică a arhitectului se poate analiza numai pe baza articolelor 
apărute în revista Analele ... , şi, cucertitudine se pot pune în discuţie numai acelea 
semnate Socolescu (I.S. sau S.) 40. Puţine la număr ele se vor ocupa în primul rând de 
profilul revistei, apoi de problemele acute ale profesiei şi rareori luându-şi răgazul, 
de analiză, unor probleme tehnice sau ale istoriei artei. 

Decât orice comentariu credem că cele mai elocvente sunt gândurile 
exprimate de Socolescu: 

Despre modul de abordare a problemelor în revistă: „Făcând posibilă 
cercetarea şi discutarea a orice chestiune privitoare la arte pe un teren unde nu e 
permis a lupta decât cu cunoştinţele speciale şi cu talentul personal" 41 . 

Despre arhitectura rurală: „Facem un călduros apel la toţi confraţii noştri ca să 
dea toată atenţiunea chestiunei locuinţelor ţărăneşti, şi să ne comunice orice 
combinaţie găseşte că ar fi mai avantajoasă pentru diferitele zone ale ţării, în raport 
cu clima, obiceiurile, materialul de care poate dispune şi starea socială a populaţiei 
din diverse localităţi" 42. 

Despre legea monumentelor istorice (varianta redactată de istoricul V. A. 
Urechea şi prezentată în parlament de senatorul C. Exarcu): „E de prisos orice 
comentarii şi nu ne îndoim că maturul corp, va grăbi discutarea şi votarea unei legi 
de aşa de mare interes pentru istoria ţării şi a artelor la noi" 43• 

37 Societatea Arhitecţilor Români în Analele ... , anul II, nr. 3, 1891, pag. 55. 
38 Idem. 
3~ Societatea Arhitecţilor Români, Banchetul aniversar în Analele ... , anul II, nr. 3, 1892, pag. 44. 
40 Revista are o serie de articole, note sau aşa numite „cuvinte înainte", nesemnate, pe care în 

acest moment nu Ie putem atribui precis vreunuia dintre autorii care au contribuit la realizarea publicaţiei. 
De aceea comentariul s-a făcut referitor numai la articolele semnate. 

41 Socolescu, Cuvânt înainte în Analele ... , anul I, nr. 2, 1890, pag. 1. 
42 I.S., Domeniul Coroanei şi construcţiunea caselor ţărăneştiîn Analele ... , anul I, nr. 2, 11190, pag. '.I. 
43 Socolescu, Lege pentru conservarea monumentelor istorice, în Analele ... , anul I, nr. 4, 11190, pag.117. 
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Despre restaurarea monumentelor istorice (după publicarea Memoriului către 
primul ministru semnat de Th. Aman, Burcuş, Ciocârlan, I. Georgescu, I. Mincu, G. 
Mandrea, Maimarolu, Alexandru Săvulescu, I. N. Socolescu, Gheorghe Tăttărăscu): 
„Arhitecţii. pictorii şi sculptorii români dorind ca toată ţara o soartă mai bună 
vechilor monumente istorice au întocmit un memoriu„. " 44• 

Despre scopurile şi programul revistei. 
„Când ne-am hotărât a face să apară publicaţiunea noastră, nu ne-am făcut 

deloc iluzii asupra dificultăţilor ce vom avea de învins, şi hotărârea noastră a fost şi 
este că trebuie, cu orice sacrificii, să mergem tot înainte„. 

Noi suntem cei dintâi să o recunoaştem că lipsuri au fost, că îmbunătăţiri sunt 
trebuincioase, şi dorim propăşirea ne propune a completa, anul viitor, ceea ce 
experienţa ne-a probat că lipseşte şi este necesar. Pe lângă studiile artistice şi 
arheologice făcute asupra monumentelor vechi... este necesar a intra în mod cât se 
poate de pe larg în studiul construcţiilor vechi şi joi din punct de vedere tehnic, 
examinând diversele sisteme de construcţii„. Vom publica„. câte un studiu asupra 
acelor chestiuni de artă care, „.pot fi citite de oricine„. 

Antreprenorii, furnizorii... vor„. primi... un buletin suplimentar.„ în care se va 
cuprinde toate publicaţiunile de furnituri şi lucrări publice„. /prin/legătura„. cu 
oamenii speciali din străinătate şi mai cu seamă cu publicaţiunile speciale, vom fi în 
măsură a ţine la curent pe cititorii noştri de tot ce se petrece mai important în câmpul 
artelor şi al ştiinţei. 

Lipsa unui dicţionar de termeni speciali„. ne îndeamnă să facem un început de 
studiere al termenilor„. 

Cu aceste sarcini ce ne luăm vom merge înainte cu curaj şi cu încredere că„. 
ceea ce facem azi cu atâtea greutăţi va deveni o lucrare la care va participa toţi fără 
deosebire, sprijinind intreprinderea noastră pe căile morale şi materiale. Onoarea va 
fi a tuturor" 45• 

Despre vestigiile antice aflate la Reşca (după excursia făcută la Reşca 
identificată cu Romula antică): „Ar fi de dorit însă („.) ca Guvernul („.) să dispuie de 
urgenţă împroprietărirea locuitorilor pe alte părţi de moşie şi să declare zona ocupată 
de vechiul oraş ca proprietate a statului („.) să înceapă săpături sistematice prin care 
să se descopere întregul oraş" 46 . 

Despre documentaţiile privind restaurarea ale serviciului care funcţiona pe 
lângă Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, documentaţii care s-a constat că 
lipsesc: „Ne-am hotărât a începe noi ceea ce credem că de 17 ani se face, culegerea şi 
publicarea documentelor privitoare la artă şi la monumentele noastre istorice" 47• 

Despre tehnica construcţiei: „ Tehnologia vopsirei învelitorilor de tablă de fer" 48• 

Despre proiectele de arhitectură prezentate în Revista Analelor: „Am căutat 
a face ca fiecare număr al publicaţiei noastre să posede un număr de desene destul de 
important. Cine cunoaşte cu câte greutăţi se poate duce o revistă specială la noi în 
ţară, poate aprecia („.). Toate dificultăţile („.) nu ne pot opri („.) căci suntem 
convinşi că ne facem o datorie de buni cetăţeni" 49• 

44 S„ Restaurarea monumentelor istorice, în Analele.„, anul I, nr. 5, 180, pag. 97. 
45 Direcţiunea, către cititori, în Analele„., anul I, nr. 12, 1890, pg. 206. 
46 I. Socolescu, O excursie la Reşca sau Romu/a în Analele„., anul II, nr. 4, 1891, pag. 73. 
47 I. Socolescu, Spre ştiinţă în Analele„„ anul II, nr. 5, 1891, pag. 84. 
48 S., Tehnologie vopsirea învelitori/or de tablă de fer în Analele„., anul II, nr. 5, 1891, pag. 104. 
49 Socolescu, Către cititorii noştri în Analele.„, anul II, nr. 12, 1891, pag. 197. 
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Despre situaţia arhitecţilor: „Este de neîngăduit că printre toate profesiunile 
libere, aceea de arhitect este cea mai puţin lămurită în aprecierea publicului şi a 
administraţiilor noastre ( ... ) chiar prin legile şi regulamentele speciale ce se fac (. .. ) 
atribuţiile sunt cel puţin confundate ( .. .) cu ale nearhitecţilor sau ale antreprenorilor" 50• 

Pragul noului secol înseamnă pentru arhitectul I. N. Socolescu un bilanţ 
favorabil. Ca arhitect-proiectant este apreciat şi firma sa recunoscută este solicitată, 
dar pe lângă aceasta în cele aproape două decenii de activitate, a devenit un nume de 
prestigiu al breslei prin întreaga sa activitate. Nu este un teoretician, scrie rar, dar îi 
susţine pe cei ce o fac, iar dacă şi revista pe care a iniţiat-o şi Şcoala pe care a susţinut
o nu mai continuă, evident din cauza lipsei mijloacelor financiare şi a nesusţinerii lor 
de către oficialitate, premiza şi ideea a fost conturată şi ele vor rodi în secolul XX. 
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Ion N. Socolescu - The Architect's activity in Bucharest, by the end of the century 
(1884-1900) 

Ion. N. Socolescu was one of the important Romanian architects, coming from a 
predestined family; his brother, Toma Socolescu, W[lS also an architect. 

The paper presents the architect's work in Bucharesl, as well as his public activity for the 
thriving of his profesion in Romania. 

so Socolescu I., Societatea arhitecţilor români în Analele ... , IV, nr. 1-211893, pg. 1-1 „lege" a 
organizării după noua corpului tehnic 3,4/1893. 
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POPINA DE LA,~ VODĂ'', 
VATRĂ DE ISTORIE MULTIMILENARĂ. 

Virgiliu Z. Teodorescu 

Dâmboviţa cu ale ei meandre, schimbătoare de la o viitură la alta, a realizat, 
prin repetate modelări ale malului drept, o ruptură a cornişei care a dat contur 
solitarei ridicături propice pentru vieţuirea umană, conferind protecţie, între ape şi 
resurse prielnice vieţii. A existat o adevărată şi complexă continuitate a prezenţei 
umane relevată concludent de săpăturile arheologice. 1 Legenda şi-a găsit şi ea teren 
propice coroborându-se cu izvoarele scrise 2 care ne evidenţiază o serie de evenimente 
petrecute în ultimul mileniu. Dacă pentru anii domniei lui Mircea cel Bătrân 
tradiţia ne aminteşte 3 de o ctitorie a sa în această zonă, fără însă a se preciza 
localizarea, în veacul al XVI-iea se aminteşte de un episod care s-ar fi petrecut şi ar fi 
trebuit să aibă un deznodământ tragic. Acuzat de hiclenie 4 (act de trădare 
sancţiona bi! în funcţie de gravitate) Mihai, ban al părţilor de peste Olt urma să fie ucis. 
Osânda urma să fie pilduitoare şi ca atare a fost organizată purtarea lui către locul de 
aplicare a sentinţei domneşti. La apropierea de Biserica Albă din Postăvari 5 

condamnatul a cerut să-i fie permisă închinarea la sfintele icoane din incintă. Ruga 
sa şi mai ales angajamentul că de va scăpa, biserică va ridica, a determinat 
reacţia gâdelui care a refuzat să îndeplinească aspra sancţiune. Astfel Mihai, viitorul 
domn al Ţării Româneşti, a scăpat de osânda hotărâtă de predecesorul său, supus 
prea plecat Porţii Otomane. Aceasta este legenda. Cert este că între anii 
1589-1591 Mihai s-a aflat şi în Bucureşti în postura de ctitor 6 înălţând o valoroasă 

1 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Editura 
Academiei R.P.R .. Bucureşti, 1961, p. 230-234. 

2 G. I. Ionescu - Gion, Istoria Bucureştilor, Bucuresc, 1899, p. 783 indiciile cu trimiteri la diverse 
aspecte referitoare la mănăstirea Mihai Vodă. 

3 Ibidem nota 2, p. 2CXJ--201; Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor din cele mai vechi 
timpuri până în zilele noastre nu face o asemenea referinţă. 

4 C. I. Ionescu - Gion, op. cit., p. 204-205; Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 63; Constantin C. 
Giurescu. Istoria Românilor, voi. II, partea a l-a, editia a IV-a. Editura Fundatiilor Regale pentru 
literatură şi artă, Bucureşti, 1943. p. 26Cl--261 îl menţionează printre complotiştii împotriva lui Alexandru 
cel Rău şi pe Mihai care se salvează fugind în Ardeal. Referindu-se la tradiţia consemnată de cronicarul 
Radu Popescu şi însemnările lui Szamoski:izi redă şi episodul ducerii spre locul de osândă a lui Mihai şi 
modul cum s-a salvat de la moarte. 

5 Panait I. Panait, Dezvoltarea cercetării arheologice medievale la Bucureşti (IY5.J--1971), în „Bucureşti. 
Materiale de istorie şi muzeografie IX", 1972, p. 97; Gh. Cantacuzino, Sectorul bisericii Albii din Postăvari, în 
„Materiale V", Bucureşti, 1959, p. 616--642; ibidem „Materiale VIII", Bucureşti, p. 779-785; M. Dumitrescu, 
Istoricul a 40 de biserici din România, voi. I, Bucureşti, 1899. p. 146; Paul Cernovodeanu, Nicolae Vătămanu, 
Consideraţii asupra „calicilor" bucureşteni în veacurile al XVII-iea şi al XVIII-iea. Câteva identificări 
topografice legate de aşezările lor, în „Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, voi. III", p. 39-40. 

6 Calitatea de ctitor şi-a manifestat-o la Râmnicu Vâlcea unde a finalizat lucrarea începută de 
Pătraşcu voievod precum şi la Tutana, jud. Argeş unde a coordonat efectiv lucrarea de construcţie în 
calitate de ispravnic, la Clococioc lângă Slatina jud. Olt. Pe teritoriul Transilvaniei a ctitorit la Alba Iulia 
biserica menită a susţine cauza ortodoxiei, la Ocna Sibiului, la Lusărdea, jud. Someş, a ridicat noi biserici. 
La Râme\i, jud. Alba. a contribuit la revitalizarea activităţii iar la cetatea Făgăraşului a ridicat o capelă 
pentru a fi loc de rugăciune pentru Doamna Stanca. Lui îi sunt atribuite şi o serie de donaţii către 
mănăstirile Golgota, Bistriţa, Coşuna, Curtea Domnească, precum şi la o serie de mănăstiri de la Muntele 
Athos. Vezi C. C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. II, p. 304. 
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construcţie 7 care în decursul veacurilor următoare a adăpostit multe evenimente de 
factură spirituală, culturală şi statală întrucât au fost ani când aşezământul monahal a 
adăpostit 8 şi o serie de conducători ai ţării. Documentele relevă 9 că Mihai a conceput 
şi realizat bogata mănăstire, care i-au fost posesiunile şi modul cum au fost administrate 
de către reprezentanţii monahilor de la Sfântul Munte 10 către care ctitorul a considerat 
că este necesar să facă act de închinare pentru a fi sprijin de existenţă a unei vieţi 
decente în care ortodoxia se confrunta cu presiuni atât din partea altor culte creştine 
cât şi din partea musulmanilor. Voinţa domnului a fost interpretată însă ca act de 
slăbiciune, în veacurile următoare mănăstirile închinate cu fabuloasele lor venituri 
deveniseră resursă de risipire a avuţiei 11 şi chiar mijloc de viaţă de huzur a celor 
„îndreptăţiţi" să beneficieze de uriaşa avere care le fusese atribuită. Concret, 
mănăstirea lui Mihai Vodă deţinea de la munte şi până în lunca Dunării resurse imense. 

Referindu-ne la construcţia mănăstirii este necesar să ne amintim episodul din 
vara anului 1595 când, după bătălia de la Călugăreni, Mihai cu a lui oştire a trebuit să se 
retragă spre munte, Bucureştii fiind sub stăpânirea otomană până în luna octombrie. 
Pentru a putea acţiona împotriva „nesupusului ghiaur", cotropitorii au fortificat tânăra 
mănăstire depozitând muniţie care, la retragerea lor precipitată s-a constituit un mijloc de 
distrugere prin explozia provocată. Domnul a refăcut 12 acest lăcaş, înzestrându-l 13 atât 
el cât şi al\i donatori cu noi posesiuni. În veacul următor mănăstirea Mihai Vodă a devenit 
unul din obiectivele de referinţă în problema raporturilor cu Sfântul Munte. Amintim în 
acest sens acţiunea reformatoare 14 întreprinsă de domnul Matei Basarab v.v. În 
conştiinţa 15 locuitorilor Capitalei şi chiar ai întregii ţări, definiţia de „călugăr mihailot" 
era echivalentul unei comportări nemiloase faţă de cel în imposibilitatea de a-şi onora 
obligaţiile faţă de stăpânul neiertător. 

Am amintit mai sus că în anumite perioade lăcaşul a adăpostit 16 chiar şi 
activitatea zilnică a unor domni datorită ruinării construcţiilor de la vechea Curte 
Domnească, declanşării lucrărilor la Noua Curte, apoi repetatele incendii care au 
înlăturat-o repede din peisajul bucureştean, definită pentru posteritate „Curtea Arsă". 

7 Construcţia este remarcabilă prin planul adoptat, prin proporţii, modul de finisare în condi\iile 
economice specifice finalului de veac XVI, când în locul pietrei de Albeşti s-a recurs la panotări tencuite. 
încadrare de cărămizi aparente, inclusiv cele profilate folosite la realizarea brâului median, la retragerile 
de la cornişe. 

H C. I. Ionescu - Gion, op. cit., p. 128-129, 135, 306, 422-423. 
9 Radu S. Greceanu, Actele Secţiei Bunuri Publice Bucureşti - Mănăstirea Mihai Vodă (Indice 

cronologic nr. 16), Bucureşti, 1949, editat de Arhivele Statului, p. 7-10, 19-20, 22-76. 
IO La 21 august 1599 bogata ctitorie a închinat-o Mihai Viteazul la mănăstirea Simopetra de la 

Muntele Athos, vezi C. C. Giurescu, Istoria Românilor, voi II, p. 304. 
11 C. C. Giurescu, Istoria Bucureştilor „„ p. 66. 
12 Distrugerile la ctitoria lui Mihai au fost de mai mici proporţii, fapt care a permis ca în prag de 

iarnă să fie aduşi aici călugării de la Sf. Troiţă radical distrusă de muni\ia incendiată de otomani la 
retragerea din Bucureşti. 

13 Ctitorul i-a dăruit 14 sate, so\ia lui încă un sat.alţi donatori contribuind la mărirea domeniului 
mănăstiresc, toate adăugându-se celor preluate de la anteriorii ctitori, inclusiv cele ale mănăstirii Sf. Troi\ă 
care până la 1614 vor fi aducătoare de venituri în contul mănăstirii Mihai Vodă. 

14 Abuzurile reprezentantilor mănăstirilor de la Sf. Munte au determinat, în urma repetatelor 
plângeri, reac\ia domniei care a procedat la studierea atentă a vechilor acte de închinare, moment în care 
s-au putut constata discrepante între cele prevăzute şi cele ce se petreceau. Faptele au impus măsuri 
reparatorii pentru ca statutul să fie aplicat aşa cum preconizase donatorul. 

15 I. Ionescu - Gion, op. cit„ Indice p. 783. 
16 Mutarea Cur\ii Domneşti în zona platformei cornişei din dreapta râului Dâmbovi\a duce la 

înlăturarea pericolului inundatiilor însă s-a dovedit o soluţie nesigură, focul devenind adeseori distructiv, 
par\ial sau total care în ultimă instantă i-a consacrat denumirea de Curtea Arsă. 
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În veacul al XVIII-iea schimbările din societatea românească au redeschis 17 

dosarul averilor mănăstirilor închinate impunând celor mai intransigenţi 
preconizarea unor intrepretări corecte a intenţiilor ctitorilor. Dezideratul, la început 
numai şoptit, în secolul următor se exprimă cu glas răspicat înscriindu-se ca obiectiv 
al reformelor preconizate 18. Generaţiile care i-au urmat lui Tudor Vladimirescu au 
considerat că este datoria lor să îndrepte această situaţie. Era cu atât mai necesar cu 
cât cei „în drept", de la an la an, se preocupau din ce în ce mai puţin de starea 
ctitoriilor din ţările române. Bogatele venituri obţinute nu se foloseau şi pentru buna 
întreţinere a acestora. Evenimentele seismice din anii 1802 şi 1838 au dovedit-o 
deosebit de concludent, sumele insuficiente alocate refacerilor permiţând numai 
intervenţii 19 minore, provizorii, chiar dăunătoare ca soluţii arhitecturale şi ca 
trăinicie. Dacă în spaţiile acestor aşezăminte anterior se desfăşura o viaţă spirituală 
şi culturală, acum era numai adăpost pentrn cei câţiva administratori preocupaţi 
numai de trimiterea veniturilor obţinute către mănăstirile de la Sfântul Munte. 

În veacurile XVII şi XVIII arhiva ţării fusese găzduită 20 Ia mănăstirea ctitorie 
a domnului Constantin Şerban vv., devenită la scurt timp mitropolia Ungrovlahiei, 
dar acumularea de înscrisuri a determinat ca o parte din aceste arhive să fie duse în 
alte mănăstiri bucureştene. Astfel au ajuns să ocupe 21 câteva încăperi la mănăstirea 
Sfântul Nicolae (Mihai Vodă). Metamorfoza societăţii româneşti după anul 1829 a 
înregistrat, prin aplicarea Regulamentelor Organice desfiinţarea vechilor instituţii de 
sorginte feudală deschizând drumul organizării statului care urma să conducă Ia 
realizarea, pc etape, a instituţiilor moderne. A fost momentul când arhivele 
instituţiilor desfiinţate au fost reunite în instituţia nou creată prin prevederile 
Regulamentelor Organice. Această trezorerie definită ca Arhivele Statului 22 , a fost 
înfiinţată în luna mai 1831 în Ţara Românească şi în ianuarie 1832 în Moldova. 
Întrucât la data înfiinţării n-au existat spaţii adecvate s-a găsit cu cale să fie găzduite 
în spaţiile unor mănăstiri. În Bucureşti, timp de câteva decenii, au fost găzduite 23 la 
mănăstiri ca Antim, Zlătari, Văcăreşti, Mihai Vodă ş.a. A fost epoca unor arhive 
călătoare, soarta înscrisurilor fiind afectată atât de condiţiile inadecvate de păstrare 
cât şi repetatele mutări. Dacă mai adăugăm sustragerile interesate sau împrumuturile 
pentru cauze pe rolul instanţelor cu termene care s-au succedat de-a lungul deceniilor 
înţelegem cum s-a subţiat această zestre naţională. 

17 De fapt condiţiile secolului al XVIII-iea au facilitat intensificarea scoaterii valorilor din \ările 
române de către reprezentanţii mănăstirilor închinate. 

18 Momentele care au generat acte reformatoare au înscris între obiective şi această problemă. 
19 Au fost de fapt numai lucrări de cârpeală, repara\iile efectuate au contribuit, de cele mai multe 

ori, chiar la schimbarea, diminuarea arhitecturii şi de fapt n-au conferit edificiul trăinicia necesară. 
Evenimentele ulterioare au dovedit că sumele modeste alocate au fost insuficiente. 

20 Yirgiliu Z. Teodorescu, Popas la vetrele istoriei - Ansamblul Patriarhiei Române, în „Citadela", 
anul II, nr. 7-12 (10-15). decembrie 1977, Ceraşu Prahova, p. 119-120. 

21 Măsuri în concordanţă şi cu prezenţa în imediata apropriere a Curţii Domneşti, a cancelariei acesteia. 
22 Acţiunea reformatoare a impus „salvarea" arhivelor lnstitu\ilor supuse desfiinţării: „Arhivele 

Statului, 125 ani de activitate 1831-1956" Bucureşti, 1957, p. W-40; D. Onciul, Din istoria Arhivelor 
Stallllui, Bucureşti 1903; Constantin Moisil, Arhivele Statului şi Regulamentul Organic, în „Revista 
Arhivelor", Bucureşti, 1929, voi. II, nr. 4-5, p. 269-289. 

23 Măsură care s-a dovedit în ani dăunătoare pentru soarta arhivelor. Spaţiile atribuite găzduirii 
„temporare" a acestora nu întruneau cele mai elementare condi\ii de păstrare şi conservare. Manipularea 
la încărcare - descărcare, mijloacele de transport se constituiau alte surse de distrugere lentă, dar sigură. 
probabil că din acei ani s-a transmis către noi butada „două mutări fac cât un incendiu". 
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Cei care au fost numiţi la conducerea arhivelor 24, oameni de cultură cu 
preocupări pentru cunoaşterea trecutului istoric, erau conştienţi de imensa 
răspundere care şi-o asumau faţă de generaţiile viitoare. Ca atare, cercetarea 
documentelor păstrate la Arhivele Statului relevă cum Eliade Rădulescu 25 , Grigore 
Alexandrescu 26 în Ţara Românească, sau Gheorghe Asachi 27, Vasile Alecsandri 28 

în Moldova, citând numai câte două exemple din cele multe care obligă, în alte 
condiţii de spaţiu, să fie pomenite şi cinstite cum se cuvine, au făcut numeroase 
demersuri 29 cu referire la local, la mobilier, la insuficienţa numărului personalului, la 
condiţiile de lucru şi măsuri de protecţie. Toate acestea evidenţiază că cei numiţi în 
fruntea Arhivelor Statului au preconizat măsuri pentru protejarea preţiosului tezaur 
de informaţii, izvor de cunoaştere a trecutului poporului român, a legăturilor, în 
decursul veacurilor, cu ţările limitrofe sau cu cele mai îndepărtate. 

Evenimentele anilor 1859-1861 care au promovat Mica Unire a Ţării 
Româneşti cu Moldova, treaptă necesară pentru următoarea înfăptuire - Marea 
Unire - au condus, în procesul de unificare şi reorganizare administrativă, la 
înfiinţarea 30 Direcţiei Generale a Arhivelor Statului. Cezar Boliac 31 , adus la 
conducerea acestei instituţii, om cu respect pentru relicvele trecutului, a obţinut 
folosirea în exclusivitate a spaţiilor care aparţinuseră fostei mănăstirii Mihai 
Vodă, desfiinţată prin aplicarea prevederilor Legii Secularizării averilor mănăstireşti. 
Deorece condiţiile erau modeste ca urmare a neîntreţinerii clădirilor de 
către cei amintiţi anteriori ca virtuali stăpâni, atât Cezar Boliac cât şi Bogdan 

24 „Arhivele Statului, 125 ani „.", p. 40 şi în continuare; „Figuri de arhivişti", Bucureşti, 1971, 328 
p. ; colecţia Revista arhivelor. 

25 Ion Eliade Rădulescu I Heliade Rădulescu (6 ianuarie 1802, Târgovişte - 27 aprilie 1872, 
Bucureşti), scriitor, lingvist, gânditor, om politic, animator al vieţii culturale, editor, traducător, membru 
al Academiei Române. La 24 iulie 1843 a fost numit în postul de „arhivar al Statului" funcţie deţinută până 
Ia 14 iulie 1848, vezi Tudor Mateescu, Ion Eliade Rădulescu, în „Figuri de arhivişti", p. 21-31, M.D.E„„ p. 
790-791 

2r• Grigore Alexandrescu I Grigore Alesandrescu (22 februarie 1814, Târgovişte - 25 noiembrie 
1885, Bucureşti), poet, folclorist, traducător, ziarist, om politic. La 18 iunie 1849 a fost numit „arhivarul 
Statului" funcţie deţinută până Ia 3 decembrie 1854. Menţionăm şi activitatea desfăşurată în cadrul 
Comisiei Documentale unde a lucrat între 19 ianuarie 1852 - 11 aprilie 1858. Vezi Cornelia Bavarache 
Crivăţ, Grigore Alexandrescu, în „Figuri de arhivişti" p. 35-41; M.D.E„ p. 38; „Dicţionar cronologic -
literatura română", Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 205. 

27 Gheorghe Asachi (1 martie 1788, Herţa, - 12 noiembrie 1869, Iaşi), doctor în filosofie, licenţă 
în inginerie, arhitect, pictor, folclorist, om de cultură enciclopedică, scriitor, gazetar, arheolog, filolog, 
epigrafist, arhivist al Statului între anii 1832-1849 şi 1857-1858. Vezi M.D.E„ p. 108; Iordan Datcu, S.C. 
Stroiescu, Dicţionarul folclorişti/or, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 51; „Arhivele 
Statului - 125 ani .„", p. 43, 44, 46. 

211 Vasile Alecsandri (21 iulie 1821, Bacău - 22 august 1890, Mirceşti, jud. Iaşi), studii la laşi şi 
Paris, scriitor, folclorist, animator cultural, om politic, academician. Arhivist al Statului de la 3 februarie 
1850 la 17 aprilie 1853. Vezi M.D.E„ p. 37; Iordan Datcu, op. cit„ 40-45; Gheorghe Ungureanu, Vasile 
Alecsandri, în „Figuri de arhivişti", p. 45-63. 

29 Arhivele Naţionale, Direcţia Arhivelor Istorice Centrale, fond D.G.A.S. dosarele acelor ani 
cuprind numeroase rapoarte, schiţe, proiecte ale unor construcţii speciale pentru arhive relevând 
preocupare pentru asigurarea tezaurului arhivistic încredinţat spre transmitere către viitorime, în 
„Arhivele Statului -125 ani „.", p. 71-72. 

30 „Arhivele Statului -125 „.", p. 33-34. 
31 Cezar Boliac (25 martie 1813, Bucureşti - 25 februarie 1881, Bucureşti), studii la Bucureşti şi 

Paris, poet, publicist, arheolog, numismat, colecţionar, folclorist, om politic. Vezi M. D. E„ p. 218; Iordan 
Datcu, op. cit„ p. 82-84; Ileana Leonte, Cezar Ba/iac, în „Figuri de arhivişti", p. 115-129. 
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P. Haşdeu 32 au continuat să insiste pentru obţinerea unui local corespunzător. Ei au 
iniţiat elaborarea unor proiecte 33 de către arhitecţii epocii pentru un palat al 
Arhivelor Statului. A fost perioada când, starea avansată de ruinare a ansamblului 
respectiv, a iscat diverse reacţii, ajungându-se până la propunerea 34 de demolare şi 
ridicare pe promontoriul acestei popine a unui sanctuar în care să fie depus craninul 
Bravului Erou de la Călugăreni, unificator de neam şi ţară. În acest spaţiu remodelat 
urma să fie amplasat şi monumentul ecvestru al lui Mihai Viteazul comandat 
sculptorului francez Carrier Beleuse. Dezbaterile 35 pro şi contra au condus la o altă 
soluţie, biserica şi construcţiile înconjurătoare rămânând să dăinuie şi să dispară prin 
lenta distrugere în timp. Dificultăţile financiare n-au permis executarea lucrărilor 
absolut necesare, ajungându-se la evacuarea 36 arhivelor deoarece acoperişurile şi 
zidurile se prăbuşeau. Din nou arhivele călătoreau în spaţii temporare. La cumpăna 
veacurilor XIX şi XX noul director general, Dimitrie Onciul 37, istoricul preţuitor al 
izvoarelor trecutului, a considerat că demersurile făcute până atunci nu sunt 
realizate deoarece statul este lipsit de mijloace pentru proiecte de o asemenea 
anvergură şi, ca atare, a declanşat o serie de acţiuni care să ducă la eşalonarea în 
timp a lucrărilor. La început a iniţiat refacerea unor porţiuni din vechile clădiri ale 
fostei mănăstirii care încă se puteau folosi. A recurs în acest scop la valoroşi 
arhitecţi, cu o bogată experienţă în restaurarea şi păstrarea patrimoniului de 
arhitectură naţională. Proiectele întocmite de arhitecţii Nicolae Gabrilescu 38, 

32 Bogdan Petriceicu Haşdeu (26 februarie 1838, Cristineştii Hotinului, azi Ucraina - 25 august 
1907, Câmpina, jud. Prahova), studii la Chişinău, Harkov, activitate militară, juridică, didactică, profesor 
universitar, publicist, filolog, lingvist, lexicograf, folclorist, om politic, membru al Academiei Române şi al 
academiilor din Saint Petersburg, Sofia, Belgrad, New York, a numeroase instituţii prestigioase de 
cercetări din lume. De la 17 mai 1876 şi până la 1aprilie1900 a fost director general al Arhivelor Statului. 
Vezi M. D. E., p. 786; Iordan Datcu, op. cit., p. 221-225; Mihai Regleanu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, în 
„Figuri de arhivişti", p. 179-197. 

33 Aurelian Sacerdoţeanu, Proiecte pentru palatul Arhivelor Statului. Contribuţie la istoria arhitecturii 
noastre în secolul XIX, Tiparul Cartea Românească, Bucureşti, 1940, 32 p. „Arhivele Statului 125 ani ... ", p. 70--73. 

34 Presa timpului a consemnat asemenea luări de poziţie, problema amplasării monumentului 
comandat pentru a-1 evoca pe Mihai Viteazul devenind de interes naţional, a promovat diverse opinii 
pentru că în final locul ales să fie cel din faţa localului Academiei, denumirea care definea de fapt localul 
Universităţii. Din fericire, preconizatul proiect al demolării a fost înlăturat, devenind din nou în atentia 
celor din secolul al XX-iea care prin cele dispuse în anul 1984, s-a trecut în anul următor la translarea 
bisericii şi a clopotniţei şi demolarea prin dinamitare a celorlalte construcţii, relicve ale secolelor XVI-XX. 

35 Biserica, după secularizarea din 1863 nu a mai servit ca biserică de mănăstire, devenind biserică 
de cartier. Posibilităţile materiale reduse au garantat o lentă ruinare a bisericii. 

36 De un regim similar de vitreg s-a „bucurat" şi restul ansamblului. Deşi clădirile adăposteau 
numeroase instituţii ale statului nu a existat o preocupare pentru acordarea permanentă a îngrijirilor 
cuvenite. Cutremurul din anul 1893 a contribuit la accentuarea stării de degradare a clădirilor. 

37 Dimitre Onciul (7 noiembrie 1856, Straja, jud. Suceava - 20 martie 1923, Bucureşti), studii la 
Cernăuţi, Viena, doctor în istorie, activitate didactică, profesor universitar, membru şi preşedinte al 
Comisiunii Monumentelor Istorice, membru şi preşedinte al Comisiei Consultative Heraldice, membru şi 
preşedinte al Academiei Române, director general al Arhivelor Statului de la 1 aprilie 1900 şi până la 
încetarea din viaţă. Vezi Ştefan Ştefănescu, Dimitrie Onciul, în „Enciclopedia istoriografiei româneşti", 
Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 244-245; Mihail M. Fănescu, Dimitre Onciul, în 
„Figuri de arhivişti", p. 201-227; Virgiliu Z. Teodorescu, Dimitrc Onciul protector al izvoarelor trecutului 
poporului român, în „Revista Arhivelor", anul LXXI, voi. LVI, nr. 2/1994, p. 199-205. 

38 Nicolae Gabrielescu (1854-1926, Panciu), arhitect cu realizări şi în domeniul restaurărilor 
vechilor edificii, inclusiv fosta mănăstire Mihai Vodă. Vezi Paul Constantin, Dicţionar universal al 
arhitecţilor, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 120-121; Andrei Pippidi, fn ajunul 
înfiinţării Comisiunii. Rolul lui Nicolae Gabrielescu, în Revista Monumentelor Istorice, anul LXI, nr. 
2/1992, Bucureşti, 1998, p. 72-75. 
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Cristofi Cerchez 39, Alexandru Băicoianu 40 şi Petre Antonescu 41 l-au ajutat să 
etapizeze lucrările, putând astfel să obţină eşalonat sumele necesare. În prima fază 
au fost abordate construcţiile de pe latura de vest, de pe latura de nord şi parţial de 
pe laturile de sud şi est. Starea celor din zona sud-estică, fosta trapeză şi 
arhondaricul mănăstirii, a impus să fie demolate în vederea ridicării unui impunător 
local menit să adăpostească viitorul Muzeu al Arhivelor Statului 42• Bun gospodar, 
secondat de valoroşi colaboratori, a procedat metodic, rezultatele obţinute i-au 
deschis calea spre alte şi alte finanţări. Astfel s-a ajuns la elevarea unei impunătoare 
construcţii, impresionantă în epocă 43 prin proporţii, arhitectură, sinteză a celor mai 
valoroase elemente ale vechilor edificii româneşti, şi prin materialele puse în operă. 
Bolta sălii mari a viitorului muzeu a fost prima construcţie cu caracter cultural 
realizată 44 din beton armat, rezistentă la seismele cu care s-a confruntat în acest 
secol. Trebuie să amintim şi faptul că la timpul respectiv ea s-a constituit ca o lucrare 
de pionierat pe plan mondial, România preconizând şi concretizând în ani relaţia 45 

firească cu cei care sunt creatori de arhivă, cu publicul larg. Prin acest aşezământ 
preceptul „de la lume adunate, la lume redate", devenea o concretă exprimare a 
respectului pentru tezaurul deţinut cât şi o cale de edificare a tuturor a menirii 
acestei instituţii publice. Primul război mondial a găsit construcţia palatului la 
stadiul de finisaje interioare şi de dotare cu mobilierul specific. Lucrările au fost 
reluate în anul 1920, astfel că în 1924, anticipând 46 inaugurarea muzeului la 1 mai 

39 Cristofi Cerchez (5 iulie 1872, Bucureşti - 15 ianuarie 1955, Bucureşti), arhitect cu realizări şi 
în domeniul valorificării stilului neoromânesc, contribuind la reuşita restaurării unor ansambluri 
arhitectonice printre care şi cel <le la Mihai Vodă. Vezi Paul Constantin, op cit., p. 67-68. 

40 Alexandru Constantin Băicoianu {1859, Bucureşti - ?), arhitect diriginte al construcţiei 
Ateneului Român, contribuţii la refacerea ansamblului Mihai Vodă. Vezi Paul Constantin, op. cit., p. 35. 

41 Petre Antonescu (29 iunie 1873, Râmnicu Sărat - 22 aprilie 1965, Bucureşti), studii de arhitectură 
la Paris, discipol al lui Ion Mincu, promotor al stilului neoromânesc, carieră didactică, membru al Academiei 
Române, publicist. Pentru ansamblul de la Mihai Vodă a proiectat şi coordonat lucrările pentru edificarea 
palatului Muzeului Arhivelor Statului. Vezi Petre Antonescu, Clădiri, construcţii, proiecte, studii, Editura 
Tehnică, 1965, planşele referitoare la proiectul muzeului; Paul Constantin, op. cit., p. 22-23. 

42 Deziderat enunţat încă din primele decenii de existenţă a Arhivelor Statului ca mod de a oferi 
spre cunoaşterea publică a valorilor tezaurizate pentru ca virtualii creatori să acorde atenţie documentelor 
pe care le elaborau. Vezi Virgiliu Z. Teodorescu, Muzeul Arhivelor- 50 de ani de existenţă, în „Revista 
Arhivelor", anul LIII, voi. XXXVIII, nr. 4/1976, Bucureşti, p. 364-367. 

43 La timpul respectiv Primăria Municipiului Bucureşti a dispus o amplă acţiune menită să pună 
în evidenţă, prin resistematizarea zonei limitrofe, valorile arhitecturale ale ansamblului Mihai Vodă. S-a 
preconizat în acest scop exproprierea clădirilor alăturate murilor fostei mănăstiri, realizarea unui parc în 
zona vestică şi modernizarea arterei de circulaţie Uranus. În această etapă s-a lansat şi ideea amplasării 
busturilor Dimitre Onciul şi Bogdan P. Haşdeu ca simboluri de cinstire din partea foştilor elevi şi 
continuatori de ideal al protejării patrimoniului cultural al neamului românesc. 

44 Prin proporţii, zvelteţe, funcţionalitate bolta sălii centrale s-a constituit o reuşită atât 
arhitecturală cât şi constructivă conferind spaţiului calităţi deosebite de iluminare, aerare şi sonorizare. 

45 Chiar pentru Dimitre Onciul problema viitorului muzeu a constituit o permanentă preocupare. 
Experienţa dobândită l-a determinat ca pe parcursul elevării să manifeste un interes sporii pentru ideea de 
depozit - expoziţie pentru ca, după evenimentele primului război mondial, să adopte soluţia expunerii în 
vitrine a pieselor selecţionate din tezaurul arhivistic. A păstrat, pentru circuitul vizitatorilor, spaţiile de la 
demisol care urmau să preia funcţia de depozite model pentru a fi pildă de modul cum trebuie păstrate 
arhivele în secolul al XX-iea. 

46 Prin preocuparea lui Nicolae Iorga, România a găzduit în anul 1924 lucrările Congresului 
Internaţional de Bizantinologie. În scopul evidenţierii valoroaselor tradiţii bizantine pe vatra actuală 
românească, manifestările au fost găzduite şi eşalonate în diverse instituţii cultural-ştiinţifice. Cu acest 
prilej Arhivele Statului au patronat o asemenea etapă a lucrărilor în incinta clădirii viitorului muzeu. Prin 
elementele de arhitectură valorificate de Petre Antonescu, prin elementele decorative, inspirate de 
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1925 47 , a găzduit o parte din lucrările Congresului internaţional de bizantinologie, 
prilej de etalare a unor valori din tezaurul Arhivelor Statului 48 şi din colecţia lui 
George Olszewski 49. 

Facem menţiunea că vechile spaţii de pe laturile de vest, de nord şi parţial de 
est au fost adaptate pentru multiple funcţionalităţi 50: birourile Direcţiei Generale, 
biblioteca, sala de studii, depozite, locuinţa directorului general. Notabilă este şi 
preocuparea lui Dimitrie Onciul pentru înzestrarea spaţiilor cu mobilier specific 51 • 

Pentru spaţiile publice a comandat la firme bucureştene executarea de mobilier din 
lemn folosind elemente decorative specifice artei tradiţionale româneşti. 

miniaturistica vechilor documente, folosite la pictarea pereţilor interiori precum, şi mai ales, prin 
exponatele prezentate ca icoane, tablouri, documente, manuscrise, condici, vechi tipărituri ambianţa a fost 
tipică pentru cunoaşterea trecutului bizantin transmis prin tradiţie generaţiilor veacurilor care au dus pe 
mai departe acel Bizanţ după Bizanţ. 

47 La 1 mai 1925 a fost plasată pe peretele scării principale placa de marmură cu stema ţării 
~urnată în bronz şi cu textul definitoriu pentru modul cum a fost receptat acest act de cultură; „ S-A 
INrIINŢAT ÎN DOMNIA GLORIOASA /A/REGELUI FERDINAND I I FIIND I PRIM MINISTRU 
IOAN I. C. BRĂTIANU I MINISTRU AL INSTRUCŢIUNII I DR. C. ANGELESCU I MINISTU AL 
CULTELOR ŞI ARTELOR I AL LAPEDATU I DIRECTOR AL ARHIVELOR I CONST. MOISIL/ 
DIRECTORUL MUZEULUI ARHIVELOR I G. OLSZEWSKI I 1 MAI 1925". La cutremurul din 4 
martie 1977 placa s-a spart în zeci de bucă\i pe care însă le-am strâns şi apoi am recompus-o pe peretele 
unei cămăruţe unde puteam asigura încălzirea micului spaţiu în anii „epocii de aur" când activitatea 
muzeului deranja unele persoane care dispuneau de repartizarea cotelor de consum de gaze. Placa am 
protejat-o cu o draperie de pluş, patronându-mi discret activitatea la Muzeul Arhivelor. La evacuarea din 
anul 1985 am cerut permisiunea să decapez componentele plăcii pentru ca în alte condiţii să pot să le 
recompun. Am fost refuzat şi astfel o placă - document a fost înlăturată prin decizia unuia care tocmai avea 
misiunea de a prezerva pentru viitorime relicvele trecutului. 

4H La organizarea expoziţiei dedicată Congresului Internaţional de Bizantinologie, a celei 
organizate în anul 1926 şi a celorlate care au urmat o mare importanţă a avut-o experienţa dobândită cu 
ocazia participării la Expoziţia Jubiliară a României din anul 1906 când Arhivele Statului au fost onorate 
cu Medalia de Aur pentru ceea ce şi cum au prezentat tezaurul arhivistic. 

49 George Olsevschi (23 aprilie 1889, Bucureşti - 5 august 1943, Bucureşti), Studii la Bucureşti şi 
Viena, inginer, colecţionar cu o vastă participare în perioada interbelică la organizarea unor expoziţii în 
ţară şi în străinătate oferind publicului prilejul de a cunoaşte varietatea relicvelor valoroase reunite în 
colecţia sa. La propunerea lui Constantin Moisil a fost numit de la 15 iunie 1925 director onorific al 
Muzeului Arhivelor Statului. Vezi A.N. - D.A.I.C„ fond D.G.A.S„ dosar 936/1925, f. 92, iar din 1926 a fost 
numit şi director al Muzeului Toma Stelian, vezi A.N. - D.A.I.C., fond Casa Şcoalelor, dosar 880/1926, f. 
7; în ambele situaţii şi-a pus la dispoziţie propriile colecţii pentru diversificarea începutului activităţii. 
Cataloagele expoziţiilor organizate sunt o mărturie concludentă pentru posteritate a ceea ce i-a fost 
preocupare, să colecţioneze precum şi modul cum, în calitate de muzeograf, a înţeles să prezinte o anumită 
tematică. Experienţa dobândită i-a fost utilă în comisiile în care a fost cooptat pentru evaluarea bunurilor 
de patrimoniu cultural. După prematura s-a dispariţie, deşi s-a constituit o comisie de evaluare a colecţiilor 
sale în vederea achiziţionării de către stat de la urmaşi, nu cunoaştem să fi avut o finalitate, evenimentele 
militare, schimbările intervenite în viaţa politică au tergiversat măsurile cuvenite. 

50 Până în anul 1951 locuinţa directorului general al Arhivelor Statului se afla în incinta 
ansamblului Mihai Vodă, prezenta sa dovedindu-se la momente de criză mai mult decât benefică. Amintim 
în acest sens de intenţia ocupanţilor din anii 1916-1918 de a „recupera" de la Arhivele Statului 
documentele chirilice care nu fuseseră evacuate în Moldova şi de acolo la Moscova. Intervenţia promptă 
a lui D. Onciul a stopat asemenea abuzuri, şi asigurarea protecţiei militare a obiectivului din partea 
comandamentului german. 

51 Consultând caietele diferitelor firme bucureştene a încredinţat executarea mobilierului celor 
care le-a considerat inspirate de modelele decorative tradiţionale. În anul 1964 acest mobilier era dispersat 
în spa\iile ocupate de Arhivele Statului. În decursul anilor am reuşit să le reunesc şi să le supun unor atente 
restaurări, după care le-am integrat în mobilierul muzeului. După anul 1985 din nou soarta acestora a fost 
vitregă, puţine piese au fost integrate în sala Dimitre Onciul din localul Arhivelor Statului. 
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Amintind numai câteva nume din rândurile celor ce au contribuit la păstrarea şi 
transmiterea către noi a tezaurului arhivistic am înfăptuit o gravă impietate. Alţi mulţi îşi 
merită evidenţierea. Personalitatea, dar mai ales faptele impunând o asemenea 
recunoaştere, expresie că pilda lor este însuşită şi de către urmaşi. Nume ca cele ale lui 
Nicolae Filimon 52, Gheorghe Peşacov 53, Gheorge Nedioglu 54, Stoica Nicolaescu 55 , 

Constantin Moisil 56, George Călinescu 57, Aurelian Sacerdoţeanu 58, Ion Radu Mircea 59, 

52 Nicolae Filimon (6 septembrie 1819, Bucureşti - 19 martie 1865, Bucureşti). activitate în 
aparatul administrativ al Ţării Româneşti care l-a apropiat de documentele trecutului, întâi în cadrul 
Comisiei Documentale din 17 septembrie 1859 şi apoi în Arhivele Statului, moment de cunoaştere 
profundă a societăţii româneşti în evoluţia sa şi prilej de documentare pentru subiectele din creaţia sa 
literară. Părinte al romanului, tezaurul arhivistic i-a servit la definirea comportamentelor personajelor 
conturate în evoluţia lor. Ne referim predilect la romanul „Ciocoii vechi şi noi" - Prezent în cotidian în 
calitate de cronicar al evenimentelor, inclusiv cele muzicale, teatrale ş.a. Vezi Mihai Regleanu, Nicolae 
Filimon, în „Figuri de arhivişti", p. 95-100. 

53 Gheorghian Peşacov (1784/1785, Craiova - 1 noiembrie 1854, Bucureşti), bun cunoscător al 
limbilor greacă, slavă, bulgară, sârbă, rusă şi probabil latină a fost timp de două decenii secretar a cinci paşi 
ai Vidinului ca apoi să traducă vechi documente, atât la Craiova cât şi la Târgu Jiu. Examenele de tălmaci 
l-au consacrat ca specialist în domeniu fiind solicitat de cele mai mari familii ~ă realizeze traduceri dupi1 
documentele deţinute. A desfăşurat şi activitate didactică la Târgu Jiu. Venind la Bucureşti a concurat 
pentru funcţia de tălmaci oficial. În anul 1842 a fost numit la Comisia Documentală deţinând această 
funcţie până la sfârşitul vieţii. Remarcabile sunt preocupările sale pentru traducerea corectă a termenilor 
mai ales a celor care defineau instituţii juridice. Vezi Mihail M. Fănescu, Gheorhian Peşacov - contribuţii 
la cunoaşterea vieţii şi activităţii sale, în „Arhivele Statului 125 ani „.", p. 287-301. 

54 Gheorghe Nedioglu (28 martie 1883, Zebil, jud. Tulcea - 1963, Bucureşti), studii la Tulcea şi 
Bucureşti, activitate didactică, autor de manuale şcolare, activitate la Arhivele Statului, pasionat 
cercetător al vechilor instituţii juridice. Vezi Virgiliu Z. Teodorescu, Slujitori ai arhivelor din România; 
Profesorul Gheorghe Nedioglu-Schiţă de portret, în „Revista Arhivelor", anul LXIX, nr. 4, p. 415-426. 

55 Stoica Ştefan Nicolescu (25 martie 1879, Bitolj, Jugoslavia -20 octombrie 1914, Caracal). studii 
la Caracal, Bucureşti, specializare la Sofia, Belgrad, Praga, doctor în slavistică, carieră didactică, inspector 
la Ministerul Cultelor şi Artelor, membru al Societăţii Regale Române de Geografie, al Societăţii 
Numismatice Române, al Institutului de Istorie şi Arheologie din Sofia, pasionat cercetător al vechilor 
texte slavone, publicist. În tinereţe a fost încadrat la Arhivele Statului ca ajutor de arhivar. Vezi „Arhivele 
Statului 125 ani „.", p. 54; Damaschin Mioc, Nicolaescu Stoica Ştefan, în Enciclopedia istoriografiei 
româneşti, p. 238; necrologuri în Gazeta Municipală, anul X, nr. 485/2 noiembrie 1941, p. 2; ibidem: nr. 
496/9 noiembrie 1941, p. 2. 

56 Constantin Moisil (8 decembrie 1876, Năsăud -20 octombrie 1958, Bucureşti), studii la Năsăud: 
Bucureşti, doctor în istorie la Cluj, activitate didactică, numismatică la cabinetul Academiei Române, 
director general al Arhivelor Statului, membru al Academiei Române, preşedinte al Societăţii 
Numismatice Române, publicist. Vezi Constantin Preda, Moisi/ Constantin, în „Enciclopedia istoriografiei 
româneşti", p. 224-225; 100 de ani de la naşterea lui Constantin Moisil, comunicări la sesiunea ştiinţifică 
din cadrul Muzeului Arhivelor, în „Revista Arhivelor", anul LIV, voi. XXXIX, nr. 1/1977, p. 76-92. 

57 George Călinescu (19 iunie 1899, Bucureşti - 12 martie 1965, Bucureşti), studii în Bucureşti, 
specializare la Roma, prozator, poet, dramaturg, critic şi istoric literar, eseist, ziarist, iniţiator şi organizator 
al Institutului de Istorie Literară şi Folclor, om politic, membru al Academiei Române. În anii studenţiei 
a fost angajat la Arhivele Statului, la bibliotecă. Au fost anii de documentare care i-au slujit în elaborarea 
romanelor „Enigma Otiliei", „Bietul loanid", „Scrinul negru". Vezi Dim. Păcuraru, Dicţionar de literatură 
românii, în Editura Univers, Bucureşti, 1979, p. 94-97. 

58 Aurelian Sacerdoţeanu (20 decembrie 1904, Costeşti, jud. Vâlcea - 7 iunie 1976, Bucureşti), 
studii la Râmnicu Vâlcea, Bucureşti, specializare la Paris, doctor în istorie, profesor universitar, director 
general al Arhivelor Statului, publicist, medievist cu studii referitoare la disciplinele auxiliare ale istoriei. 
Vezi Damaschin Mioc, Sacerdoţeanu Aurelian, în „Enciclopedia istoriografiei româneşti", p. 290--291. 

59 Ion Radu Mircea (1907, Bucureşti - ?), studii la Bucureşti, specializare la Praga, doctor în 
istorie, profesor universitar, încadrat ca arhivist şef şi translator la Arhivele Statului între anii 1927-1946, 
ulterior lucrând în institute de cercetare din Bucureşti şi laşi, publicist, studii de medievistică. Vezi Florin 
Constantiniu, Mircea Ion Radu, în „Enciclopedia istoriografiei româneşti", p. 222. 
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Mihai Regleanu 60 sunt notorii prin modul cum au acordat documentului atenta 
cercetare şi evidenţiere a timpurilor trecute. Pasiunea pentru document, de la suport, 
formă, validare şi până la conţinut le-a fost permanent în atenţie. Anii de trudire pe 
aceste documente i-a familiarizat cu grafia grămăticilor, cu miniaturistica, cu 
formularistica epocilor, cu instituţiile, toate facilitându-le identificări, datări, 
comentarii pertinente menite să fie călăuză pentru cercetătorii istoriei în momentul 
integrării acestor mărturii în publicaţii de specialitate 61 , inclusiv culegeri de 
documente. 

Revenim Ia piesa centrală a ansamblului istoric Mihai Vodă, biserica fostei 
mănăstirii devenită biserică de cartier care, după primul război mondial, a fost atent 
restaurată 62, acţiune salvatoare determinată de noua funcţie care i-a fost atribuită 63 

de regele Ferdinand I, iniţiatorul constituirii, în anul 1916, a Ordinului Militar Mihai 
Viteazul prin care se răsplăteau faptele deosebite de bravură ale ofiţerilor. El a 
considerat necesar atribuirea acestei biserici purtătorilor înaltei recunoaşteri a 
faptelor de vitejie pe câmpul de luptă. Având această nouă menire, în anul 1919 aici 
a fost depus temporar sicriul generalului Eremia Grigorescu 64 pentru oficierea 
Serviciului Divin înainte de părăsirea Capitalei pentru a fi înhumat în cimitirul de la 
Mărăşeşti. În anii următori tot aici au poposit osemintele Eroinei de la Jiu 65 căzută 
la datorie la Muncelu-Vrancei, deshumate pentru a fi duse la locul de veci în centrul 
oraşului Târgu Jiu, precum şi cele ale Eroului Necunoscut 66, simbol al cinstirii 
tuturor celor care, prin sacrificiul lor au contribuit la marea împlinire a dezideratului 
naţional, Unirea cea Mare a tuturor românilor. Act de cinstire, pe drumul spre locul 
de veci din parcul Carol I, a prilejuit bucureştenilor pelerinajul şi participarea la 
Slujba Solemnă desfăşurată în acest sfânt lăcaş. În acest context poate fi amintită şi 

60 Mihai Regleanu (26 octombrie 1905, Voineşti, jud. Iaşi), studii de teologie şi arhivistică, 
paleograf la Arhivele Statului. La începutul carierei a colaborat la organizarea Muzeului Arhivelor 
Statului. Vezi Damaschin Mihoc, Mihai Reg/eanu, în „Enciclopedia istoriografiei româneşti", 
p. 281. 

1' 1 Activitatea editorială declanşată în a doua jumătate a secolului al XIX-iea a căpătat o 
amplificare în secolul al XX-iea, astfel că s-a editat Catalogu/ Documentelor Ţării Româneşti, voi. I 
1369-16(XJ, Bucureşti, 1946, 322 p. lucrare întocmită de Ion Radu Mircea, seria Indici cronologi - 24 
volume prezetând fondurile referitoare la Mitropolia Ţării Româneşti, mănăstiri şi schituri, iar în ultimul 
indice Arhiva militară a Banatului. Au fost treptele care au condus la elaborarea amplei lucrări 
Documente privind istoria României. 

1'2 Restaurarea bisericii Mihai Vodă a fost în atenţia Comisiunii Monumentelor Istorice, vezi AN 
- D.M.B„ fond C.M.J„ inv. 413, dosarele 100/1913-1928, 134/1918, 173/1927-1928, 179/1928, 491/1929, 
181/1928, 187/1928, 188/1929, 195/1930, 43/1930, 7211930, 200/1931, 203/1932, 202/1931, 201/1931-1932, 
207/1933, 210/1934, 797/1934, 221/1936, 562/1936, 222/1937, 686/1937. 

1'3 A.N. - D.A.I.C„ fond Casa Regală, Mareşalat inv. 726, dosarele 40/1915, 7111919; A.N. - D.J. 
Botoşani, dosar 116/1931; Universul, anul 53, nr. 339/8 decembrie 1936, p. 5; idem: anul 55, nr. 212n august 
1938, p. 8; Gazeta Municipală, anul VJII, nr. 379/2 august 1939, p. 3. 

"4 Un erou al neamului - generalul Eremia Grigorescu - viaţa şi opera sa - Omul - Militaru/ - Eroul 
- Funeraliile naţionale - Volum comemorativ 1919, Tip. Curţii Regale F. Gi:ibl Fii, str. Regală 19, 64 p. 

65 Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri ale cinstirii dedicate Ecaterinei Teodoroiu, în Muzeul 
Naţional XI, 1999. 

M Virgiliu Z. Teodorescu, Mormântul Eroului Necunoscut revine în vatra Capitalei, interviu 
consemnat de Gina Brujan în „Adevărul literar şi artistic", Bucureşti, anul II, nr. 90/26 octombrie 1991, p. 
5; ibidem: Incursiune în trecut. Mormântul Eroului Necunoscut, în „Evenimentul", Bucureşti, anul II, nr. 
73/noiembrie 1991, p. 6; Petre David, Eroul Necunoscut -sumă a valorilor morale, în Colecţia „Pro Patria", 
nr. 13/1997, p. 16-22. 
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oficierea slujbei înmormântării generalului Constantin Cristescu 67 ca şi a multor 
altora care, în deceniile următoare 68 au părăsit viaţa, devenind prin faptele lor 
îndreptăţiţi să fie onoraţi cum se cuvine de către urmaşi. 

Intrucât biserica a fost grav afectată de trecerea anilor, de cutremure, s-a 
trecut la o atentă restaurare 69 desfăşurată sub auspiciile Comisiunii Monumentelor 
Istorice. În acest scop au fost întreprinse cercetări 70, studii comparative, proiecte 
care au ţinut seama de ceea ce a fost iniţial, de ceea ce s-a adăugat ulterior şi dacă 
acestea sunt benefice sau nu. Aşa s-a ajuns selectiv la readucerea edificiului la forma 
concepută de ctitor. Au fost păstrate 71 şi din adăugirile ulterioare, cele în 
concordanţă cu epoca respectivă, ca portalul de factură brâncovenească de la intrarea 
în pronaosul bisericii. A fost pusă în evidenţă individualitatea pridvorului, 
caracteristica acestei încăperi, ca soluţie insolită în arhitectura religioasă a ortodoxiei 
româneşti, prin îndepărtarea construcţiei din lemn care fusese ridicată pe conturul 
zidăriei. Conceput 72 ca spaţiu intermediar între cele lumeşti şi pătrunderea în spaţiul 
bisericii, acest pridvor deschis a fost menit ca loc de popas yremărgător 
momentului de trăire spirituală în timpul participării la sfânta slujbă. In deceniul al 
patrulea al acestui secol s-au realizat în interiorul bisericii picturi în tehnica fresco 
de către valorosul artist plastic Costin Petrescu 73 precum şi mobilier de lemn 

fi
7 Constantin Cristescu (2 decembrie 1866, Cieşti, corn. Pădureţi, jud. Argeş - 8/9 mai 1923, 

Bucureşti), carieră militară, general de corp de armată, Şeful Marelui Stat Major, realizatorul planului de 
apărare a zonei Mărăseşti 1917, marele sacrificat pentru a menţine relaţii cu armata rusă aflată în total 
descompunere pe frontul românesc. Vezi I. G. Bunescu, Generalul Cristescu (date biografice), în „Critica 
- Ilustratiune română de actualitate", anul XVIII, nr. 5, Bucureşti, mai 1923, coperta + p. 2, 3, 4; C. 
Căzănişteanu, V. Zodian, A. Panda, Comandanţi mi/ilari, Bucureşti 1983, Editura Militară, p. 90-91. 

68 Am avut prilejul ca după aprilie 1964 să asist la asemenea „discrete" solemnităţi ale demnităţii 
celor care părăseau această lume conduşi de ultimi camarazi purtători ai Ordinului Militar Mihai Viteazul. 

1
'9 Vezi nota 63 + imaginea la început de secol reţinută de Aiex. Antoniu Album general al 

României, partea a II-a, Bucureşti, 1903, fig. 31; O. Musceleanu, Monografia parohiei Mihai Vodă, 
Bucureşti, 1922; Constantin Moisil, Arhivele Statului, în „Boabe de grâu", anul I, nr. 10, Bucureşti, 1930, 
p. 597 fotografia bisericii redându-i aspectul anterior restaurării cu pridvorul de lemn; Biserica lui Mihai 
Viteazul din Bucureşti ameninţă să se prăbuşească, în Universul, anul XLIX, nr. 1/2 ianuarie 1931, p. 3 este 
un apel pentru salvarea ctitoriei bravului înaintaş; Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 
XXVI, nr. 76, aprilie-iunie 1933, p. 98-99; Gheorge D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Bucureşti, 1935, p. 
17; Constantin Moisil, Contribuţii la istoria Bucureştilor I - Bucureştii şi împrejurimile la mijlocul veacului 
al XVIII-iea, Bucureşti, Tip. Curţii Regale F. Gobl, 1935, p. 3, 15; A.N. - D.A.l.C„ fond Preşedinţia 
Consiliului de Miniştri, dosar 11/1941, f. 172. 

70 Arhitectul Emanoil T. Costescu, absolvent al Şcolii de Arhitectură din anul 1923, fiind 
desemnat să conducă lucrările de restaurare, a procedat cu multă prudenţă pentru a depista în evoluţia 
edificiului bisericii intervenţiile care au modificat structural şi estetic planul iniţial. Au fost şi situatii când 
a decis să păstreze unele intervenţii ulterioare sau când a semnalat numai depistarea martorilor, fără a mai 
reface ceea ce fusese înlăturat. Menţionăm în acest sens cazul separării iniţiale a pronaosului de naos 
înlăturată în secolul trecut conferind lăcaşului actuala amploare. Pedant, a notat ce a constatat, însemnările 
servindu-i ca temei în rapoartele publicate în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. 

71 A fost păstrat ancadramentul de piatră de la intrare, realizare a epocii Constantin Brâncoveanu 
(1714). Semnificativ şi în acest caz este că, după o atentă cercetare a constatat că este vorba ele o refolosire 
a pietrei, iniţial fiind piatră de mormânt. Prin modul cum la interior a realizat o casetare în tencuiala 
peretelui, a asigurat evidenţierea elementelor decorative şi litere din vechiul text al pietrei tombale. 

72 Pridvorul deschis al bisericii Mihai Vodă îşi regăseşte, considerăm noi, o similitudine la 
constructiile moldave care au pe latura vestică, la unele şi pe cea sudică, dotarea din construcţie cu o 
banchetă de zidărie pe care localnicii pot poposi pentru a se desprinde de cele lumeşti înainte de a intra în 
sfânta biserică. Vezi bisericile mănăstirilor Voroneţ, Dragomirna ş.a. 

73 Costin Petrescu (1871-1954), pictor şi arhitect, date biografice în; 100 de ani de la înfiinţarea 
Institului de arte plastice Nicolae Grigorescu din Bucureşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 1964, p. 57-58; 
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sculptat 74 de artişti români inspiraţi de vechile tradiţii. Cutremurul din 1940 a afectat 
turlele impunându-se în timpul celui de al doilea război mondial refacerea 75 lor. Tot în 
acei ani a fost edificată şi construcţia de pe latura estică menită să fie casă parohială 76. 

Lucrarea a fost poiectată şi executată sub auspiciile Ministerului Apărării Naţionale 
care, statuar, patrona biserica Ordinului Militar Mihai Viteazul. 

După anii '50 au fost întreprinse ample cercetări arheologice 77 pentru 
cunoaşterea trecutului îndepărtat al vieţuirii omului pe actuala vatră a Capitalei, 
efectuate şi în zona Uranus atât în interiorul cât şi în exteriorul ansamblului istoric 
Mihai Vodă. Rezultatele edificatoare au condus la cunoaşterea evoluţiei pe parcursul 
a mai multor milenii a vieţuiri omului în această zonă. Materialele depistate au fost 
integrate în patrimoniul Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti. Pentru 
a se constitui o semnificativă dovadă a evoluţiei vieţii spirituale a geţilor la câţiva paşi 
de ctitoria lui Mihai vv., a fost păstrat „in situ", protejată de o copertină, o vatră de 
cult 78 care, prin formă, prin elemente decorative şi prin resturile sacrificiilor rituale, 
sugera concludent cum comunitatea umană îşi avea propriul loc de oficiere a 
ritualului prin care solicita protecţia divină. Secţiunile de cercetare externe inelului 
format de construcţiile existente în secolul al XX-iea au evidenţiat aria vechilor zidiri, 
anexe ale mănăstirii, care se grupau 79 pe o mare suprafaţă în jurul bisericii. 

Un moment semificativ a fost cel care a precedat anul 1956. Împlinirea a 125 
de ani de la înfiinţarea Arhivelor Statului ca instituţie modernă, a impus ample 

74 Catapeteasma, stranele, jilţurile arhiereşti au fost realizate de Bahic, sculptor în lemn, care a 
preluat vechile modele, inclusiv ale uşilor de la intrare care însă au fost turnate în bronz. 

75 Cutremurul din 10 noiembrie 1940 a afectat turlele proaspăt realizate în anii anteriori care s-au 
fisurat şi chiar au căzut părţi de la cornişă. Ca atare s-a procedat la refacerea lor. 

71' Casa parohială (subsol cu instalaţie de încălzire, parter şi etaj, cu o scară principală între parter şi 
etaj şi o alta secundară, de serviciu, asigurând legătura între subsol, parter şi etaj dar şi cu vechea clopotni\ă 
unde se preconiza amenajarea unui mic muzeu. La nivelul parterului intrarea era precedată de o largă prispă 
care avea corespodentul la etaj cu o loggie. Proiectul a fost elaborat de serviciul de specialitate arhitectură 
din cadrul Ministerului Apărării Naţionale având în vedere cerinţele preotului paroh care a coordonat ca 
diriginte de şantier lucrările de restaurare a bisericii şi a casei parohiale. În perioada interbelică preotul Emil 
Păsculescu Orlea a fost o prezenţă care a acţionat pentru sensibilizarea celor care trebuiau să contribuie la 
salvarea acestei valoroase moşteniri. Relaţiile cu Comisiunea Monumentelor Istorice, inclusiv cu prof. 
Nicolae Iorga, cu arhitectul proiectant al restaurării, cu furnizorii de materiale, recepţionarea, depozitarea şi 
manipularea acestora în timpul lucrărilor i-au fost permanent în atenţie. În cazul casei parohiale au fost 
preconizate două apartamente, pentru preotul paroh şi pentru ajutorul său. Vezi Virgiliu Z. Teodorescu, 
Biserica Sf. Nicolae (Mihai Vodă), în revista „Pro Patria", nr. 15/februarie 1998, p. 30-31. 

77 S. Morintz, Gh. Cantacuzino, Săpăturile arhelogice din sectorul Mihai Vodă, în „Studii şi 
referate privind istoria României", voi. I, Editura Academiei R.P.R„ 1954, p. 342 şi în continuare; 
Margareta Constantiniu, Panait I. Panait, Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritorul oraşului 
Bucureşti, în „Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie III", p. 3-24; Panait I. Panait, Dezvoltarea 
cercetărilor arheologice medievale la Bucureşti (1953-1971), în „Bucureşti. Materiale de istorie şi 
muzeografie IX, Bucureşti, 1972, p. 101-108. 

78 Printre cele evidenţiate de săpăturile arheologice a fost şi locuinţa getică a cărei vatră a reţinut 
atenţia întrucât modul de realizare, de decorare precum şi materialele depistate au dovedit că era o 
semnificativă relicvă fiind o vatră de cult. Arc peste timp, vecinătate cu ctitoria lui Mihai„ a impus 
păstrarea în situ procedându-se la realizarea unei copertine protectoare. Până în 1985 a fost o concludentă 
mărturie a continuităţii modului de viaţă spirituală a înaintaşilor noştri. Componentele au fost preluate în 
1985 de către specialiştii Muzeului de Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti spre păstrare. 

7~ Atât în parcul limitrof laturii vestice cât şi în zona estică se aflau în anii '60-'80 ai acestui secol 
urme la suprafaţă ale vechilor ziduri. Mai mult, în str. Arhivelor, o gâtuire făcea uşor remarcată construcţia 
din cărămidă şi mortarul specifice secolului al XVI-iea. 
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intervenţii 80 care să confere localului condiţii optime de desfăşurare a activităţii. 
Preluările de arhive, mai ales după anul 1948, necesitau condiţii de păstrare 
corespunzătoare. 

Prin mutarea Monitorului Oficial într-un nou spaţiu, în anul 1960 
Arhivele Statului au preluat 81 vechiul edificiu al amintitei instituţii. 
După amenajările specifice, Direcţia Generală şi Arhiva Istorică Centrală au fost 
mutate în noile spaţii. În vechiul local de la Mihai Vodă au rămas în continuare o 
serie de depozite, au fost găzduite Serviciul de Arhivă al Regiunii Bucureşti 82, 

Serviciul Microfilme (în fosta casă parohială), Revista Arhivelor şi Muzeul Arhivelor 
Statului. 

Menţionăm că în anul 1935 când s-11u recuperat arhivele evacuate 83 în Rusia, 
componentă a tezaurului românesc încredinţat statului rus spre păstrare pentru a-l 
feri de o eventuală cădere în mâinile inamicului, în condiţiile războiului anului 1917, 
au fost aduse la Bucureşti şi depozitate provizoriu în spaţiul muzeului 84. Provizoratul 
a durat două decenii până când s-a decis 85 ca muzeul să-şi reia activitatea prin 
organizarea unei expoziţii permanente. După anul 1964, treptat muzeul şi-a 

80 Lucrări de amploare s-au desfăşurat la vechile construcţii. S-a închis patrulaterul pe latura 
estică prin completarea cu un edificiu cu acces pe scara secundară a Muzeului Arhivelor Statului. Curtea 
a fost reamenajată, măsură impusă şi de încheierea lucrărilor arheologice care au realizat sec\iuni şi 
casetări. Din păcate a fost realizat şi un act reprobabil. Curtea era până atunci plină cu pietre de 
mormânt şi cruci. Puţine au fost salvate fiind preluate de Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti. Cele 
mai multe au fost încărcate într-un camion şi aruncate în afara oraşului. Unde? Astăzi nu ştim! Cu 
prilejul amenajării horticole s-a procedat la plantarea în faţa bisericii a patru grupuri de tuia 
(Chamaecyparis Iansanniana), exemplare rarisime cu un comportament remarcabil atât prin rapiditatea 
de creştere cât şi prin fructificare. Au ajuns în anul 1968 la nivelul cornişei bisericii, iar în anul 1985 erau 
competitive cu turlele. 

81 Localul Monitorului Oficial elevat în anii '30 pentru a marca în 1931 centenarul acestei 
instituţii, devenise în anii '60 impropriu deoarece nu permitea o retehnologizare şi ca atare i-au fost 
repartizate alte spaţii. Cum şi Arhivele Statului începând de la 1944 se găseau în imposibilitatea de a prelua 
documente conform prevederilor legislaţiei în vigoare, s-a cedat localul Monitoriului Oficial din bd. 6 
Martie nr. 27 (fost bd. Elisabeta rebotezat 6 Martie, apoi Gheorghe Gheorghiu-Dej, Kogălniceanu ca, în 
sfârşit, acum să revină la denumirea iniţială). În compunerea acestui ansamblu colectivul arhitectului 
Statie Ciortan a realizat faţada spre bulevard unde era intrarea la direcţia Monitorului Oficial având la 
parter servicii cu publicul. A_ doua clădire, cu deschidere spre străzile Elie Radu şi Gutenberg, a fost 
proiectată pentru tipografie. In curte se mai află şi fostele grajduri modificate şi adaptate acum precum 
garaje şi servicii gospodăreşti. 

82 Serviciul Regional Bucureşti până la modificarea administrativă a României din anul 1968 când 
a fost creat Serviciul (Filială) de arhivă al Municipiului Bucureşti. 

83 Demersurile pentru reluarea relaţiilor diplomatice între România şi Rusia au facilitat 
restituirea unei părţi din tezaurul evacuat în anul 1917. Astfel în anul 1935, cu vasul Principesa Maria a fost 
adusă arhiva, însumând 1455 lăzi ale Arhivelor Statului. Presa timpului a consemnat evenimentul ca pe o 
reuşită a demersurilor întreprinse de Nicolae Titulescu. 

84 Această cantitate a presupus, pentru primul moment, un spaţiu de depozitare, verificare, triere, 
repartizare în completarea fondurilor şi colecţiilor care nu fuseră evacuate. Numai că, între timp, spaţiile 
au fost ocupate de alte fonduri recent preluate de la creatori. Aşa s-a ajuns ca provizoratul să dureze 
decenii. 

85 Facem menţiunea că deşi Muzeul Arhivelor Statului nu mai avea spaţii şi-a putut totuşi 
continua activitatea. În cadrul Şcolii de Paleografie şi Arhivistică cadrele didactice predau şi no\iuni de 
muzeografic iar cursanţii organizau expoziţii care răspundeau temelor propuse. Vezi Ion Radu Mircea, 
Catalogul expoziţiei organizată de Arhivele Statului din Bucureşti cu ocazia deschiderii cursurilor Şcoalei 
de Arhivistică - Noiembrie 1942, în „Lecţii de deschidere - inaugurarea cursurilor şi catalogul expoziţiei -
Noiembrie 1942", Bucureşti, 1943, p. 129-157. 
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recâştigat alte spatii, ajungând să realizeze ample expozitii temporare 86 şi să 
găzduiască manifestări cultural - ştiintifice 87• În acea perioadă, anticipând finalul de 
secol, preconizam ca ansamblul să devină un centru national pentru cinstirea 
memoriei lui Mihai Viteazul. Considerăm 88 că aniversările „400" care urmau să 
marcheze momente ca anul constructiei bisericii mănăstirii, momentul târnosirii, anii 
domniei să polarizăm în incinta acestui aşezământ actele prin care să-l omagiem cum 
se cuvine. Dezideratele au fost însă blocate 89 de demolările declanşate în zonă după 
cutremurul din 1977. Dacă primele variante ale proiectelor preconizau 90 o 
„convietuire" între ansamblul istoric Mihai Vodă şi noua casă a Republicii, ulterior s-a 

86 Expoziţia permanentă era necesară dar nu putea asigura o legătură permanentă cu publicul 
vizitator. Aşa am reuşit să realizez expoziţii documentare: I. Creangă (1964), N. Iorga (1965), V. Alecsandri 
(1965), Gr. Alexandrescu (1965), Putna 500 (1%6), G. Coşbuc (1966), Fapte de vitejie (1967), M. 
Kogălniceanu (1967), 1848 - mărturii documentare (1968), Semicentenarul Unirii Translvaniei cu România 
(1968), Iulia Haşdeu (1969), Al. I. Cuza (1970), 1821 în documentele epocii (1971), Mărturii despre Unire 
(1971), Mărturii din colecţia George Buzdugan (1972), Avram Iancu (1972), Anul 1848 reflectat în 
documentele epocii (1973), Achiziţii noi (1973), C. D. Aricescu (1973), Petre Antonescu (1973), Mărturii 
din colecţia Eugen Teodoru (1973), Gh. Lazăr (1973), D. Cantemir (1973), Arh. Ghica-Budeşti (1974), 
Eudoxiu Hurmuzachi (1974), Mărturii referitoare la Liceul Militar Mihai Viteazul din Tg. Mureş (1974), 
Mihai Viteazul - 375 de ani de la intrarea în Alba Iulia (1974), M. Eminescu (1975), Şt. O Iosif (1975), 
Vladimir Streinu (1975), Spiru C. Haret (1976), Muzeul arhivelor 50 (1976), Locuri din Bucureşti evocând 
anii 1877-1878 (1976), Constantin C. Moisil (1976), Istoria dreptului vechi românesc (organizată anual) 
ultima servind ca sursă de documentare directă a studenţilor de la Facultatea de drept, prilej de evidenţiere 
a evoluţiei instituţiilor juridice pe tertoriul României. Rezultatele acestor acţiuni au condus la obţinerea de 
noi spatii valorificate tocmai prin asemenea organizări de expozi\ii în următoarele două decenii. 

87 Pentru a asigura o mai bună legătură cu publicul au fost organizate concomitent cu expoziţiile 
temporare şi manifestării cultural-ştiinţifice. Variate ca formă de abordare şi adresare la diverse 
contingente de vârstă, grad de receptivitate, timp avut la dispoziţie ca participanţi la asemenea acţiuni. 
Astfel au fost organizate şi găzduite manifestări ca sesiuni de comunicări ştiintifice, simpozioane, seri 
muzeale, şezători, întâlniri cu cercetări. Multe <litre ele erau urmate de programe artistice (recitaluri de 
poezie, concerte corale). Muzeul a găzduit şi o serie de manifestări cu caracter intemational ca lucrările 
Mesei rotunde din anul 1969 a conducătorilor de „arhive", Congresul de istorie 1980, Congresul de istoria 
tehnicii (1981 ), Congresul de sigilografie ş. a. Experienţa dobândită, faptul că în elaborarea expozitiilor 
recurgeam permanent şi la mărturiile detinute de persoane particulare m-au determinat să acţionez pentru 
redefinirea chiar şi a titulaturii pentru a devenii Muzeul Arhivelor în loc de Muzeul Arhivelor Statului. 
Varietatea materialelor împrumutate, respectul pentru piesele puse la dispozitie, modul corect de 
restituire au facilitat relatii bune cu deţinătorii. A fost şi prilej de a afla de soarta unor arhive neglijate, 
ignorate de deţinători, de cele mai multe ori urmaşi ai creatorilor acestor valori care aveau cu lotul alte 
preocupări. Dialogurile purtate i-au determinat pe asemenea dctinători să ofere spre achizitionare contra 
cost sau prin donaţii asemenea mărturii. 

K8 Experienta dobândită în anul 1969 şi, mai ales, în anii 1974-1976 cu ocazia sărbătoririi 
semicentenarului Revistei Arhivelor şi, respectiv, a Muzeului Arhivelor m-au determinat să întocmesc 
materiale de prognoză în vederea pregătirii sărbătorii la sfârşitul secolului a 400 de ani de la domnia lui 
Mihai Viteazul. Preconizam transformarea spatiilor ansamblului într-un centru naţional pentru cinstirea 
memoriei bravului domn. 

89 După 1977 incertitudinea a planat asupra soartei ansamblului. Curios, nimeni nu te combătea, 
nimeni nu te contrazicea, nu te respingea dar nimic pozitiv nu se putea obţine. . 

90 La un moment dat, pentru valoroşii arhitecţi desemnaţi să studieze zona în scopul prezentării 
de propuneri pentru viitoarele constructii, spatiul muzeului devenise loc de reuniune săptămânală. Punând 
fireasca întrebare care va fi soarta ansamblului, am primit asigurări că nu va avea de suferit ci, din contră, 
va fi pus în evidentă prin demolarea constructiilor limitrofe, care era era un vechi deziderat. Singurul lucru 
ce mă intriga era faptul că nu ·se mai putea obţine nimic pentru executarea de lucrări curente la ansamblul 
istoric Mihai Vodă. A venit şi momentul când toti ce-mi dăduseră oxigenul sperantei căutau să nu mai fie 
în situatie de a-mi răspunde. Ceva se petrecuse, dar nu aveam răspunsul cuvenit. Acesta a venit în anul 
1990 când, la 9 ianuarie, trimis la fostul sediu al CC,. PCR pentru a salva eventuala arhivă, am avut ocazia 
ca pe coridorul din faţa fostului cabinet al primul ministru Dăscălescu, să găsesc un album de mari 
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impus înlăturarea acestuia, astfel că în primele zile ale lunii ianuarie 1985, în 
condiţiile de viscol, ca o aplicaţie de război, să se ordone 91 evacuarea într-o acţiune 
contra cronometru. În acele condiţii a fost abandonată 92 placa care fusese aşezată în 
incinta muzeului la inaugurarea din 1925. În anul 1955 fusese îndepărtată şi 
„depozitată" în fosta pivniţă de lemne. Am găsit-o după 1969 şi am preluat-o la 
Muzeul Arhivelor. La cutremurul din 1977 a fost distrusă. Am adunat bucăţile de 
marmură şi am recompus-o pe un perete unde am protejat-o cu o perdea de pluş. În 
anul 1985, la demolare, am vrut să o recuperez dar am fost oprit 93. 

După evacuare n-am mai avut acces în zonă. Demersurile 94 făcute pentru 
salvarea busturilor lui Bogdan P. Haşdeu şi al lui Dimitre Onciul s-au „bucurat" de o 
tăcere din partea celor care aveau misiunea să acţioneze. Ulterior s-a recuperat 
numai cel al lui Dimitre Onciul care a ajuns la Muzeul de Istorie şi Artă al 
Municipiului Bucureşti de unde în anul 1993 a fost preluat 95 şi integrat în forul 
public, respectiv în zona verde din faţa clădirii Arhivelor Naţionale din Bd. Elisabeta. 

Anul 1985 a adus în curtea de la Mihai Vodă constructorii care au translatat 96 

biserica şi clopotniţa „salvându-le" astfel şi plasându-le între noile blocuri, 

proporţii pe care am reuşit să-l recuperez din „gunoiul de aruncat". Albumul cuprindea fotografiile 
etapelor parcuse de proiecte întocinite de diverse colective pentru viitoarea Casă a Republicii. Astfel am 
putut constata că până la a cincea etapă magnifica construcţie coabita în mod fericit cu ansamblul Mihai 
Vodă realizând un semnificativ arc peste timp. Cert este că încă o dată a lipsit curajul, demnitatea unora 
de a pleda pentru păstrarea acestei scumpe relicve a unificatorului de \ară. Vezi A, N, -D.A.l.C., Fototeca. 

91 Măsură de mare anvergură care oferea conducerii militare a Arhivelor Statului de atunci prilejul 
de a-şi etala calităţile de comandanţi faţă de nişte „umili civili" a căror experienţă, principii profesionale, 
sentimente nu erau luate în consideraţie. Acum, după ani, cu emoţie îmi amintesc de cel care a fost inginerul 
Paşcu, cu responsabilităţi în Ministerul de Interne. Fusese detaşat pentru a participa la această acţiuni:!. 
Intrigat de ceea ce se întâmpla mi-a adresat cu încredere, în aproprierea bisericii, răbufnirea de revoltă, 
dezacordul pentru modul cum se desfăşurau operaţiunile de evacuare. De ce şi cum? Erau întrebările 
omului gospodar în faţa actului făcut sub presiune timpului fără elementarele măsuri de protecţie pentru 
bunuri şi pentru oamenii angajaţi în această misiune. La momentul respectiv important era să evacuăm, nu 
conta cum şi unde. Ordinele erau contradictorii. Concret, multe materiale ale Muzeului Arhivelor nu le-am 
regăsit ulterior. A fost o acţiune deliberată sau numai ignoranţa a determinat acest ambiţios act ? Greu de 
spus şi de apreciat. Cât despre cel pomenit durerea 1-a marcat şi la scurt timp a trecut în lumea celor drepţi. 

92 Am cerut să-mi fie permisă scoaterea de pe perete a componentelor plăcii, dar am fost refuzat 
categoric, fără drept de replică, sub pretextul că nu este timp. menţionez că placa fusese dăltuită în 
marmură de culoare gălbuie. 

93 Pentru viitorime a rămas fotografia acestei plăci care fusese montată în anul 1925, pe peretele 
nordic al holului scării, fiind vizibilă atât în momentul intrării în muzeu cât, şi mai ales, la plecare când era 
privită din faţă în toată amploarea ei. 

94 Ne referim la scrisoarea adresată conducerii C.C.E.S. la 31 mai 1986 înregistrată la nr. 7453/03 
iunie 1986. Vezi Răzvan Theodorescu: Mănăstirea Mihai Vodă din Bucureşti, referinţă la protestul din 24 
ianuarie 1985 a şapte intelectuali care s-au împotrivit demolării. Vezi „Revista Fundaţiei Cultural Ştiinţifică 
Mihai Viteazul-Călugăreni", anul 2, nr. 4/1996, p. 13-14. Virgiliu Z. Teodorescu, Ansamblul monumental 
istoric şi de arhitectură Mihai Vodă, în „Revista Arhivelor", anul LXVII; voi. XLV, nr. 1/1990, p. 3-13. 

95 Tevatura reamplasării este tipică pentru tacita dar ferma opoziţie faţă de actul de cultură 
românească. Cei ce primiseră în anul 1927 din partea iniţiatorilor celor două monumente respectiv 
reprezentanţii Primăriei Municipiului Bucureşti ar fi fost normal ca ei să ne solicite găzduirea şi să 
procedeze la amplasarea bustului D. Onciul într-un nou spaţiu. Din contră, stavile, refuzuri, tărăgănări, 
gata să te determine să renunţi. Şi totuşi, în cele din urmă s-a reuşit. După obţinerea de avizări peste avizări 
s-a putut realiza solemnitatea dezvelirii. 

96 Acţiunea trâmbiţată în presa timpului ca act de respect pentru relicvele trecutului. Vezi Marius 
Georgescu, Nou amplasament pentru un momument istoric de valoare, în „România liberă", 1 august 1985; 
ibidem Monumentul Mihai Vodă se aproprie de viitorul amplasament, în „România liberă", 4 decembrie 1985. 
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constituindu-se una din cele mai nefericite soluţii 97 de amplasament şi ambient. 
Restul ansamblului a fost dinamitat pentru a permite buldozerelor să realizeze 
îndepărtarea 98 acestei popine şi transformarea într-un parc limitrof Casei Republicii.: 

Evenimentele post 1989, preconizând multe fapte de bine m-au determinat 99 

să acţionez pentru readucerea bisericii şi a clopotniţei pe vechea vatră pentru ca prin 
ridicarea terenului la cota anterioară să permită în timp reconstrucţia ansamblului 
astfel C'!_ în anii „400" să ne manifestăm simţămintele pentru unificatorul de ţară şi de 
neam. In anul 1990 am găsit şi banii care erau revendicaţi ca necesari pentru 
readucerea pe vechea vatră, dar n-a fost voinţă, politicul având prioritate. Au venit 
acele manifestări 100 ale furioşilor care preconizau demolarea Casei Republicii ca 
odioasa construcţie pe care, în 1990 mi-am permis să o definesc 101 ca o construcţie . 
mesaj pentru viitor. Au urmat anii 102 când cu bani mulţi s-a realizat o consultare pe 
bază de proiecte cum să se facă ca această casă să fie acoperită de edificii de înălţimi 
ciclopice amplasate pe vatra fostei mănăstiri. q_eşi s-au risipit bani, am avut speranţa 
că acestea vor rămâne la stadiul de proiectare. In primăvara anului 1998 însă s-a adus 
la cunoştinţa opiniei publice 103 că o serie de firme străine vor finanţa proiectul 
acestor viitoare construcţii. Am considerat pecesar să acţionez şi am formulat 104 un 
„Apel" pe care l-am adresat factorilor de conducere ai ţării. Reacţia a fost cea 
tradiţională, tăcere din partea celor solicităţi să dea un răspuns problemei ridicate, în 
schimb reacţia de intimidare 105 n-a lipsit. Reafirm şi cu acest prilej că dacă acum nu 
avem bani să readucem cele două relicve moştenite de la Mihai Viteazul, acolo unde 
ctitorul le-a hărăzit amplasamentul, să adoptăm hotărîrea de a rezerva acest spaţiu 
pentru urmaşi spre a face ceea ce noi nu vrem să întreprindem. 

Un asemenea loc, evocator a milenii de istorie se impune să fie transmis către 
generaţiile viitoare pentru a le fi pildă de ceea ce au înfăptuit înaintaşii. 

Ansamblul istoric Mihai Vodă rediviva! Să ne fie chemarea mobilizatoare 
8 ianuarie 1999 

97 Ani de zile cele două construcţii translate din fostul ansamblu au rămas într-o totală stare de 
părăsire înconjurate de gunoaie şi materialele unui şantier perpetuu ascunse privirii de lanţul de blocuri de 
pe b<l. Libertăţii şi Splaiul Independenţei. 

98 Dacă în timpul remedierii zonei s-ar fi putut realiza o secţiune dinspre Mihai Vodă spre fosta 
Curtea Arsr1 s-ar fi stabilit evoluţia geologică a zonei, dovedindu-se că pe traseul str. Mihai Vodă, în faţa 
Curţii Domneşti, umpluturile de pe urma deselor incendii, demolări, nivelări se ajungea la impresia că 
popina Mihai Vodă ar fi fost o prelungire a terasei. Aşa a fost cândva, însă, în ultimele secole, vâlceaua 
traforată de apele Dâmboviţei şi a pâraielor care-şi aveau izvoarele în zonă a fost remodelată. Vezi 
Vasilica Sandu, Descoperiri arheologice pe şantierele de translatare, partea I-a - Schitul Maicilor, Olari şi 
Mihai Vodă, în „Bucureşti. Materiale de Istorie şi muzeografie 12", editat de Muzeul de Istorie şi Artă al 
Municipiului Bucureşti, Bucureşti 1997, p. 31, 40-43. 

w Contactele cu arh. Marcu Anghel, sculptorul Gheorghe Adoc m-au apropiat de ing. Iordăchescu 
care mi-a arătat că este doritor să întreprindă lucrări de readucere a celor două componente ale fostului 
ansamblu pe vechea vatră. La timpul respectiv, în anul 1990, Primăria putea aloca suma necesară, respectiv 
6. 5(XJ.OO mii lei, compartimentul cultural avea la dispoziţie un impresionant fond pentru acţiuni importante 
în vederea salvării patrimoniului. Aducându-i la cunoştinţă că suma îi stă la dispoziţie urmând să formuleze 
o ofertă, am primit un răspuns care m-a intrigat: „Să aşteptăm rezultatele alegerilor". Am aşteptat să primesc 
un răspuns şi acesta a fost şi mai puţin de înţeles. „Nu mai este cazul!". Atunci am înţeles că soarta lucrării 
era dictată de ambii politice. În luna august, banii oferiţi culturii au fost retraşi, aşa că şansa a fost irosită. 

HMl Tarele unei epoci se cer analizate pentru ca printr-o atentă tratare să fie evitate viitoarele greşeli. 
wi În cadrul emisiunii Radiodifuziunii române, la rubrica răspundem ascultătorilor. 
102 Măsură pe care iniţial am considerat-o menită a tempera pe cei răi intenţionaţi. 
IOJ Atât presa scrisă cât şi radioul au difizat aceste informaţii în luna martie 1998. 
104 Virgiliu Z. Teodorescu, Apel, în „Republica", anul II, nr. 150/19 martie 1998. 
10~ Memoriu către ministrul de Interne înregistrat la An71 din 7 aprilie 1998 la care am primit 

răspunsul din partea U.M. 0706 din 22 aprilie 1998 înregistrat la nr. 32090. 
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PRECIZARE 

Teodora Speranţa Diaconescu 
Nu intenţionez să fac o analiză a orgoliilor, a ezitărilor, a neasumării - sau a greşitei 

asumări - a responsabilităţilor. Nu aici este locul ei. Doresc să fac doar o precizare. 
AI şaselea alineat din pagina 95, ca şi trimiterea 95 din articolul „Popina de la 

Mihai Vodă ... " mi se par relevante pentru o anumită atitudine caracteristică anilor 
'80 şi nu numai şi de aceea voi prezenta în continuare o altă variantă a problemei 
ridicată de autor. 

Cele două busturi aflate în parcul din strada Uranus figurau în Lista oficială a 
monumentelor istorice. Conform Legii 63/1974 controlul acestora ca şi orice 
intervenţie la ele se făceau doar cu înştiinţarea şi sub supravegherea Oficiului pentru 
Patrimoniul Cultural Naţional al Municipiului Bucureşti. 

Ca specialist al Oficiul de patrimoniu am făcut demersurile necesare către 
Arhivele Statului pentru recuperarea celor două monumente. Răspunsul a fost că 
monumentele nu le aparţin. Ceea ce era perfect adevărat. Busturile erau proprietatea 
Domeniului public, care s-a arătat la fel de puţin interesantă în recuperarea lor. 
Circulaţia hârtiilor este mereu greoaie, iar perimetrul în care se făcea demolarea era 
prea larg pentru a putea fi păzit, drept care mişunau în zonă „chilipirgii" de tot felul, 
care, cu puţin tupeu îşi însuşeau cele mai variate lucruri. Aşa încât, într-o noapte, 
unul din busturi a dispărut sub ochii îndulgenţi ai acelora care acum le revendică. 

Apelând la bunăvoinţa macaragiilor şi a şoferilor din zonă - deşi nu aceasta 
era atribuţia mea, respectiv a Oficiului pentru Patrimoniul Cultural Naţional al 
Municipiului Bucureşti - am abandonat referatele inutile ca şi întrebările de genul: 
„Cine trebuie s-o facă?" şi am recuperat bustul rămas pe care l-am depozitat Ia 
Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, în baza Decretului 120/1981. 

Un obiect „fără proprietar", nerevendicat de nimeni, recuperat de către 
Muzeui de istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti era normal să devină şi să 
rămână proprietate a acestuia. 

The Mihai Vodă hill-millenary historical area 

The author presents the evolution of the area throughout the centuries; the perimetre was 
situated in side the Medieval town, and was soon tobe englobed (in the XV/li th century) in the 
territory of the Old Princely Court known to the fol/owing generations as the Burnt Court. ln the 
XIX th century it was comprised within the city obrders. ln the XX th century, it became part of 
the central zane of the Romanian Capital. 

Centre of ancient spiritual, cultural but a/so material life, the place has housed Michael 
the Brave's monastery and, within the walls of this monastery, a series of institutions have 
functioned, among which the Estate's Archives. Harsh measures were taken in 1984, to move the 
church and the belfry. The rest of the complex was demolished by blasting with dinamite. 

The author pledges for the preservation of the territory on which the saved re/ies to be 
brought back in place. so that the whole assembly around them be remade. Ţhe complex may 
become a National Centre recalling the personality of the voivode Michael the Brave, and a 
suited place for the Archives Museum. 
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AL IV-LEA COLOCVIU 
AL ASOCIATIEI INTERNATIONALE 

' ' A MUZEELOR DE ISTORIE 
( 18-24 oetomhrie 1998, Quehee, Canada). 

Vasile Boroneanţ 

Ca membru fondator şi partic1pant Ia prima întâlnire din anul 1991 de Ia 
Londra a colocviului Asociaţiei Internaţionale a muzeelor de istorie, am răspuns cu 
plăcere şi interes la invitaţia primită din partea „Muzeului Civilizaţiei" din Quebec. 
La pregătirea şi organizarea colocviului a Muzeelor de Istorie şi Muzeelor de Istorie 
Contemporană din Paris. La reuşita lucrărilor un rol important l-au avut Ministerul 
Culturii şi Comunicaţiilor din Quebec ca şi consulatele Canadei şi Franţei din 
Bucureşti. 

Locul de desfăşurare al lucrărilor a fost sediul Muzeului Civilizaţiilor din 
Quebec, cca mai mare şi mai importantă instituţie muzeală din Canada. Graţie 
acestei fructuoase colaborări, cei 130 de participanţi din 24 de muzee din lumea 
întreagă, am putut să vizităm 30 de monumente din Quebec aflate pe traseul Quebec 
- Montreal, precum şi cele din acest mare oraş canadian. Aici s-a ţinut şi şedinţa de 
încheiere a lucrărilor colocviului, în palatul de Ia Point a Calliere. 

Colocviu a fost o mare reuşită, un indiscutabil succes, un beneficiu pentru 
specialiştii din muzeele de istorie din întreaga lume, deoarece s-a putut lua cunoştinţa 
de cele mai noi realizări şi idei apărute în domeniul inovaţiilor mijloacelor şi 
metodelor de expunere şi valorificare a documentului muzeistic. 

Tematica abordată în lucrări a fost şi ea inedită. S-a intitulat „Muzeele şi 
Politica" dezbătută în patru secţiuni: 1. „Muzeele şi Naţiunile - Construcţia identităţii 
naţionale'', 2. „Muzeele şi Comunităţile - un muzeu pentru cine, pentru ce", 3. 
,.Muzeele şi Patrimoniul - Să învăţăm să partajăm patrimoniul (Cui aparţine istoria? 
Cum o împărţim? Trebuie să redăm patrimoniul primului proprietar", 4. „Muzeele şi 
Mondializarea - Muzeul în contextul mondializării". Subiectele prezentate au avut 
tematica stabilită şi au tratat cele mai importante probleme de interes şi coloratura 
regională. Au urmat discuţii care nu au pierdut niciodată din vedere scopul urmărit, 
situaţia şi menirea muzeului în societatea contemporană. Intervenţia noastră a avut 
loc în cadrul „ temei muzeele şi patrimoniul'' sublinid pierderile de patrimoniu al ţării 
noastre de pe urma primului război mondial prin nerecuperarea încă a tezaurului 
ţării adăpostit în Rusia şi confiscat de puterea sovietică. Se adaugă obiectele de 
patrimoniu confiscate de germani sau sovietici în timpul celui de-al doilea război 
mondial. a pierderilor sau scoaterea din circuitul muzeal al patrimoniului confiscat de 
puterea proletară că aparţinând claselor sociale nobiliare şi burgheze şi neevaluarea 
lor la cotele internaţionale ale concurenţei. În cadrul discuţiilor privind 
mondializarea s-a sugerat celor implicaţi atenţia pentru a nu se cădea în erori de 
orientarea ideologică şi politică ţinând cont de restrângerea libertăţilor ce au avut loc 
în Roll}ânia şi în fostul bloc socialist prin sovietizare şi etatizare. 

Intre expunerile cu o nouă orientare s-a impus intervenţia plină de conţinut a 
domnului Rolanc\ Arpin la începerea lucrărilor colocviului. Expunerea s-a bucurat de 
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aprecierea unanimă a participanţilor. În discuţiile pe care le-am purtat cu domnul 
Roland Arpin am obţinut acordul domniei sale de a-i face cunoscute opiniile în 
rândul specialiştilor şi a celor interesaţi din România. Pentru aceasta şi pentru toată 
atenţia şi ajutorul acordat pe toată durata lucrărilor şi a vizitelor în instituţiile 
muzeale canadiene, precum şi doamnei Claire Robitoille, organizatoarea colocviului 
îi aducem mulţumirile noastre. Aducem, deasemenea, mulţumiri domnului primar al 
Municipiului Bucureşti - Viorel Lis, direcţiei de specialitate din Primăria oraşului şi 
conducerii Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, datorită cărora am 
avut onoarea să particip la acest colocviu. 
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LE MUSEE ENTRE 
LA FONCTION POLITI(!UE 
ET L~ ACTION POLITl(!UE 

Roland Arpin 

Directeur general 
Musee de la civilisation Quebec 

Quatrieme colloque international 
de /'Association internationale des musees d'histoire 

18 octobre 1998 

II y a plusieurs decennies, le grand ecrivain Paul Valery vilipendait Ies 
musees en Ies traitant de «maison de l'incoherence» ou le visiteur voit sa 
promenade «deviee a chaque instant par ces chefs-d'reuvre de droite et de gauche, 
entre lesquels ii faut se conduire comme un ivrogne entre Ies comptoirs». Ce n'est 
dane pas d'hier que Ies musees sont en butte aux critiques des beaux esprits. S'il en 
etait ainsi, ii y a 70 ans, alors que Ies musees etaient des lieux reserves a l'elite de la 
societe, qu'en est-ii aujourd'hui alors que la notion meme de musee s'est eclatee et 
que ces institutions, si longtemps sages et discretes, s'avancent frequemment sur le 
devant de la scene? 

Des debats n'ont-ils pas eu lieu a la Chambre des communes du gouvernement 
canadien, parce qu'une conservatrice audacieuse avait expose «une robe de chair». 
Tel musee, qui presentait une grande exposition sur Ies peuples et Ies cultures 
autochtones, n'a-t-il pas ete pris a partie et oblige de faire des excuses publiques 
parce qu'il s'etait associe un partenaire financier inacceptable aux yeux de certains 
peuples autochtones 1• Un musee de beaux-arts n'a-t-il pas eu droit aux foudres des 
critiques d'art pour avoir accueilli Asterix dans le Saint des saints. Le Musee de la 
civilisation lui-meme n'a pas manque d'etre blâme par des journalistes parce qu'il 
comptait presenter une exposition sur Rene Levesque le pere de la Revolution 
tranquille. celui-fa meme qui avait enracine par son action de chef du Parti 
quebecois et de Premier ministre, I 'idee de l'independance du Quebec ou d'une 
eventuelle souverainete politique. 

On peut deduire de ces incidents que Ies musees ne sont pas des satrapies 
autonomes. Ils sont maintenant enracines dans la Cite; ils peuvent etre appeles a 
nourrir des debats, en susciter meme a l'occasion. II ne faut pas s'etonner qu'ils se 
retrouvent parfois au creur des hostilites. . 

Ces observations preliminaires nous conduisent au creur de natre sujet: y a-t
il des liens obliges entre Ies musees et la politique? Cette question contient sa reponse 
et nous avance peu. La vraie question est plutât celle-ci: comment amenager Ies 
rapports entre Ies musees et la politique? Le sujet est vaste et complexe. En premier 
lieu, j'ai retenu quelques observations que je voudrais vous faire partager. 

1 Coutumes et lraditions chez Ies Indiens <l'Amerique. Le souffle de l'Esprit, Musee Gknbow, 
1998. 
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Premiere observation: Le Musee est installe dans la Cite 

La politique, comme en fait foi son etymologie, concerne avant tout Ies affaires 
de la Cite. Mais, qu'est-ce que la Cite, sinon une personne morale qui existe par la mise 
en commun des interets des individus et des institutions qui l'habitent? Dans la Cite, 
Ies ambitions et Ies aspirations individuelles se rencontrent et se marient, divergent et 
s'affrontent pour finalement creer un collectif: la societe. Le fondement meme du 
vivant repase sur cette interdependance de tous Ies elements, convergents comme 
divergents. La Cite, c'est un gigantesque organisme vivant auquel nous avans tous part. 
Elle repase fondamentalement sur Ies racines des cultures, l'heritage des civilisations, 
la sedimentation des decouvertes de l'homme, la force des regroupemcnts en tribus, en 
dans, en societes. La Cite,c'est la somme des interets individuels et la capacite de Ies 
inscrire dans le vaste mouvement des interets collectifs. Chacun, individu comme 
institution, joue son râle et contribue a la Cite, donc participe a l(l politique. 

Les gouvernements ont compris tres tât que le musee pouvait jouer un râle 
politique important. Ainsi, depuis son origine, le musee public agit comme mediateur 
entre l'art, l'histoire, la science et le citoyen. II participe au developpement de l'esprit 
critique chez Ies visiteurs et, par voie de consequence, contribue a la construction de 
la democratie. Le musee a evidemment ete utilise a d'autres fins comme la 
glorification des gouvernements, la defense et l'illustration des nationalismes, le 
soutient de la «race» blanche, la louange de la science occidentale, Ie lieu 
d'elaboration d'une echelle des valeurs etc. 

Ces exemples ne servent qu'a demontrer que le musee peut etre utilise comme 
instrument politique. Pour ma part, je considere que le musee, parce qu'il est public, 
revet un caractere politique. Son plus grand enjeu consiste a trouver la meilleure far;on 
d'exercer sa fo11cti.011 politi.que qu'il ne doit jamais confondre avec l'acti.011 politi.que. 

Par ailleurs, le musee a un devoir de memoire qui peut representer une forcc 
d'evocation mais qui peut egalement le rendre menar;ant et a tout le moins 
encombrant pour ceux qui voudraient reecrire l'histoire. Ainsi, au cours des 
dernieres annees, des villes memoires ont ele rasees avec l'intention de faire 
disparaître toute trace des cultures, des lieux et des societes qui temoignaient de leur 
passe et qui en celebraient la grandeur. 

Toutes Ies expositions que nous offrons a nos publics comportent des objectifs 
d'education, de prise de conscience et d'information. Toujours, ii y a un discours 
porteur d'un sens, d'une ideologie, d'une cause, d'un point de vue a defendre dans le 
meilleur interet de la Cite. Quand on parle d'ideologie, on fait referencc a ces idees, ces 
pâtes avec lesquelles la societe est continuellement petrie. Tous ceux qui contrâlent la 
diffusion de l'information: journalistes, enseignants, politiciens, disposent de moyens 
techniques plus puissants que jamais pour imposer leurs points de vue. 

Les museologues ne sont pas innocents dans leur desir de communiquer, de 
repandre Ie savoir ct de faire vivre des emotions. Les exemples ne manquent pas pour 
illustrer cela. J'en prends a temoin l'exposition Societe!Chaos de Paul Garrin, 
presentee en 1997 au Musee d'art contemporain de Montreal. «Ces installations 
video interactives - ecrit le Musee - qui soulevent des questions sur la persistancc de 
la violence et de l'injustice sociale, sur Ia survcillance policiere, sur la censure, mais 
aussi sur l'utilisation des technologies de pointe a des fins militaires 2». Voila unc 
exposition qui n'etait surement pas faite pour Ies creurs sensibles. 

2 Le Journal, Musee d'art contempornin de Montreal, volume 8, numero 1, 1997. 
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Que dire de l'emouvante exposition du Musee des beaux-arts de Montreal, 
Exiles + emigres: L'exode des artistes europeens devant Hitler (1997). Si on doutait 
du pouvoir de derangement de !'art et des artistes, la seule toile de Grosz, mettant en 
scene un homme marchant sous le voi d'oiseaux noirs, suffirait a faire disparaître un 
tel doute. 

Nous le savons, l'action museologique contribue a mettre en valeur une idee 
susceptible d'influencer Ies habitants de la Cite. Le choix des objets, le design d'une 
exposition, le materiei didactique qu'on y emploie ne sont pas des gestes neutres. Ils 
contribuent tous a fa~onner un message. Ils partent d'un point pour se rendr~ a un 
autre et, dans cette trajectoire, ils souhaitent entraîner leurs publics. Par consequent, 
quels que soient son orientation et ses choix d'exposition, par Ies discours qu'il est 
amene a tenir, le musee est un acteur social. II est politique parce qu'il contribue et 
participe aux affaires de la Cite. S'il choisit de presenter des expositions «beau chic 
beau genre», neutres et sans risques, des expositions de «consommation» qui flattent 
abusivement Ies gouts du jour, le musee n'en pase pas moins un geste politique par 
abstention. 

Deuxi~me observation: Lorsqu'il y a un regroupement de personnes, ii y a de 
la politique 

Un constat s'impose rapidement a qui reflechit a l'objet de la presente 
allocution: lorsqu'il y a un regroupement de personnes, ii y a de la politique. Dans Ies 
musees, comme ailleurs, on constate qu'il y a de la politique exterieure et de la 
politique interieure. Parlons d'abord de la politique exterieure. Le musee est dans la 
Cite; ii est situe dans une viile, une province, un pays. II dispose d'un conseil de 
direction, d'un societe d'amis du musee, d'une fondation, de benevoles. Des mecenes 
lui consentent de generosites qui ne sont pas toujours completement desinteressees. 
Des commanditaires se transformeraient aisement en vendeurs du Temple si Ies 
directeurs de musees leur en laissaient la chance. C'est la une micro societe. Toutes 
ces personnes ont des opinions, des idees, des convictions sociales et culturelles, des 
interets particuliers. Les unes veulent que le musee s'enracine dans l'histoire d'hier, 
d'autres dans celle d'aujourd'hui; elles souhaitent qu'on se consacre a la 
contemplation des grandes ceuvres alors que d'autres encore voient le musee comme 
un lieu de convergence, d'animation culturelle. Est-ce un bien, est-ce un mal? La 
question est inutile. Nous sommes devant un fait. La politique, c'est l'expression des 
passions, la divergence d'opinions, Ies affrontements, Ies compromis, Ies rapports de 
pouvoir. La politique est importante dans la Cite; elle n'est cependant pas la voie par 
laquelle un musee doit faire ses choix car ii y aurait negation de l'action culturelle 
dans l'usage de la force pour faire triompher ses vues. 

Venons-en a la politique interieure. Toute institution est un pays en miniature. 
S'y agitent dane un roi, des eminences grises, des pretendants, des nobles, des 
roturiers, le peuple, la foule, bref tous Ies acteurs de la vie politique. On y retrouve 
tous Ies attributs du pouvoir: Ies ruses, Ies strategies, Ies alliances provisoires, Ies 
faveurs et Ies disgrâces. 

Certaines personnes assument des fonctions strategiques, ainsi en est-ii de 
celles qui influencent directement Ies choix de la programmation des expositions et 
des diverses fonctions de diffusion. D'autres qui assurent la presentation des 
expositions ou qui redigent Ies documents d'accompagnement de l'exposition (textes 
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de presentation, documents pedagogiques, catalogues) sont en quelque sorte en 
position d'editorialiste car Ies choix de theâtralisation d'une exposition et Ies 
information scriptovisuelles ne sont pas innocents. 

Que dire des choix de developpement des collections, du râle qu'y jouent Ies 
conservateurs et Ies conservatrices? Traditionnellement, Ies collections sont 
constituees d'objets d'une certaine valeur economique. Ainsi, est-ii assez facile de 
retracer des costumes de la bourgeoisie ou des detenteurs du pouvoir; Ies vetements 
portes par Ies domestiques, Ies artisans ou Ies gens de metier sont plus rares car ils ne 
sont pas souvent consideres comme significatifs et representatifs de leur epoque. Les 
conservateurs construisent une certaine image de l'histoire selon Ies choix qu'ils 
imposent aux musees; leurs choix en definitive. Mepriser certaines archives en ne Ies 
conservant pas, accumuler certains objets de quelques cultes religieux et negliger Ies 
autres, faire une place disproportionnee a certains artistes au detriment d'autres 
artistes, reconstituer certaines periodes historiques en tronquant une partie de la 
realite - toujours la meme - sont autant de gestes qui impriment une dimension 
politique aux musees qui se preteraient a de telles manipulations. 

J'ajouterai qu'il est difficile parfois d'echapper a une certaine reecriture de 
l'histoire dans le cas de musees traitant de questions aussi chaudes et delicates que 
l'Holocauste ou encore de musees de la guerre forcement enclins a metre !'accent sur 
la perception de l'opprime. Je n'insisterai pas sur cet aspect que je me contente 
d'evoquer. 

De toute evidence, le jeu politique, qu'il emane de l'exterieur ou de l'interieur, 
ne saurait etre nie. II doit plutât etre soumis a des facteurs de regulation. Des regles 
ethiques institutionnelles et un leadership et legitime me semblent Ies conditions 
essentielles a respecter. Toute entreprise, qu'elle soit museale ou commerciale, 
commande qu'un chef authentique capable d'ecoute, exprimant la finesse et la 
generosite intellectuelle, la gouverne et donne un sens a son action. 

Troisieme observation: Reconcilier la liberte des musees et le role de l'Etat 

Ma troisieme observation concerne la reconciliation entre la liberte des 
musees nationaux et le râle de l'Etat. On ne saurait occulter celte delicate question. 
On devrait y adjoindre un second volet concernant la liberte des musees prives a 
l'endroit des mecenes qui forment souvent leurs conseils d'administration. Je me 
contenterai ici de quelques observations succinctes, car la question des rapports entre 
l'Etat et la culture - Ies musees n'en representant qu'un fragment - serait en elle
meme le sujet d'un vaste expose: 

• De tout temps, le pouvoir politique entretient des liens etroits avec la 
culture. 

Des artistes n'ont-ils pas ete invites dans le passe a glorifier Dieu et leurs 
princes d'un meme souffle. 

• L'Etat moderne se fait plus discret mais non moins present a travers le 
developpement d'un appareil administratif; la presence d'un ministre et d'un 
ministere, le developpement de programmes publics en temoignent. 

• L'Etat, conscient de l'importance de jouer un râle delicat mais indispensable 
dans la culture, se dote de mecanismes mandataires comme Ies conseils des arts ou des 
societes de developpements des industries de la culture. De tels bras seculiers 
assurent .• en principe, une indispensable distance entre la politique et la culture. 
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• Le musees sont generalement pourvus de conseils d'administration formes 
de citoyens engages et qui souhaitent contribuer au bon fonctionnement et au 
developpement deces institutions. Cette formule est heureuse, dans la mesure meme 
ou Ies membres de ces conseils jouent bien leur râle et n'entretiennent pas de 
confusion conseil d'administration. 

• L'une des responsabilites importantes de ces conseils d'administration, au 
sein des musees nationaux du Canada, c'est la nomination du directeur general ou de 
la directrice generale 3. Cette responsabilite est actuellement remise en question dans 
un projet de loi 4 introduit en douce a la Chambre des communes en juin dernier. Si 
ce projet etait adopte, il permettrait au gouvernement canadien - en la personne du 
ministre responsable - de controler de plus pres la nomination des directeurs ou des 
directriccs des musees nationaux et de metre fin a la situation actuelle qui assure la 
relation sans lien de dependance entre les musees nationaux et le gouvernement. Des 
organismes de regroupement des musees canadiens se sont mobilises pour denoncer 
ce projet de loi. 

• Dans un autre ordre d'idees, les grandes decisions de l'Etat se repercutent 
sur la culture et ses institutions. Par exemple, l'effort colossal pour hisscr les 
Canadiens au rang des populations hautement scolarisees ne saurait etre ignore par 
ceux et celles qui definissent les programmations museales. En l'an 2000, environ 
38% de la population canadienne de plus de 15 ans aura re~u une formation post 
secondaire comparativement a 26% en 1977. Par ailleurs. la demographie pesera 
d'un poids tres lourd au cours des prochaines annees. En 1986, Ies Canadiens de 20 a 
44 ans representaient 41 % de la population alors qu'en 2001, ils representeront 33%, 
soit 8% de moins. Les 65 ans et plus, pour leur part, auront augmente de 13%. 

Ces quelques observations sur Ies rapports entre l'Etat, la culture et Ies musees 
me suggerent trois constats: 

Premierement: Le developpement des grands musees est generalement assure 
par l'Etat. Celui-ci n'est pas un; ii est tantât mecene, tantât architecte, tantât 
catalyseur. II en decoule normalement une intervention etatique dans la definition 
des grandes orientations, notamment des musees nationaux, sous forme de lois 
constitutives, d'adoption de concepts museaux par le Gouvernement, de 
promulgation de reglements. 

Deuxiemement: Les musees subventionnes en tout ou en partie par l'Etat sont 
sujets, qu'on le dise explicitement ou non, a un certain contrâle politique. Qui decide, 
en definitive, de la hauteur des budgets? Qui decide de la distribution des musees 
regionaux sur le territoire? Qui accredite? Qui partage Ies ressources financieres? 

Troisiemement: J'ai evoque l'importance pour Ies musees de tenir cornpte de 
grands mouvements comme la scolarisation des populations et l'evolution 
demographique. Les musees d'histoire, de sciences ou de societc sont egalement convies 
a repercuter de grands evenements historiques, des grandes decouvertes technologiques 
ou encore de faire echo aux grandes questions de l'heure. L'effervescence que 
connaissent presentemcnt Ies nombreux rnusees qui veulent marquer le coup de !'an 
2000 par des manifestations exceptionnelles en est une bonne illustration. 

' La loi actuelle concernant Ies musees (1990) prevoit ced: «Avec !'agrement du gouverneur en 
conseil, le conseil de chaque musee nomme a titre amovible le directeur pour un mandat maximal de cin4 ans». 

4 Projet de Joi C-44. Information publiee dans le bulletin de l'AMC, Museogramme, 
septembre-octobre 1998. 
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Nous sommes bien forces de constater, une fois de plus, que Ies musees, 
parcelle du grand tout culturel, font partie de l'organisation politique de la societe. 
Sous le couvert d'une reflexion sur le rapport entre le musee et la politique, nous 
debouchons forcement sur une autre grande question corollaire, soit celle de 
l'exercice de la liberte au sein du musee. Je vous ai fait part de quelques observations 
que me suggerait le theme de votre colloque. Je vous ferai maintenant part des 
questions qui me sont venues en reflechissant a tout cela. 

Premi i!re question: Quelle est la marge de liberte du musee dans 
l'interpretation d'un th~me ou du discours de l'artiste? 

La premiere question est d'ordre ethique: quelle peut etre et quelle doit etre 
la marge de liberte d'une institution par rapport a l'interpretation d'un theme ou a 
l'integrite du discours de !'artiste? 

Le musee analyse, explique, interprete avec toute la rigueur que lui confere Ia 
grande liberte dont ii jouit. II ne le fait pas seul; des partenaires universitaires, des 
specialistes des champs thematiques enrichissent son action. De surcroît, la liberte du 
musee doit etre constamment surveillee. Les comites scientifiques, Ies evaluations, 
l'appreciation du public forment une triade qui est Ie meilleur antidote aux abus qui 
pourraient decouler de l'intervention politique. 

Les musees ne sont pas de simples Iieu d'accueil des reuvres et des artistes. Les 
musees sont de plus en plus frequemment des lieux de creation. Creation dans !'art de 
Ia presentation des expositions, creation par la presence de createurs et de creatrices 
a titre de partenaires. Nous avans presente, ii y a deux ans, au Musee de la civilisation 
une exposition intitulee Femmes corps et âme dont nous avans confie la scenarisation 
a une metteur en scene qui s'est entouree d'une equipe de creatrices, sculpteures, 
musiciennes, cineastes. Le resultat final etait saisissant et d'une exceptionnelle qualite. 
Des ceuvres ont aussi ete creees sur commande au cours des dernieres anneeS pour 
figurer dans des expositions, comme ce fut le cas d'une gigantesque sculpture formee 
de rebuts de recuperation dans une exposition intitulee Autopsie d'un sac vert, en 
reference aux sacs qui servent a la collecte des dechets domestiques. 

Nous sommes ici en presence de deux enjeux determinants: la liberte et 
l'integrite qui posent a leur taur la question des limites et celle de natre 
responsabili te. Dans la preparation d'une exposition a caractere social, historique ou 
artistique, nous sommes continuellement confrontes a !'idee de la limite. Jusqu'ou 
pouvons-nous aller? Qu'est-ce qui peut etre dit? Ou s'arrete le permis et ou 
commence l'interdit? Que faire des sujets tabous et de la censure? Le musee doit-il 
prendre poşition ou plutât se contenter de presenter Ies choses objectivement, sans 
s'engager? A toutes ces questions, nous voudrions parfois une reponse qui soit clairc 
et surtout definitive, une reponse valable pour tous Ies musees, pour toutes Ies 
expositions et pour tous Ies contextes. L'exposition que nous presenterons 
prochainement au Musee de la civilisation, sur Ies droits de la personne, sous le titre 
De quel droit? illustrera l'acuite deces question et leur pertinence. 

L'an dernier nous avans presente au Musee de la civilisation une exposition 
dont le titre etait La difference: trois musecs, trois regards. Offerte d'abord a 
Grenoble et a Neuchâtel, l'exposition comprenait trois volets illustrant le meme 
theme developpe sans qu'il y eut de communication entre Ies trois equipes de 
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conception. Chacun des trois musees procedait selon ses valeurs culturelles et sa 
vision du theme. Par la suite, l'exposition en trois volets a ete presentee dans chacun 
des trois musees. On ne pouvait mieux illustrer comment le regard sur le monde est 
une aventure totalement et profondement subjective. 

Pour le Musee de la civilisation, la difference s'exprimait a travers un regard 
sur le quotidien: seuils, passages, issues et autres voies par lesquelles on decouvre la 
manifestation de la difference. Cette difference etait illustree par un objet 
symbolique, la porte, qui se declinait de dizaines de manieres. Le Musee Dauphinois 
de Grenoble s'attachait, pour sa part, a faire decouvrir la diversite culturelle de la 
France, celle qui appartient au passe mais egalement celle qui conditionne l'avenir. 
Le Musce d'ethnographie de Neuchâtel abordait l'ecart qui separe la diversite et la 
difference a travers la vie quotidienne et ses grands rites de passage. Voila une belle 
illustration de la marge de liberte qui est consentie aux musees pourvu qu'ils s'en 
emparent et l'exploitent comme Ie chercheur d'or qui a decouvert un filon et qui le 
suit a Ia trace. 

Dans le secteur des acquisitions, par exemple, le musee possede le pouvoir de 
choisir entre plusieurs objets, entre plusieurs reuvres d'art, fa9onnant ainsi au fii des 
annees le visage du patrimoine de Ia Citţ de demain. II possede le pouvoir de choisir 
une seule exposition parmi un eventail soumis a son choix. II s'arroge le droit de tenir 
un discours, de soulever le voile sur des realites que l'on prefererait peut-etre voir 
occultees. Devoir de memoire du musee, ai-je deja souligne. II peut demasquer des 
tabous, attirer Ies foules a lui et influencer l'opinion. Quelle que soit Ia cause qu'il 
veuille chevaucher, cause sociale, historique, environnementale, esthetique, avec ses 
techniques museographiques, communicationnelles, educatives, le Musee intervient 
dans Ia Cite. II joue alors un râle d'eveilleur. 

Dans un article vigoureux publie dans Muse, la revue de )'Association des 
musees canadiens 5, Helen Marzolf, directrice et conservatrice de la Dunlop Art 
Gallery de Regina, ecrit ceci: «Les musees n'ont pas a jouer la carte du confort. IIs 
sont au contraire un forum public ou Ies questions ayant un impact sur leurs publics 
peuvent etre resolues. (?) On peut, a bon escient, Ies voir comme des agents de 
changemcnt, c'est-a-dire comme des endroits ou toute qucstion culturelle briliante -
guerre des sexes, revendications gaies et lesbiennes, race, critique de l'ecriture, statut 
national - peut etre definie, discutee, remise en question et rendue accessible. Quand 
Ies musees se derobent, quand ils refusent de fournir leur service essentiel, ils 
abdiquent leur identite et leur utilite». 

L'auteure de cet article se laisse sans doute emporter lorsqu'elle attribue au 
musee la capacite de resoudre Ies grands problemes sociaux mais, cette reserve etant 
faite, son intervention ne manque pas de pertinence. 

Nous savons tous que la liberte ne consistţ pas a foire tout ce dont nous avons 
envie n'importe quand et n'importe comment. A l'ctat pur, la liberte n'est qu'une 
idee sans resonances dans la realite. Nous avons tous appris que le cadre de notre 
liberte etait constitue de la rencontre avec la liberte de l'autre, en une ligne frontiere 
fluctuante comme la vie, souple et en ajustement constant. La libertc s'accomplit 
dans la responsabilite et dans le respect des frontieres et des contraintes qui, a la fois, 
la delimitent et lui donnent toute sa force. 

5 «Une nouvelle entente pour Ies musees: ouvcrturc ou menace», volume 14/4-15/1. juin 1997. 
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S'il existe dans ce domaine une attitude plus susceptible de porter des fruits, 
celle-ci doit tirer sa substance du respect que le musee doit a la Cite, que le musee 
doit a son visiteur. Jusqu'ou aller? Ou reside la limite a ce qui peut etre dit? La 
reponse se trouve bien sur chez le visiteur, dans sa capacite a absorber tel contenu, a 
tel moment precis dans l'evolution d'une societe. Certains sujets etaient tabous voita 
trente ans; nous en traitons librement aujourd'hui. Cette liberte fluctue cependant 
d'un pays a l'autre. II y a quelques annees, nous presentions une exposition au Musee 
de la civilisation sur le theme Histoire d'amour et d'eprouvettes. La direction d'un 
grand musee americain trouvait l'exposition remarquable mais du meme souffle nous 
soulignait que le board de son musee n'oserait jamais autoriser sa presentation car un 
tel sujet heurterait ses visiteurs. 

La reponse a ces questions reside egalement chez le museologue qui prepare 
un evenement, dans la part de responsabilite qu'il est capable d'assumer, dans la 
rigueur de son propos, dans son ouverture d'esprit et dans l'attention qu'il porte a 
l'evolution de ses visiteurs. Nous pourrions parter de «museopedagogie» pour 
illustrer cette aptitude. Cette approche faite de respect est gagnante dans la mesure 
ou, non seulement le visiteur d'une exposition se sent-il respecte, mais qu'il sent 
clairement qu'il n'est pas oblige de partager ou de faire siens Ies points de vue 
exprimes. Le visiteur doit sentir que la porte demeure ouverte a son propre 
jugement. Ce faisant, le musee aura fait ceuvre d'education et de culture de la liberte. 
II aura joue lucidement sem râle d'acteur social et de diffuseur de la connaissance, 
parce qu'il aura permis a un individu de se situer personnellement face a une 
problematique donnee. 

Deuxieme question: Jusqu'a queI point Ia rectitude poiitique influence-t-elle 
Ies themes des expositions, leur contenu, voire Ie vocabulaire utilise? 

Ceci m'amene a la deuxieme question: jusqu'a quel point la rectitude politique 
influence-t-elle Ies themes des expositions, leur contenu, voire le vocabulaire utilise? 

La rectitude politique est un phenomene que je m'explique mal. Apres avoir 
vecu une epoque caracterisee par une grande liberte, aussi bien dans Ies sujets 
abordes que dans Ies manieres de Ies trailer, nous sommes entres de fa9on 
imperceptible dans une autre epoque ou nous n'osons plus dire ce qui nous tient a 
coeur, ce en qui nous croyons. Devenus parfois des athees culturels, nous semblons 
avoir peur d'offenser l'autre sans savoir qui ii est exactement. Nous avans peur de 
nous devaloriser a ses yeux, c'est-a-dire, a nas propres yeux. Nous avans peur 
d'attirer sur nous Ies foudres d'une autori te qui n'a ni forme, ni nom, une sorte de Big 
Brother de la pensee conforme. 

«Dans ce contexte de rectitude certains mots sont disparus 6: Ies Noirs, Ies 
clochars, Ies homosexuels, Ies familles pauvres, Ies aveugles, Ies sourds. On parte 
plutât des personnes handicapees, des minorites visibles, des itinerants. des gais, des 
familles defavorisees, des non voyants et des malentendants». La rectitude 
m'apparaît comme un eteignoir dont on recouvrirait nous-memes la flamme de natre 
pensee. C'est le conformisme. C'est la mort de la pensee. C'est le champ_ libre laisse 
a des animateurs radiophoniques qui pretent leurs tribunes telephoniques a une 
culture degradante. 

6 Benoît Leblanc, «Une relation „hors de l'ordinaire"», Le Devoir, 9 septembre 1998. 
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S'agit-il d'un phenomene temporaire ou d'une tendance lourde de notre 
epoque? Je !'ignore. Une chose demeure certaine, la rectitude ne prend pas son 
origine dans une legislation ou dans des normes sociales qui etabliraient ce qui peut 
etre dit et ce qu'il est interdit de dire. Que je sache, ii n'existe pas de Petit Guide des 
pensees droites et de mots tabous. La rectitude reside dans !'implicite, dans le non
dit. Elle est une idee craintive que nous nous faisons de la capacite de tolerance de la 
Cite a l'egard de notre action. Dans !'univers de la rectitude, c'est nous-memes qui 
nions notre propre liberte. II s'agit, selon moi, essentiellement d'une forme 
d'autocensure inspiree par la peur et par la frilosite. Elle exprime un manque de 
respect envers soi-meme est envers l'intelligence de la Cite. 

L'antidote a la rectitude politique reside dans notre capacite a assumer notre 
liberte de fa~on responsable. en ayant toujours present a l'esprit le service que l'on 
doit rendre a nos publics. Cet antidote trouve son effet dans la rigueur intellectuelle 
que nous mettons dans notre reflexion. Qui guide la preparation de nos expositions? 
Qui eclaire nos ateliers educatifs, notre animation, notre communication? «Plonger 
au cceur de la Cite pour un musee, c'est aussi marcher sur le fii de fer sans filet de 
protection, sans regles mecaniques qui liberent souvent de l'obligation de reflechir, 
de s'adapter, de dire oui, de dire non, se referant a son bon jugement et a des regles 
ethiques plus difficiles a gerer qu'un cahier de normes». 7 Qu'il le veuille ou qu'il s'en 
defende, le musee est un acteur social. Comment participer le plus efficacement a la 
Cite, a la polittque? Telle est au fond la question que chacun pour lui-meme devra se 
poser. 

Troisi~me question: Comment bien integrer des realites recentes comme le 
partenariat et la commercialisation? 

Ceci m'amene a la troisieme question qui porte sur Ies sources variees de 
financement et la commercialisation ainsi que leur possible influence sur la mission 
du musee. J'ai evoque cette question ii y a un instant en enumerant quelques agents 
de la politique exterieure des musees. J'y reviens. 

Les musees possedent un mandat de plus en plus large, de plus en plus ouvert 
sur la Cite. Depuis l'institution qui consacrait, dans le silence de scs laboratoires, 
l'essentiel de ses energies a l'acquisition et a la conservation d'objets et d'oeuvres 
d'art, Ies musees ont ete amenes a reevaluer leur râle et a deployer une gamme 
d'activites nettement plus synergiques, a participer de fa~on beaucoup plus active a 
la vie de la Cite. Le musee a pris le risque de descendre en quelque sorte dans la rue, 
de dire des choses que l'on n'avait pas necessairement entendues auparavant. 

La venue d'un public plus important et plus diversifie dans Ies musees a suscite 
l'interet de commanditaires prives. II en est decoule une preoccupation plus grande 
des musees pour la connaissance de leurs publics devenus des «ciients». Sous la 
poussec de ces facteurs nouveaux, Ies musees ont connu la democratisation de leurs 
sources de financement, la democratisation de !curs publics et de leur prise de 
decision. Les musees sont entres dans une ere nouvelle sous la gouverne d'une 
nouvelle generation de museologues et de gestionnaires. Ils ont developpe de 
nouvelles relations d'affaires. Elles portent divers noms: le sponsorship pour Ies 
Fran~ais, la commandite pour Ies Quebecois, Ies fondations, Ies Amis des musees, Ies 

7 Roland Arpin, Des musees pour aujourd'hui, «Les musees doivent-ils occulter la politique?>: 
Musee de la civilisation, 1991. 
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cercles corporatifs, Ies clubs du president... Tous ces organismes ont un but commun: 
elargir le bassin des donateurs et des partenaires, varier Ies sources de revenus, faire 
des jumelages de fonds prives et publics, doter Ies musees de moyens plus importants. 

La societe s'est metamorphosee. L'economie de production est en train de se 
transformer en une economie marchande, une economie mondialisee dans laquelle 
meme Ies Etats-Nations comptent desormais pour partie negligeable. Que l'on soit 
d'accord ou pas avec ce phenomene economique transitoire, ii n'en demeure pas 
moins que )'economie marchande a tendance a se substituer a l'Etat, lequel n'est plus 
en mesure de satisfaire aussi bien qu'auparavant Ies besoins de la Cite. 

Que le soutien au musee provienne d'un gouvernement, de mecenes, de 
commanditaires, ces divers bailleurs de fonds ont leurs exigences et impriment 
certaines contraintes sur Ies activites qu'il soutiennent financierement. Cela semble 
normal. J'imagine que, lors de l'execution de la chapelle Sixtine, Michel-Ange 
deplorait Ies interventions du pape dans la maniere dont Ies personnages devaient 
figurer. Toutefois, une lecture attentive des fresques nous montre Ies libertes et Ies 
audaces que !'artiste prenait a l'egard des themes imposes. 

Dans Ie cadre museal, comme dans n'importe quel domaine de la Cite, la 
liberte s'exerce a travers Ies contraintes, celles des budgets d'acquisition, inexistants 
dans certains cas, et des budgets d'operation souvent fort minces. Contraintes 
egalement dans Ies ressources humaines toujours insuffisantes pour realiser tout ce 
qui doit etre accompli. Contraintes dans Ies programmations et dans Ies espaces 
d'exposition. Contraintes gouvernementales dans Ies subventions et contraintes 
imposees par des partenaires financiers. 

De telles relations comportent leurs dangers; elles pourraient devenir 
incestueuses. U ne grande entreprise du secteur de I 'alimentaire veut bien 
commanditer une exposition sur l'alimentation mais ou commence et ou finit sa 
visibilite? Hydro-Quebec s'interesse evidemment a une exposition sur Ies 
autochtones du Quebec mais a quelles conditions? On le sait tous, Ie mecenat est une 
methode de financement revolue. Les entreprises parlent maintenant de partenariat 
ou encore elles allouent certaines sommes pour le soutien de projets tres specifiques 
de leur domaine d'interet. Elles veulent savoir ce qui Ieur apportera de plus Ieur 
presence au sein du musee; elles veulent un retour sur leur investissement, cela se 
calcule en especes sonnantes et trebuchantes. 

Chacune de ces contraintes constitue le cadre a l'interieur duquel doit 
s'effectuer l'exercice de la liberte. Telle est la politique, telles sont Ies choses qui ont 
trait a la Cite. Faut-il s'en plaindre? Non. II faut plutât essayer de voir comment, dans 
chaque circonstance, le musee peut jouer le mieux possible son râle au sein de la Cite. 
Mais le couloir n'est pas large et seules de bonncs pratiques ethiques peuvent nous 
fournir Ies garanties professionnelles indispensables dans l'exercice de nos diverses 
responsabilites professionnelles, qu'elles soient de nature gestionnaire ou plus 
directement museologique. 

Quatrieme question: Puisque Ia neutralite est impossible, comment Ies musees 
doivent-ils proceder pour etre credibles? 

Puisque Ies musees semblent irremediablement contraints a exercer des 
fonctions politiques, comment doivent-ils proceder pour demeurer credibles. Une 
question difficile, j'en conviens. Permettez-moi de traiter cet aspect cn procedant du 
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singulier au general et en alignant quelques exemples d'actions museales qui, 
chacune a sa maniere, illustrent combien l'ecart est etroit entre la fonction politique 
du musee et l'action politique qui le sollicite: 

• Le Musee d'anthropologie de Mexico est un veritable lieu de pelerinage 
pour Ies milliers d'autochtones qui y viennent. La qualite du musee est indiscutable. 
On y presente tous Ies groupes autochtones du pays mais de toute evidence «l'autel 
central» consacre au groupe azt eque donne a ce dernier une suprematie 
incontestable. 

• Le Musee de l'air et de l'espace de Washington est plus qu'un musee 
technique. II offre aux jeunes Americains une vitrine qui met en relief l'i~telligence, 
l'audace, l'esprit d'aventure qui sont de l'essence meme du patrimoine des Etats-Unis. 

• Parlant de Washington, je me rememore une exposition fort emouvante de 
la Smithsonian intitulee, From field to factory, sur la condition de vie des noirs aux 
Etats-Unis. Dans une atmosphere theâtrale et sensible, le visiteur vivait la segregation 
par l'interieur, jusqu'a la sortie de l'exposition ou ii choisissait entre deux portes 
surmontees, J'une d'un ecriteau indiquant «COJored» et J'autre OU ii etait ecrit «White». 

• C'est sous le gouvernemctnt de Gorbatchev que Ies oeuvres des 
automatistes, des suprematistes et autres groupes d'artistes qui s'inseraient mal dans 
le realisme socialiste des annees 1920-1930 sont revenues sur Ies cimaises sovietiques. 
Perestroika oblige. 

• L'art negre, amerindien et inuit est lui-meme teinte de !'ideologie 
purificatrice alors meme que plusieurs musees lui redonnent la place qu'il n'aurait 
jamais du perdre. 

• En juillet dernier an pouvait lire un article du journal Le Monde repris dans 
Le Devoir sous le titre Chirac veut sont musee lui aussi. Le Musee des arts et des 
civilisations ouvrira quai Branly en 2004. C'est le 14 juillet, dans Ies jardins de 
l'Elysee, que le President de la Republique a annonce en ces termes le projet culturel 
de son septennat: C'est le symbole de /'ouverture de la France sur le monde. Le 
journaliste Emmanuel de Roux souligne que le President a informe de son projet le 
Premier ministre Lianei Jospin et la ministre de la Culture Catherine Trautmann qui 
s'est inclin,ee devant le choix de l'emplacement qui n'etait pas le sien. 

• «A !'inverse, certaines intrusions des elus dans la culture peuvent se tourner 
contre eux. Ainsi en a-t-il ete, selon la revue Beaux-Arts, du maire de Nîmes que n'a 
pas reussi a convaincre ses electeurs du bien-fonde de la construction au magnifique 
Carre d'art qu'il a offert a ses concitoyens contre leur gre. Ce qui lui a caute ses 
elections» . 

• Je me permettrai de souligner, au terme de cette enumeration, des 
expositions a caractere historique presentees au Musee de la civilisation ou au Musee 
de l'Amerique franraise qui concretisent nas reflexions. L'exposition Memoires est 
une permanente toujours fort appreciee par nas publics, apres dix ans de presentation. 
«Ici, la memoire collective agit a la maniere de celle des individus. Elle emmagasine, 
selectionne, oublie, refoule et hierarchise pour degager des continuites, signifier des 
ruptures ou etablir des coherences selon Ies exigences du present 8». Le Musee 
suggere ainsi pour chacune des memoires presentees, une interpretation particuliere. 
Ce faisant, ii depasse l'expose des faits et suggere un point de vue au visiteur. 

8 Fragments d'identite, Musee de la civilisation et Meridien, 1989. 
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Au Musee de l'Amerique franfaise, l'exposition Amerique franfaise invite le 
visiteur a decouvrir comment la culture fran~aise s'est etendue sur le territoire nord
americain et comment elle s'y est enracinee. Cette longue marche des francophones 
d'Amerique n'est jamais terminee comme en temoigne l'exposition ou nous 
proposons une lecture contemporaine de leur histoire. 

Je pourrais elargir ce champ de reflexion et parler des programmes d'art public 
comme celui qui existe au Quebec 9• Depuis 1981, ce programme a permis la 
realisation de 1 700 oeuvres dans toutes Ies regions du Quebec. De tels programmes 
visent a assurer la presence de !'art d'aujourd'hui dans Ies lieux publics. Leur 
intention est claire: faire connaître et aimer l'art qui se fait; faire connaître Ies artistes, 
diffuser la production artistique a travers toutes Ies villes du territoire. Genereux, ces 
objectifs n'en connaissent pas moins des rates en raison d'un manque de sensibilite 
ou de l'esprit de provocation de certains artistes, ou encore en raison de la reaction 
negative de notables ou de la population. De telles actions d'integration de !'art 
supposent parfois que le createur ou la creatrice fasse des compromis et eduque ceux 
qui vivront avec l'reuvre d'art. 

Par ailleurs, le debat en cours concernant Ies lieux de conservation des archives 
publiques de France nous fait bien voir que Ies archives, comme le souligne Henry 
Rousso 10 dans la revue Le debat, 11 : « ... ne sont plus simplement un objet de debats 
entre professionnels, elles ne sont plus uniquement un sujet de polemique autour de 
la mernoire d'evenements tragiques, mais elles deviennent peu a peu un objet de 
politiques pubiiques qui charrie des enjeux beaucoup plus profonds». 

La politique intervient parfois de maniere peu subtile. La Grosse-Île est un site 
historique important situe en territoire quebecois mais place sous la responsabilite de 
Parc Canada, un organisme relevant du gouvernement canadian. On en a fait un 
centre d'interpretation consacre a l'histoire des immigrants en provenance d'Europe 
et contraints, au siecle dernier, d'y sejourner pour raison de maladies contagieuses. 
Lars d'une recente visite, j'ai pu constater qu'on ne manquait pas de faire visiter un 
bâtiment faisant l'eloge et la promotion du multiculturalisme canadien alors que 
l'ensemble de la visite n'avait rien a voir avec ce theme. Un petit coup d'unifolie en 
passant qui detonnait un peu. Rien de bien reprehensible, l'intervention politique se 
fait ici avec e!egance, mais elle se fait quand meme. · 

Ces exemples choisis parmi bien d'autres meriteraient d'etre examines de plus 
pres et sans doute etre remis en contexte a qui souhaiterait reflechir a l'absolue 
necessite pour Ies musees de ne pas verser dans l'action politique. Je m'en tiendrai, 
faute de temps, a souligner combien la credibilite de nas institutions est a la fois 
precieuse et fragile et jusqu'a quel point ii faut eviter Ia confusion. 

La Iangue fran~aise utilise l'expression le politique pour designer l'action de 
transformation de la Cite par l'education et l'action sociale mais aussi pour definir le 
domaine de l'organisation du cadre de vie des citoyens. On parte du politique et de 
l'administratif comme de deux domaines qui entreticnnent d'etroits rapports, en 

9 «L'integration des arts a I'architecture et a l'environnement des biitiments et des sitcs 
gouvernementaux et publics», est une mesure gouvernementale qui consiste a reservcr unc partie du 
budget de construction a la realisation d'une ou de plusieurs oeuvres d'art conr;ues specifiquement pour 
ce lieu. 

w Historien, Henry Rousso dirige /'Institut d'histoire du temps present. (C.N.R.S.). 
11 Mars-avril 1998. 
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particulier dans l'administration publique. La politique, par ailleurs, est l'ensemble 
des efforts que nous faisons pour participer au pouvoir ou en vue de l'influencer. 
Cette definition remonte a Aristate. La langue anglaise n'est pas en reste et elle 
distingue entre deux notions: policy et politic. L'une et l'autre deces pratiques nous 
renvoient a la distinction que j 'ai esquissee precedemment entre Ies fonction 
politiques (le politique et le policy) et l'action politique (la politique et the politic). 

Cinquieme question: comment le musee doit-il jouer son role d'acteur social? 
Ma derniere question concerne le râle social du musee. Comment et jusqu'ou 

jouer un tel râle? Lars de grands colloques internationaux, an peut constater 
combien certains museologues sont preoccupes par l'insertion de leurs institutions 
dans la communaute, par Ies fonctions educatives du musee, par Ies modes de 
diffusion et l'accessibilite. Pendant le meme temps, d'autres museologues se 
preoccupent davantage de la conservation des collections, de recherches savantes et 
de reflexions approfondies sur l'histoire de !'art et l'esthetique. Le Musee de la 
civilisation s'inscrit dans le premier courant. 

Disons d'abord que nous centrons natre action sur des themes contemporains 
et que nous attachons une importance considerable a la communication museale avec 
nos divers publics. Dans le plus grand respect du passe, nous travaillons intensement 
a la construction d'une societe pour l'avenir. 

En presentant par exemple, une exposition sur le theme Des immigrants 
racontent, nous avans accorde toute natre attention a un cnjeu majeur de natre 
developpement. C'est la une grande problematique, qu'en cette fin de millenaire 
nous ne saurions eluder; accueillir l'autre, le comprendre, etre attentif a ses 
differences et a la richesse socioculturelle qu'il represente. Respecter Ies croyances et 
Ies manieres d'etre de l'autre, c'est pratiquer un nouvel humanisme, comme le 
propose Jacques Hainard, directeur du Musee d'ethnographie de Neuchâtel. Ce qui 
est une contribution non negligeable du musee d'aujourd'hui. Dans une forme de 
convivialite propre au Musee de la civilisation, experts et grand public, gens de 
differentes disciplines, membres de generations differentes ont ete amenes a 
echanger et a communiquer sur le question capitale de l'interculturel et du metissage. 
Dans un tel moment, le musee devient un mediateur culturel. 

Privilegier le traitement piuriei d'un theme est d'autant plus necessaire et 
pertinent qu'on traile d'un enjeu social qui ne saurait se contenter d'un eclairage 
unique. Les activites educatives et l'action culturelle approfondissent la 
sensibilisation par la mediation de l'exposition, en s'adressant a divers publics a l'aide 
des modes de communication et de moyens complementaires a ceux de l'exposition. 
Ce faisant, le Musee contribue a construire une societe en devenir qui grandit dans 
une certaine tension de ce qui est et de ce qui pourrait advenir. Le Musee de la 
civilisation a presente un bon nombre de sujets selon cette approche. Sur la vieillesse, 
sur la familie, sur l'amour, sur la mort. Tous ces sujets ont ete abordes avec le meme 
souci de donner des points de repere, de fournir des elements de reflexion grâce a la 
collaboration de specialistes, de chercheurs, d'universitaires mais aussi en travaillant 
en collaboration avec des groupes temoins formes de representants de la population 
qui tous font part avec ouverture et generosite de leur experience, de leurs certitudes 
mais aussi de leurs doutes. Pour nous, plonger au cceur de la Cite, participer non pas 
de l'action politique mais plutât de la fonction politique, c'est utiliser le Musee de la 
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civilisation comme un puissant outil de communication mis au service de 
l'intelligence et de la pensee, c'est offrir un vaste marche du savoir a nos centaines de 
milliers de visiteurs qui viennent et reviennent avec la certitude que ce Musee qui 
leur appartient Ies attend dans la convivialite, le renouvellement continu, le respect 
de leur intelligence et de leurs opinions; point de proselytisme ni de predication! 

CONCLUSION 

Michel Colardel, directeur du Musee national des arts et des traditions 
populaires de France, ecrivait ceci recemment dans Le debat 12: «Le Vieux Continent 
a besoin de d'autres fondements que ceux, materialistes, de la monnaie unique de la 
communaute d'interets economiques. II lui faut un outil de prise de conscience des 
conditions qui ont donne a !'Europe ses formes sociales et culturelles, de ce qui !'unit 
au plus profond de son organisation, de ses pratiques, de sa conscience et de ses 
mythes, et un lieu de reflexion sur Ies raisons de ses errements». Bien sur, natre 
collegue s'exprimait dans le contexte de la relance de son rnusee rnais vous admettrez 
que cette enumeration des fonctions du musee vu commc une vigie et un temoin 
s'applique a chacune de nos institutions museales. 

Le plus grand nombre d'entre nous avans la chancc de vivre dans des pays et 
a une epoque qui, dans des limites somme toute assez floues, nous laisse libres de dire 
et de faire. II nous appartient de choisir. En parcourant la liste des conferenciers et 
Ies sujet de conferences, nous constatons immediatement la largeur et l'ampleur du 
theme de ce quatrieme colloque de votre Association. Que nous endossions la cause 
environnementale, la cause sociale en faveur des plus demunis, que natre propos 
remette en question certains faits historiques ou que nous plaidions cn faveur de la 
restauration physique et historique de certains grands musee du monde, chaque fois, 
nous abattons sur la table de la vie l'atout de natre liberte. Et cette liberte, nous 
devans chaque jour l'assumer dans le respect de l'intelligence de nos publics. Avec 
un tel respect pour guide, nou evitons Ies pieges du laximc dans l'attitude, de la 
confusion dans la pensee et du dogmatisme dans nos programmations. Nous ne 
devans jamais souhaiter - malgre certains moments de lassitude -, des directives 
egalisatrices et l'intervention etatique mur a mur dont revent souvent des 
bureaucrates et des elus. II nous faut nous rejouir de cettc diversite sans laquelle nous 
vivrions dans un monde gris et etale. 

Tantât agents de changement, tantât simples acteurs, Ies musees au sein 
desquels nous travaillons sont de plus en plus frequemmcnt des lieux de 
rassemblement populaire, des syntoniseurs sociaux. Les rnusees jouissent 
generalement d'une marge de manceuvre considerable dont lcurs dirigeants doivenl 
se saisir pour en tirer tout le profit. Le depliant de prcsentation du colloque fait 
ressortir Ies grandes questions qui doivent nous mobiliser: Ies musees et la nation, Ies 
musees et la communaute, Ies musees et le patrimoine, Ies musees et la 
mondialisation. II yala un programme prornetteur et exigeant. 

En me faisant l'honneur de m'adresser a votrc prestigieux auditoirc, Ies 
organisateurs du colloque - conscients de l'ampleur du sujet - m'ont suggcre de 
privilegier l'action presente de nos musees. Je sais fort bicn que le rapport entre en 
politique et Ies musees peut etre aborde d'une toute autre maniere, comme en 

12 Mars-avril 1998. 
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temoigne votre bulletin de juin 1997 13 et en particulier l'excellent article de Michele 
Perissere portant sur les nouveaux debats, Ies nouveaux problemes et les nouveaux 
horizons des musees d'histoire et d'archeologie depuis la fin de la guerre froide. 

J'ai choisi d'aborder la dimension ethique de natre action. Ainsi, j'ai souhaite 
temoigner de l'imperieux devoir qui nous incombe de conserver a nas institutions 
museales leur indispensable credibilite en s'en tenant a leurs mandats essentiels qui 
sont du domaine de la culture et de l'action sociale. Paradoxalement, alors que la 
democratie a connu au cours des dernieres annees une expansion dont nous devans 
nous rejouir, le& lieux d'exercice de la liberte de penser et de dire sont toujours fra
giles. Ils commandent de natre part, notamment, une vigilance accrue et un souci de 
protection contre des assauts externes mais aussi, disons-le, contre nas propres 
capitulations. Les musees sont un fragment, comme je l'ai deja souligne, de celte 
force culturelle que representent Ies grandes institutions: Ies bibliotheques, Ies lieux 
de creation, Ies arts visuels, Ies arts d'interpretation, Ies grands festivals. Et que dire 
de l'importance de nous unir aux reseaux de l'education! II est de natre respon
sabilite de jeter des ponts creer une force intellectuelle et culturelle, d'ouvrir nas 
portes pour jouir de l'air frais de l'innovation, d'aller au devant de nas visiteurs. Cette 
cohesion doit cependant reposer sur des principes clairs et sur une definition de nas 
missions respectives. Tout n'est pas musee et le musee n'est pas tout! 

Ces reflexions auxquelles vous m'avez convie concernant Ies rapports entre Ies 
musees et la politique, je vous Ies livre simplement et amicalement comme une piece 
au dossier, une piece qui s'enrichira surement de vas reflexions des prochaines 
heures. Telles en sont l'intention et les limites. 

Je vous souhaite un excellent colloque et un agreable sejour a Quebec. 

13 «Les nouvelles des musees d'histoire», no 19, juin 1997. 
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SCENOGRAFIA -
ARTA AMBIENTALĂ, 

ÎN SLUJBA EXPUNERII MUZEALE 

Corina Hârdău 

Arta plastică sau decorativă, înseamnă de fapt imagine. Imaginea cc rămâne 
pe pânză, hârtie, perete, ceramică, sticlă sau lemn. În epoca modernă, arta devine 
imagine computerizată. Esenţial este ca ea să rămână în sufletul celui ce o vede, 
pentru că produsul artistic este oricum supus degradării sau chiar dispariţiei. 

Dintre toate artele, scenografia este cea mai efemeră. Scenografia de film, 
atunci când are şansa de a contribui la reuşita unei producţii de calitate, poate 
rămâne în cinematecă. Din păcate, ea este o artă ce nu poate trăi prin ea însăşi, 
depinzând de ceilalţi factori artistici: arta regizonală, arta actorului, muzica şi mai ales 
lumina spectacolului. Lumea spectacolului e o lume a generozităţii şi a muncii de 
echipă. Succesul fiecăruia în parte aduce succesul final. 

Oare scenografia este legată numai de scenă sau de ecran? Care este lumea ei 
de fapt? Este o lume convenţională. 

Muzeul nu este tot o lume convenţională ? Dincolo de scopul său educativ, 
dincolo de aspectul său comercial, muzeul nu este altceva decât un univers artificial. 

Bate gongul, te aşezi pe scaun, se stinge lumina, cortina se ridică şi iată intri în 
poveste. în miraj. Treci pe strada cu atâtea forme concrete, cu zgomot. magazine, 
maşini, lume, agitaţie, tensiune, vacarm, vezi o poartă, curiozitatea te cheamă. păşeşti 
dincolo de pragul istoriei şi deodată eşti în altă parte, între alte coordonate. E un joc 
în care intri de bunăvoie. Dacă-ţi place, rămâi. Deşi vechi ca existenţă, muzeul este 
un spaţiu ideatic extrem de modern, ceva ce arta spectacolului a experimentat abia în 
secolul XX - spargerea convenţiei. Nu mai este totdeauna o barieră între scenă şi sală. 
Muzeul este un astfel de spaţiu. Jocul poate fi extrem de captivant, deoarece 
vizitatorul, ca în teatrul experimental, urcă pe scenă, trece printre decoruri, printre 
lumini şi actori şi totuşi continuă să creadă în poveşti. Dar cine este în muzeu actorul? 
Desigur obiectul. Acel ''ceva" extraordinar, descoperit, restaurat, conservat şi în fine 
redat lumii. După cum actorul nu are nici un sens să-şi spună rolul în faţa oglinzii 
între patru pereţi, nici obiectul de muzeu nu are rost, oricât ar fi de valoros ştiinţific 
sau artistic să stea închis într-un depozit sau seif. Rostul lui este să iasă la lumină, să 
fie văzut, admirat şi iubit. De aceea alături de ceilalţi muzeografi, scenograful crează 
un spaţiu adecvat care să pună în valoare piesa de muzeu. Scenografia înseamnă, în 
cazul muzeului, ambianţa creată prin elemente adiacente, prin culoare, formă, lumină 
şi chiar sunet. Ea trebuie să aducă un plus de căldură. Desigur, nu trebuie neglijată 
latura comercială, elementul spectaculos pc care unii îl vor chiar şocant. Da, uneori e 
nevoie şi de şoc, dar oricum spaţiul virtual creat trebuie pus în slujba obiectului. 

Modalităţile de abordare ale unei expoziţii sunt multiple. Ideal ar fi ca ea să 
pornească de Ia o concepţie generală, adică de la o idee istorică - în cazul unui muzeu 
de istorie. Se urmăreşte apoi susţinerea ideii prin alegerea exponatelor în sensul 
istoric şi estetic. Se poate porni şi altfel. 
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Având nişte obiecte deosebite, "brodăm" în jurul lor o poveste pentru a le 
''scoate în lume". În ambele cazuri, scenograful trebuie să găsească o soluţie 
realizabilă din punct de vedere tehnic şi financiar. Bineînţeles că ambientarea este 
gândită în funcţie de arhitectura muzeului. Astfel, situaţiile pot fi complet diferite. 
Pornind de la clădirile concepute special cum ar fi Muzeul tehnicii din Paris până la 
palate ce reconstituie atmosfera altor secole şi mergând mai departe la spaţii cărora 
li s-a schimbat destinaţia iniţială - un exemplu celebru fiind gara transformată în 
Muzeul d'Orsay. 

Exemplu de amenajare a spaţiului în turnurile octogonale de la Palatul Sutzu -
Muzeul de istorie şi artă al Municipiului Bucureşti 

Termenul de muzeu nu desemnează un spaţiu prăfuit ce conservă lucruri vechi 
şi nu e doar deţinător de material didactic pentru cei interesaţi, ci dimpotriva, este un 
loc viu, dinamic, ce atrage milioane de oameni în fiecare an. 

De cele mai multe ori exponatele sunt statice. Poate doar într-un muzeu al 
tehnicii sau într-unul de ştiinţe naturale pot exista elemente mobile. Dinamismul este 
conferit de dispunerea în spaţiu a obiectelor, de lumina dirijată într-un anume fel, de 
petele de culoare. Nuanţele pot fi discrete, neutre, sau accente menite să pună în 
evidenţă anumite exponate. La fel, tonurile. Sunt cazuri în care obiectele, fundalul şi 
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chiar cromatica arhitectonică se imbină armonic, ton în ton am spune, sau, 
dimpotrivă. Fie piesele, fie fundalul ori vitrinele pot fi alese în contrast puternic, 
expresiv, cu restul. Totul depinde de concepţia generală, de stilul dorit. Soluţiile pot 
fi extrem de diferite: de la supraaglomerarea dintr-o expoziţie de instrumente 
medicale sau dintr-o colecţie fluturi, la punerea în valoare a unui singur exponat 
într-o vitrină sau chiar într-o sală. Se pot găsi variante inedite de asociere a obiectelor 
mai ales pentru expoziţiile temporare. Conexiunile ar avea loc după alte principii. De 
exemplu. broderii şi mecanisme de ceas; o piesă specială de mobilier şi ustensilele sau 
alte instrumente necesare creării lui; costume de epocă şi porţelan. De asemenea, 
scenograful poate contribui la o mai bună organizare a spaţiului mai ales când sălile 
existente pun probleme speciale. 

Paris - Muzeul Tehnicii, 
construit anume în acest scop 

Luvru - Reamanajarea spaţiului , 
alăturarea inedită a unor elemente 

arhitectonice antice cu faţadele 
clădirii muzeului 

La Muzeul de istorie şi arta al municipiului Bucureşti, în expoziţia de bază s-a 
încercat o astfel de rezolvare a spaţiului. Lângă sala cu istoria modernă şi 
contemporană se află două încăperi mici, octogonale, ce corespund donjoanelor 
palatului. Acolo s-a amenajat spaţiul pe o tematică dată, cum ar fi: călătorul 
bucureştean. Nu este practic o reconstituire a unui interior, ci o compunere a 
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spaţiului cât mai caldă, folosind în cea mai mare parte obiecte de patrimoniu cu 
minimum de elemente ajutătoare. 

Sunt expoziţii în care toate piesele sunt expuse în vitrine din raţiuni estetice 
sau de conservare. Există însă palate întregi cu obiecte aflate în expunere liberă. 
Acolo însă pot fi replici, sau există instalaţii de aer condiţionat. Întâlnim deseori o 
a treia variantă ce combina vitrinele cu expunerea liberă. Bineînţeles că idealul este 
ca normele de conservare şi protejare să fie respectate sau cel puţin piesele 
sensibile să fie expuse pentru scurt timp. Încă din secolul al XVIII-lea cei ce au 
organizat primele muzee au fost preocupaţi de originalitatea colecţiilor, de a 
strânge într-un spaţiu nu numai piesele de mare calitate artistică sau de mare 
valoare ştiinţifică, ci şi obiecte rare sau ciudate. Preocuparea pentru spectaculos, 
pentru a stârni curiozitatea publicului a existat aşadar de la începuturi. Sunt centre 
şi instituţii care se ocupă în mod special cu analizarea reacţiilor publicului, făcând 
sondaje şi studii comparative. Imaginea care se oferă este aceeaşi dar perceperea 
este diferită. Există reacţii subiective ca în faţa oricărei manifestari artistice. În 
mintea omului imaginea se reflectă diferit în funcţie de educaţie, de motivaţia cu 
care se apropie de subiect, de temperament şi chiar în funcţie de starea psihică de 
moment. La început, în sec. XVIII şi XIX muzeele purtau amprenta celui ce le 
infiinţa, după cum, casele memoriale poartă amprenta celui ce le-a locuit cândva, 
aşa cum este la Londra Muzeul lui sir John Sloane, sau la noi, Muzeul dr. Mina 
Minovici, Zambaccian şi altele. 

Dar aşa cum am mai spus, muzeul este un spaţiu viu în continuă transformare 
care poate avea loc din timp în timp înnoiri ale colecţiilor, reamenajări interioare şi 
evident modernizări tehnice, odată cu noile descoperiri ştiinţifice. Astfel, în muzee a 
pătruns tehnica de vârf: televizoare, monitoare, computere, simulatoare, roboţi, etc. 

Deosebit de atrăgătoare pentru public sunt muzeele în care atmosfera se 
reconstituie până la posibilitatea unei activităţi practice. Vizitatorul cercetează chiar 
el printr-un microscop, poate studia cu ajutorul aparaturii specifice ca la Muzeul 
Omului din Paris, asistă la pregătirea unui dejun din timpul lui Ludovic al XIV, sau 
poate găti personal cu mijloacele proprii altui loc de pe planetă ca la Muzeul din 
Beamish. 

Oare toate aceste experimente nu amintesc de lumea spectacolului, de 
happening-uri sau de show-uri experimentale în care spectatorul este provocat să 
participe, să intre în dramă sau în comedie, să nu rămână practic un simplu spectator? 

Interesante ca efect vizual sunt muzeele în aer liber cum este Muzeul Satului 
din România sau în Olanda morile de vânt de la Kinderdijk. Curţi interioare 
acoperite cu luminatoare şi spaţiul organizat astfel încât să creeze un efect special 
prin alăturarea faţadelor acelei clădiri, cu elemente arhitectonice antice, ca la 
Luvru. 

Există muzee unde latura ştiinţifică sau educativă este aproape eludată, 

punându-se accentul în principal pe stimularea interesului vizitatorului, devenind 
astfel mai degrabă un loc de agrement, cum este ''Dinosaur Provincial Park" din 
Alberta-Canada. 

Desigur, deosebit de atractive în acest sens sunt muzeele ce expun tot soiul de 
curiozităţi sau recorduri, în care se urmăreşte divertismentul şi unde evident că o 
ambicntare scenografică are un rol important. 
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La noi paleta muzeelor nu este la fel de largă, dar sunt muzee interesante 
cărora nu li se face suficientă reclamă şi muzee ce trebuie susţinute financiar pentru 
a fi redate lumii. Într-o lume a consumatorilor de orice fel, consumatorul de cultură 
are nevoie de muzee. De la copii la adulţi, simpli sau cultivaţi, oriunde s-ar afla pe 
scara socială, oamenii aduc cu ei experienţe diferite de viaţă şi stări emoţionale 
diverse. Aşadar scenograful, dirijând formele, culorile şi lumina, trebuie să 
stabilească o punte de legătură între ideea ştiinţifică după care este instituit muzeul, 
şi publicul ce vrea să se apropie de cultură şi civilizaţie, fie că abia le descoperă, fie 
că vrea să le regăsească. 

The Background setting - an environmental art, serving museum exhibitions 

The authoress presentation is a pledge for the use of the virtues of setting in the museum 
exhibitions. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



ANUL 1848-
SCHIŢĂ PENTRU O NOUĂ ABORDARE 

Dan Falcan 

Revoluţia română de la 1848 a avut ca model Revoluţia Franceză de la 1830. 
Dar ambele momente revoluţionare atât cel român cât şi cel francez îşi au rădăcinile 
în Marea Revoluţie Franceză de la 1789. Asupra acestor momente planează multe 
opinii divergente. 

Trebuie însă să recunoaştem, că în momentul în care însăşi istoriografia 
franceză, - şi nu numai ea -, este divizată între opţiuni pro şi contra asupra cauzelor 
şi consecinţelor mentale, economice, sociale, culturale şi politice ale Revoluţiei de la 
1789, este greu de găsit şi de dat un răspuns definitiv şi tranşant. 

În istoriografia românească s-a petrecut oarecum, un fenomen similar, în ceea 
cc priveşte abordarea evenimentelor revoluţionare de la 1848. Mişcare de 
redeşteptare naţională pentru unii, (Tilu Maiorescu, A. D. Xcnopol sau Nicolae 
Iorga), revoluţie cu profunde cauze sociale pentru alţii (istoriografia comunistă în 
principal), anul revoluţionar 1848, suscită în continuare controverse şi interpretări. 

Desigur, istoria se rescrie periodic,în funcţie de opiniile inerent subiective ale 
istoricilor, de timpul şi imperativele lui dintr-un moment dat, de noile achiziţii făcute 
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în domeniul cercetării arhivelor, documentelor, faptelor şi mărturiilor. Dar de aici şi 
până la completa ocultare a unui eveniment istoric distanţa este imensă. 

Pentru unii istorici străini, Revoluţia de la 1848 din Ţările Române nici nu a 
existat. Ce altă dovadă mai elocventă poate fi în acest sens, decât faptul că la 
simpozionul organizat la Paris în februarie 1998, cu ocazia aniversării a 150 de ani de 
la evenimentele revoluţionare din 1848, limita răsăriteană a expansiunii valului 
revoluţionar paşoptist se oprea pe linia arbitrar trasată: Varşovia-Praga-Debreţin. 
Pentru majoritatea „distinşilor" reprezentaţi ai istoriografiei europene, nu a existat 
nici Blajul zilei de 15 mai 1848, nici Proclamaţia de la Islaz, nici adunarea de la Iaşi 
din 27 martie, nici rezistenţa îndelungată a moţilor lui Avram Iancu, cu care practic 
s-a încheiat în august 1849 fenomenul revoluţionar paşoptist în Europa. Păstrându-ne 
însă obiectivitatea, nu putem să exonerăm de răspunderea ce-i revine, istoriografia 
românească care nu a ştiut, nu a putut sau nu vru să-şi facă cunoscute opiniile, acolo 
unde - vrem, nu vrem - se construieşte imaginea unei ţări, cu trecut, cu prezent, cu 
împliniri şi decepţii: în Occidentul civilizaţiei europene. În fond de ce ne-ar acorda 
alţii mai multă atenţie de ce s-ar preocupa străinii de valorificarea şi popularizarea 
trecutului nostru, când noi înşine cel mai adesea, neglijăm din varii motive să o facem. 

O notabilă excepţie dar nu singura a reprezentat-o Muzeul de Istorie şi Artă al 
Municipiului Bucureşti care în acest an jubiliar şi-a propus şi, credem noi că măcar în 
parte a şi reuşit, să reflecteze evenimentul aniversat printr-o expoziţie deschisă în 
sălile instituţiei noastre şi ulterior la Palatul Parlamentului. 

Specialiştii muzeului au încercat să prezinte anul revoluţionar 1848 în 
Bucureşti, abordând într-o manieră ce s-a dorit a fi inedită evenimentele derulate în 
Capitală. 

Ce poate fi însă nou atunci când prezinţi un fapt istoric despre care toată lumea 
îşi închipuie că ştie ceva, dacă nu chiar totul. Proclamaţia de la Islaz, personalitatea 
Anei Ipătescu sau bătălia din Dealul Spirii, au devenit locuri comune intrate în 
conştiinţa colectivă bucureşteană pe care de la şcolar la pensionar, cred că le cunosc 
cu toţii. 

Adevărul însă este mult mai nuanţat. Atunci când personalitatea lui Nicolae 
Bălcescu, marcată de un tragic şi romantic destin, nefericit pentru omul Bălescu dar 
benefic pentru mitul Bălescu este mult supraevaluată în detrimentul fraţilor Brătieni 
sau Goleşti, în detrimentul lui I. H. Rădulescu sau Ion Ghica, adevărul istoric nu se 
află la el acasă. Atunci când din motive propagandistice, Ana Ipătescu, personaj mai 
degrabă dubios oricum controversat ia locul unui Christian Tell, C. A. Rosetti sau 
Cezar Bolliac. din nou adevărul istoric intră în derapaj. Faptul că Bălcescu moare la 
vârsta christică de 33 de ani, nemai apucând să beneficieze de ascensiunea şi 
privilegiile sociale şi politice ale celorlalţi paşoptişti, deveniţi aproape toţi miniştri sau 
prim-miniştri. (1.C. Brătianu, Dimitrie Brătianu, Ion Ghica. Ştefan Golescu, C. A. 
Rosetti. Chr. Tell, etc), nu justifică nici piediestalul primului, nici eclipsarea, parţială 
sau totală, a celorlaţi. 

Cercetarea istorică trebuie să înceapă de la adevărul faptelor şi să-şi finaleze 
demersul prin obiectivitatea interpretării. 

Prea adesea, istoriografia românească a avut tentaţia să eroizeze trecutul, 
trecând cu vederea acele adevăruri care nu cadrau cu o imagine ce trebuia impusă. 
Istoria unui neam este făurită din lumini şi umbre, din speranţe împlinite şi 
dezamăgiri neasumate. Deserviciile pe care o istoriografie subiectivă prin omisiune, 
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pătimaşă prin interpretare, obedientă faţă de factorul politic, le poate face naţiunii pe 
care o reprezintă sunt imense. Cel mai mare dintre acestea poate fi transferul 
responsabilităţii propriilor erori spre factori externi, sindromul cetăţii asediate, 
atitudinea fatalistă concretizată în ideea că întotdeauna alţii sunt de vină, niciodată 
nm. 

Revenind Ia fenomenul revoluţionar paşoptist trebuie remarcat faptul că 
pentru prima dată în istoria României, o elită restrânsă numeric - respectiv grupul de 
intelectuali, lideri ai revoluţiei - îşi propune un model de modernizare al societăţi 
româneşti. Promovarea istorică a mereu reînnoitului proiect de modernizare al 
României va bântui un secol şi jumătate societatea românească fără ca vreuna din 
aceste încercări să fie dusă la bun sfârşit într-un mod coerent şi eficient. Astăzi ne 
aflăm în faţa aceleiaşi dileme: încotro trebuie să se îndrepte România? 

Acum 150 de ani, se părea că liderii revoluţionari găsiseră răspunsul la această 
întrebare, îmbinând într-un mod irepetabil ulterior viziunea istorică, demersul 
teoretic şi acţiunea practică. Generaţia care se va manifesta, mai mult sau mai puţin 
radical, în anii 1840, sub influenţa ideilor mazzinicnc ale „Tinerei Europe", va evolua 
spre un pragmatism binefăcător pentru ţară, în perioada 1850 - 1880 realizând într
un interval, „istoriceşte scurt" unirea de Ia 1859, reformele din timpul domniei lui 
Cuza (1859 - 1866), aducerea prinţului străin (1866), indepedcnţa de stat (1877) şi 
proclamarea regatului (1881 ), pentru ca să-şi sfârşească cariera politică (I.C.Brătianu, 
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Dimitrie Brătianu, Ion Ghica, Vasile Alecsandri, D.A. Sturdza), pe poziţii 
conservative, nu neapărat în sens partinic ci în sensul menţinerii status-quo-ului 
realizat. 

În ce măsură societatea românească, preponderent rurală, era pregătită să 
răspundă acestui proiect de modernizare este o altă întrebare la care răspunsul pare 
a fi mai degrabă negativ. Impunerea unor „forme fără fond" insuficient adaptate 
realităţilor româneşti (vezi Constituţia din 1866) ţine mai degrabă de perseverenţa 
unei elite politico-culturale, dornică de a arde cât mai repede etapele şi de a remonta 
într-un timp scurt decalajul ce despărţea România de societăţile occidentale. 
Încercarea de a realiza modernizarea societăţii româneşti va fi reluată în contextul 
mult schimbat de după Marea Unire din 1918 şi va eşua - cel puţin parţial - în anii '40 
din varii motive, cel esenţial constituindu-l insuficienta cuplare din.tre proiectele 
elitei, pe de o parte şi mentalităţile şi aspiraţiile corpurilor sociale, pe de altă parte. 

Proiectul comunist totalitar şi colectivist totodată va rămâne în istoria 
naţională ca o încercare a unei „contraelite" de semidocţi, de transplant artificial al 
unui model străin, de sorginte bolşevic-asiatică grefat pe o societate, insuficient 
coagulată dar totuşi racordată deja din punct de vedere cultural, ideologic şi 
instituţional la circuitul civilizator occidental. 

Astăzi ne aflăm în faţa ultimei provocări pe care istoria ne-o aruncă în acest 
secol iar de răspunsul pe care va şti să-l dea societatea românească depinde viitorul 
ei pc câteva decenii de acum încolo. 

Expoziţia pe care muzeul nostru a dedicat-o anului 1848, nu avea cum să 
surprindă toate aceste reflecţii, lipsită fiind de dimensiunea teoretică a unui demers 
mai degrabă filozofic decât istoric. Ceea ce am încercat noi să realizăm a fost mai 
curând proiecţia unui fragment din ansamblul fenomenului revoluţionar, redus la 
dimensiunea sa bucureşteană, asupra conştiinţei vizitatorilor noştrii. 

Masa la care C. A. Rosetti a conceput primele numere ale „Pruncului Român". 
pistolul lui Gh. Magheru, cutia pentru corespondenţa secretă revoluţionară, 
Regulamentul Organic, operele lui Ion Heliade Rădulescu, s-au dorit a fi, în primul 
rând, semne de întrebare, invitând la reflecţie, şi nu neapărat răspunsuri gata 
prefabricate şi definitive. În istorie totul este devenire, cercetarea atentă şi obiectivă 
a fenomenelor trecute, oferind surprinzătoare răspunsuri pentru dilemele 
prezentului. 

În acest sens, evocarea expoziţională a anului 1848, poate fi un foarte bun 
început. 

1848 in Bucharest. A sketch for a new approach 

The ar/iele presents the organiza/ion of 1he commemoralive exhibilion "150 Years from 
the 1848 Revolution'", in 1998. The awhor suggests more than a simple theme, the action of 
revising the "clichees" imposed during the communist period, regarding the 1848 Revolution. 
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EXPOZITIA ,,FAMILIA REGALĂ, 
' w SUVERANI SI CETATENI. 

' ' CEREMONIAL SI COTIDIAN''· 
... ' TEMATICA DE EXPOZIŢIE 

Constanţa Colea 

Continuând o firească tradiţie şi împlinindu-şi o îndatorire de onoare. Muzeul 
de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti - al cărui patrimoniu (adunat cu 
profesionalism şi, s-ar putea spune, cu premonitorie competenţă) ilustrează o bogăţie 
de date încă insuficient cunoscute - se străduieşte să structureze, în manifestări cât 
mai expresive, expoziţii dedicate evenimentelor şi personalităţilor importante ale 
oraşului. Anul acesta, la împlinirea a o sută de ani de la naşterea regelui Carol I al 
României, muzeul propune bucureştenilor şi lumii o expoziţie itinerantă, având drept 
temă „Familia regală. Suverani şi cetăţeni (Ceremonial şi cotidian)". 

Este vorba de o expoziţie complexă, ce alătură diverse categorii de obiecte -
costume militare de ceremonie, drapele şi stindarde, sculpturi, obiecte de artă 
decorativă, obiecte personale, documente şi manuscrise, fotografii - reunind două 
planuri de epocă: public şi privat, al etichetei şi al vieţii particulare a suveranilor. 

Este bine cunoscut decalajul - consolidat, în timp, până la specificitate - pe care 
spaţiul românesc l-a resimţit faţă de civilizaţia Occidentului; de aici provine şi dorinţa 
,,integrării", a diminuării dezavantajelor discrepante, a „cizelării" existenţei autoh
tone - legată, implicit, de desprinderea din sfera de dominaţie politică orientală. 

„Puţine sunt popoarele - scria Grigore Antipa - care au avut norocul ca, în cea 
mai gingaşă epocă a renaşterii lor, să fie cârmuite atât de îndelung de un suveran( ... ) 
pe care soarta l-a adus, tocmai la timpul nimerit, în fruntea poporului". Savantul se 
referea la regele Carol I, ale cărui cuvinte rostite în faţa Academiei Române (la 
jubileul de douăzeci şi cinci de ani al acestei instituţii) concentrează un adevărat 
program de intenţii: „Renumele Academiei noastre trebuie să aibe un răsunet 
departe peste hotarele Ţării spre a atrage în Capitala României bărbaţii însemnaţi, 
care să se încredinţeze că vechile Principate Dunărene s-au transformat într-un 
centru de civilizaţiei şi de propăşire şi au devenit prin vitejia armatei ce a uimit lumea, 
prin avântul său şi tăria sa, un Stat puternic şi neatârnat, stabilit pe temelii aşa de tari, 
încât nici o zguduire nu-l mai poate sdruncina". 

Monarhia a impus în epocă un elitism de factură occidentală, reflectat de 
obiectele selecţionate pentru expoziţie. Nu trebuie uitat că, în domeniul artelor, 
reginele Elisabeta şi Maria au contribuit - fiecare conform înclinaţiilor personale şi 
rolului lor social - la colportajul unor curente şi mode care, altfel, şi-ar fi găsit cu greu 
şi mai lent locul în artele româneşti; iar regii Carol I, Ferdinand, Carol II s-au implicat 
în modernizarea structurilor statului, în stimularea legăturilor diplomatice şi 
economice cu Occidentul, în ridicarea României - în fond şi formă - la nivelul 
civilizaţiilor apusene. Modelele monarhice au transformat mult societatea 
românească, difuzate şi absorbite la toate nivelurile, într-un raport viu, dinamic, între 
suverani şi popor. În domeniul urbanistic, de pildă, Mite Kremitz nota transformările 
din anul 1903: „Frumoasa Capitală a regatului român bine pavată, parte cu asfalt, 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



290 MUZEUL DE ISTORIE ŞI ARTĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIII 

luminată electric, străbătută de tramvaie electrice, cu străzi largi şi drepte, pe lângă 
cari case frumoase se ascund în grădini minunate, cu veselul chei al Dâmboviţei, cu 
imposantele clădiri publice - nu mai seamănă cu vechiul semi-orientalul Bucureşti. E 
ţinut mai curat, mult mai elegant de cât multe capitale ale occidentului". 

Dincolo de alternanţa marilor reuşite (Unirea, Independenţa, întregirea 
României Mari, modernizările din viaţa politică, progresele economice, creşterile 
culturale) cu momente de cumpănă (cele două războaie mondiale, crizele economice, 
politice etc.), dincolo de firul evenimentelor consemnate în documente şi cronici, 
inventarul patrimonial oferă vizitatorilor de azi ai muzeului Capitalei un plus de 
documentaţie de factură specială; forţa evocatoare conţinută de obiecte provine din 
indiciile asupra personalităţii şi gusturile posesorilor lor iniţiali, din 
reprezentativitatea pentru cutumele şi exigenţele epocii, nu în ultimul rând din 
implicita atestare a eforturilor prin care au fost achiziţionate, conservate, protejate, 
selecţionate în vederea prezentării unui public interesat - în reconstituiri cât mai 
fidele ale aspectelor concrete ale istoriei ce devine astfel mai comprehensibilă, mai 
accesibilă, stimulând implicarea unui public devenit coparticipant la evenimentul 
expoziţional. 

Intre piesele ce vor compune expoziţia, vor putea fi văzute o stampă inedită 
reprezentându-l pe regele Carol I în tinereţe (regelui Carol I îi va fi dedicată prima 
încăpere a ansamblului); sigiliul regelui Ferdinand; tabachera şi binoclul regelui 
Ferdinand, bustul regelui Carol II, realizat de sculptorul Eustaţiu Stoenescu; 
fotografii cu autografele familiei regale; meniurile reginei Maria; elegantele uniforme 
de ceremonie ale tuturor regilor şi principilor etc. Multe din aceste obiecte nu au mai 
fost expuse. 

Expoziţia va fi prezentată în cadrul manifestărilor prilejuite de „Luna 
Bucureştilor", organizate de Municipalitatea Bucureşti, în primele zile ale lunii mai 
1999. Amintim cu această ocazie că „Luna Bucureştiului" a fost iniţiată tot în 
perioada regalităţii, în timpul primariatului lui A. Donescu. 

The Roya/ Family Sovereigns and Citizens 
Ceremonial and Daily Live. Exbition. Theme 

According to a well established tradition in comemorating noted historical personalities, 
the History and Art Museum of Bucharest will mark the years since the birth of King Charles I 
of Romania, by a complex exhibition entitled „ The Roya/ Family. Sovereigns and Citizens. 
Ceremonial and Daily Life", comprising ceremonial military costume:.', flags, portraits, 
decorative art objects, personal objects, manuscript documents, photographs, all reuniting two 
sides - public and private, official and domestic - in the life of the Romanian sovereigns. 

Many of the selected objects have never been exhibited before. Visitors will a/so be able 
to see, among others, an engraving representing the young King Charles, variam· silver objects 
that belonged to King Ferdinand, Queen Mary's menues, a.s.o. 

Ther exhibition will be part of the series of cultural events in the „ Month of Bucharest", 
that will take place during the first days of May 1999-events initiated by the Town Hali of 
Bucharest. 
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MONEDE BIZANTINE 
DIN COLECTIA. ' .., MUZEULUI DE ISTORIE SI ARTA. 

' A.L MUNICIPIULUI BUCURESTI 
' 

Gheorghe Mănucu Adameşteanu 

În perioada anilor '50 Constantin Doncea care a ocupat mai multe posturi politice 
şi administrative importante, şi-a construit-o bogată şi variată colecţie de obiecte de artă, 
monede, timbre rare, etc. În fondurile MIAMB se află, începând cu anul 1973, o parte a 
colecţiei numismatice: ea cuprinde peste 100 de piese din secolele II-VI, 30 de 
exemplare 1 bizantine din secolele X-XII, care vor fi prezentate în lucrarea de faţă, 87 
de monede din secolele XIII-XIV 2 şi câteva mii de monede româneşti din secolul XX. 

Din păcate în nici unul din cazuri rw avem nici un fel de informaţii asupra 
locului de descoperire al monedelor, fapt ce scade valoarea ştiinţifică a acestor piese; 
în mod cert ele provin de pe teritoriul ţării noastre iar din analiza compoziţiei 
loturilor de monede romane şi bizantine se poate avansa presupunerea că o parte 
dintre ele au fost descoperite în Dobrogea 3. 

În continuare ne vom opri asupra monedelor bizantine care se eşalonează 
astfel: 24 de folles anonimi şi semnaţi emişi în secolele X-XI (976-1092) şi şase 
stamena din secolele XI-XII (1092-1180), aparţinând împăraţilor din familia 
Comnenilor: Alexios I, Ioan II şi Manuel I. 

Majoritatea monedelor din secolele X-XI o formează folles anonimi: clasa A 
2-3 - patru piese atribuite împăraţilor Vasile II şi Constantin VIII, clasa B - două 
piese (de la împăratul Roman III), clasa C - două piese (de la împăratul Mihail IV), 
clasa D - şase piese (de la împăratul Constantin IX), clasa E - o pisă (de la împăratul 
Constantin X), clasa G - o piesă (de la Roman IV) şi clasa K- două piese (emise de 
împăratul Alexios -I în perioada anterioară reformei monetare din anul 1092). 
Monedele semnate sunt mai rare şi se repartizează astfel: Constantin X - trei piese ce 
aparţin ambelor emisiuni semnate puse în circulaţie de acest împărat, Roman IV - o 
piesă, Mihail VII - o piesă şi Nichifor III - o piesă. 

Dintre acestea se remarcă un folles anonim clasa E 4 (nr. 15 din catalog) şi o 
piesă semnată de la Nichifor III (nr. 22 din catalog) care constituie apariţii mai rare 
în cadrul circulaţiei monetare din secolul al Xi-lea. 

1 Mul\umesc şi pe această cale colegului Ionel Zănescu care mi-a pus la dispozitie, cu multă 
amabilitate, piesele <lin colectia Doncea. Pentru alte monede bizantine păstrate în colecţiile M.I.A.M.B. 
vezi Gheorghe Mănucu Aclameşteanu, Monede bizantine din colecţia Muzeului de Istorie şi Artă al 
municipiului Bucureşti, Revista muzeelor, XXIX, 1992, p. 51-54. 

2 Mondede romane din secolele II-VI vor fi publicate de Adrian Popescu, de la cabinetul 
Numismatic al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan" din Bucureşti; piesele din secolele XIII-XIV 
vor fi prezentate de Ernest Oberlan<ler Târnovcanu de la Muzeul National de Istorie al României. 

3 Din informatiile oferite de către domnul profesor Ion Barnea rezultă că o serie de monede au 
fost achizitionate ele către Doncea în urma unor deplasări făcute la Isaccea prin anii '60. 

4 Pentru o prezentare a raportului dintre monedele anonime şi semnate puse în circulatie în 
timpul domniei împăratului Constantin X, vezi Gheorghe Mănucu Adameşteanu, Aspecte privind 
circulaţia monetar;i la Mangalia în secolele X-XI (969-1081). Pontica XXVIII-XXIX 1996, 287-299. 
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Componenţa loturilor de monede, cu numeroase descoperiri din a doua 
jumătate a secolului al Xi-lea - sugestive fiind emisiunile de la Mihail VII, Nichifor 
III şi Alexios I - ne sugerează ca o mare parte dintre acestea au fost descoperite în 
Dobrogea 5. Semnificative sunt cele două piese de la Alexios I, care apar mai ales pe 
teritoriul dobrogean 6• 

Spre acelaşi areal geografic ne trimit şi folles anomini şi semnaţi, obţinuţi prin 
procedeul turnării 7: clasa D (nr. 12 din catalog) sau folles semnaţi de la Roman IV 
(nr. 20 din catalog) şi Mihail VII (nr. 21 din catalog); cu excepţia unei piese aflată 
într-o colecţie din străinătate şi a câtorva descoperiri izolate găsite în Bulgaria, 
monede turnate s-au găsit numai în Dobrogea (se cunosc peste 700 de exemplare în 
momentul de faţă). Lucrul este firesc dacă avem în vedere că atelierul care a pus în 
circulaţie aceste piese îşi desfăşura activitatea la Isaccea, cel mai important centru al 
provinciei Paristrion, după capitala Silistra. Atelierul şi-a început activitatea în timpul 
împăratului Constantin IX (1042-1055), moment reflectat şi de folles anonimi clasa 
D din colecţia prezentată aici şi-a continuat cu fluctuaţii să emită monede până în 
timpul împăratului Nichifor III (1078-1081) 8 - vezi piesele turnate de la Roman IV 
(1067-1071) şi Mihail VII (1071-1078). 

Monedele de la împăraţii din dinastia Comnenilor reprezentate numai din 
emisiuni de stamena ne sugerează ca loc de descoperire tot provincia dintre Dunăre 
şi mare: deşi foarte puţine - numai 6 piese - ele se încadrează perfect în configuraţia 
circulaţiei monetare de la sfârşitul secolului al Xi-lea şi din prima jumătate a secolului 
al Xii-lea. Dintre acestea trebuie totuşi să subliniem prezenţa exemplarului de la 
împăratul Ioan II (1118-1143), care se constituie ca o apariţie mai rară printre 
descoperirile izolate 9, majoritatea monedelor cunoscute provenind din numeroasele 
tezaure descoperite pe teritoriul Dobrogei 10. 

Monedele bizantine din secolele X-XII aflate în colecţia Constantin Doncea, 
deşi nu au locul de descoperire cunoscut, ne oferă unele informaţii despre circulaţia 
monedei bizantine şi ne permit să apreciem că, în marea lor majoritate, au ca loc 
provenienţa Dobrogea. 

5 B. Mitrea, în volumul P. Diaconu, D. Vâlceanu, Păcuiul lui Soare I, Bucureşti, 1972, p. 181-211; 
Ernest Oberlander Târnoveanu, Unele aspecte ale circulaţiei monetare din zona gurilor Dunării în secolul 
al XII-iea, Cercetări numismatice, Muzeul Na\ional de Istorie, lll, 1980, p. 53-54; G. Custurea, N.S. 
Antonescu. Unele consideraţii asupra circulaţiei monetare în Dobrogea în perioada 96Y-10Y2, Pontica 
XVI, 1981, p. 221-238; Gheorghe Manucu Adamesteanu. Circulaţia monetarii la Nufăru în secolele 
X-XIV, Peuce, X, 1991, p. 497-512. 

'' Gheorghe Mănucu Adamesteanu. Aspecte ale politicii împăratului Alexios I Comnenul la 
Dunărea de Jos în lumina ultimelor descoperiri stratigrafice şi numismatice, Revista Istorică. VI, 1995, 3-4, 
p. 345-366. 

7 I. lordanov, Ranni formi na monetno proizvodsvo (XI-XII) - na Balg.irskite zemi, 
Numismatika, 2, 1980, p. 4-15; Ernest Oberlander Târnoveanu, Un atelier moneraire byzantin inconuu de 
la deuxieme moilie du XI-e siec/e dans le rheme de Paristrion, RESEE, XXI, 3, 1983, p. 261-270. 

8 Gheorghe Mănucu Adameşteanu, Un are/ier monetar dobrogean din secolul al XI-iea, SCN, 
Xll,1998, p. 119-150; idem. Din nou despre monedele bizantine turnate din secolul al XI-iea de.~coperite 
în Dobrogea, Peuce, XII, 1996, p. 321-377. 

9 Ernest Oberlander Târnoveanu, Unele aspecte„. Cercetări numismatice, Jll, 1980, p. 51-72, 
Gheorghe Mănucu Adameşteanu, Circulaţia„„ Peuce, X, 1991, p. 512-514, idem, Cronica descoperiri/or 
monetare din judeţul Tulcea (V), Pontica, XXXVI, 1993. p. 264. 

10 Ernest Oberlander Târnoveanu, N11mismaric and hisrorial remarks an rhe byzantine coin 
hoards from 12-rh century on the Lawer Danube, RESEE, XXX, 1992, 1-2, p. 41-90; Gheorghe Manucu 
Adameşteanu. Un tezaur de monede bizantine din secolul al XII-iea descoperit la Isaccea, BSNR, 

.1993-1994 - sub tipar. 
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CATALOG 

Lucrări folosite pentru identificarea monedelor 

1. DOW = Ph. Grierson, Cata/ogue of Byzantin Coins in the Dumbarton Oaks and in the 
Wittemore Collection, voi. III, Leo III to Nicephorus III, 717-1081, partea a 2-a Basil I to 
Nicephorus III, 867-1081, Dumbarton Oaks, 1973. 

2. Morrisson, BNP II = Morrisson C., Cata/ogue des monnaies byzantines de la Bib/iotheque 
Nationale, voi. II, De Philippicus a Alexis III (711-1204), Paris, 1970. 

3. Metcalf, Coinage = D. M. Metcalf, Coinage in South-Eastern Europe 829-1396, ed. II, 
London, 1979. 

4. lvanisevici = Vujadin lvanisevici. Interpretation and dating of the folles of Basil II and 
Constantine VIII. The Class A2, in Recuei/ des travaux de /'Institut d'Etudes byzantines, 
XXVll-XXVIII, Beograd, 1989, p. 19-42. 

5. Hendy, Coinage = M. F. Hendy, Coinage and Money in Byzantine Empire 1081-1261, 
Dumbarton Oaks Studies, 1969. 

Vasile li Constantin VIII (976-1028) 
Clasa A 
Varianta 2-29? 
Morrisson, BNP II, p. 597-598, var. 2-29, anii 976--1028. 

1. AE I 15, 0,7 g, 30 mm. Tăiată - uzată. 
Varianta 12 sau 21? 
Morrisson, BNP II, p. 597-598, var 12 sau 21 ?, anii 976--1028. 

2. AE I 6,63 g, 28 mm. Tăiată - bună. 
Varianta 39 
Morrisson, BNP II, p. 598, Clasa A2, anii 976--1028. 
DOW, III, 2, p. 665-666, Clasa A2, anii 976 (?) - 1030/5. 
Metcalf, Coinage, p. 59, Clasa A3, anii 1019/20-1028. 
Ivanisevici, p. 36--39, Clasa A2, emisiunea a III-a, anii 1010/15-1020/25. 

3. AE I 15,98 x 25 mm. Tăiată - uzată. 
Varianta? 

4. AE 15,95 g, 30 x 28 mm. Tăiată - foarte uzată. 

Roman III (1028-1034). 

Clasa B (1028-1034) 
Morrisson, BNP II, p. 586, 599. anii 1028-1034. 
DOW, III, 2, p. 676, anii c. 1030/5-1042 (?). 

5. AE 6,81 g, 28 mm. Tăiată - uzată. 
6. AE I 6,03 g, 27 mm. Tăiată - uzată. 

Mihail IV (1034-1041) 
Morrisson, BNP II, p. 586, 600, anii 1034-1041. 
DOW, III, 2, p. 681, anii 1!l42 (?) - c. 1050. 

7. AE I 6,29 g, 27 x 25 mm. Tăiată - uzată. 
8. AE I 4,65 g, 25,5 mm. Tăiată - fragmentară. 

Constantin IX (1042-1055) 

Clasa D (1042-I055) 
Morrisson, BNP II, p. 586, 601, anii 1042-1055. 
DOW, III, 2, p. 685-687, anii c. 1050- c. 1060. 

9. AE I 8, 95 g, 28 mm. Tăiată - bună. 
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10. AE I 5,42 g, 26 x 24 mm. Surfrapată peste clasa C - av. Tăiată - uzată. 
li. AE I 4,15 g, 26 x 22 mm. Tăiată - uzată. 
12. AE I 3,65 g, 25 mm. Tăiată - bună. 
13. AE I 2,78 g, fragmentară. 
14. AE I 2,41 g, fragmentară. 

Constantin X (1059-1067) 

Clasa E (1059-1067) 
Morrisson, BNP II, p. 586, 601, anii 1059-1067. 
DOW, III, 2, p. 688, anii c. 1060. 

15. AE I 5,72 g, 26 x 24 mm. Tăiată - uzată. 

Tipul 1 (1059-1067) 
Morrisson, BNP II, p. 645, tipul 1, anii 1059-1067. 
DOW, III, 2, p. 699, 744, Clasa 1, anii 1059-1067. 

16. AE I 8,01 g, 30 x 27 mm. Surfrapată peste Clasa D: rv pe rv. Tăiată - bună. 

Tipul 2 (1059-1067) 
Morrisson, BNP II, p. 647, tip. 2. 
DOW, III, 2, p. 777-778, Clasa 2. 

17. AE I 7,77 g, 29 x 27 mm. Tăiată - bună. 
18. AE I 2,29 g, Fragmentară. 

Roman IV (1067-1071) 

Morrisson, BNP II, p. 652, anii 1067-1071. 
DOW, III, 2, p. 697, 797, anii 1067-1071. 

19. AE I 5,19 g, 27 mm. Turnată - uzată. 
Clasa G (1067-1071) 
Morrisson, BNP II, p. 602-603, anii 1067-1071. 
DOW, III, 2, p. 692-694, anii c. 1065 - c. 1070. 

20. AE I 4,55 g, 29 x 25 mm. Tăiată - bună. 

Mihail VII (1071-1078) 

Morrisson, BNP II, p. 658, anii 1071-1078. 
DOW, III, 2, p. 818-820, anii 1071-1078, varianta? 

21. AE I 3,58 g, 25 mm. Turnată - uzată. 

Nichifor III (1078-1081) 

Morrisson, BNP II, p. 661, anii 1071-1078. 
DOW, III, 2, p. 831-832, anii 1071-1078. 

22. AE I 2,44 g, 22 x 20 mm. Tăiată - f. uzată. 

Alexis I (1081-1118) 

Emisiuni anterioare reformei (1081-1092) 
Clasa K (1081-1092) 
Morrisson, BNP, II, p. 586, anii 1081-1118 
DOW, III, 2, p. 702, anii c. 1085 -c. 1092 

23. AE I 4,60 g, 26 x 16 mm. Tăiată - bună. 
24. AE I 2,09 g, 25 mm. Tăiată - fragmentară. 

Emisiuni posterioare reformei (1092-1118) 
Aspron trachy de bilion 
Constantinopol 
Emisiunea IV 
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Hendy, p. 86, pi. 7/5-6, emisiunea IV 
Morrisson, BNP. II, p. 678, tip 4 

25. Bill I 3,62 g, 30 x27 mm. Bună. 
26. Bill I 2,57 g, 26 mm. Bună. 
27. Bill I 2,13 g. Fragmentară. 
28. Bill I 0,90 g. Fragmentară. 

Ioan II (1118-1143) 

Apron trachy de billon. 
Constantinopol 
Emisiunea a II. 
Varianta B. 
Hendy, p. 105, pi. 10/11 şi 11/1-2. Amisiunea II, var. B. 
Morrisson, BNP, II, p. 695, tip 2 

29. Bill 11,23, 31 mm - fragmentară. 

Manuel I (1143-1180) 

Aspron trachy de billon 
Constantinopol 
Emisiunea I 
Varianta B 
Hendy, p. 116, pi. 14/12-13, emisiunea 1, var. B 
Morrisson, BNP, II, p. 678, tip 1, var. B 

30. Bill I 3,51 g, 29 x 27 mm. Bună. 

Byzantine coi ns /rom the Collection 
of the Hi:rtory and Art Mu:reum in of Buchare:rt 

295 

The article presen/ coins dating from the IX-Xth cent11ries, coming from the Constantin 
Doncea collection, coins that entered the Museum's patrimony in the '50. 
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CONTRIBUTII NUMISMATICE 
' LA ISTORIA BUCUBESTIULUI 

' 
Adrian Popescu 

Datorită faptului că publicarea descoperirilor izolate de mo.nede medievale şi 
moderne. în general şi din Bucureşti în special. nu s-a aflat decât cu rare excepţii în 
atenţia specialiştilor, considerăm util să punem în valoare datele furnizate de câteva 
monede aflate întâmplător în două puncte de interes arheologic: satul medieval 
Bârzeşti 1 şi mănăstirea Mihai Vodă. Cu toate că numărul lor este redus sperăm că 
publicarea altor piese care au fost descoperite în cursul cercetărilor arheologice 
efectuate în punctele mai sus menţionate să contribuie la îmbogăţirea informaţiilor 
referitoare la speciile monetare care au circulat de-a lungul timpului pe teritoriul 
Bucureştiului medieval cât şi al satelor din jurul său. Acest lucru este cu atât mai 
necesar cu cât nu toate tipurile de monede aflate pe piaţă intrau în componenţa 
tezaurelor şi nici nu erau menţionate în diversele categorii de izvoare scrise care s-au 
bucurat de o atenţie sporită din partea cercetătorilor. 

2 3 

Cea mai veche piesă din cele patru aflate într-o colecţie particulară este un 
dinar maghiar (nr. 1) descoperit întâmplător în cursul anilor '80 pe suprafaţa 
necropolei satului medieval Bârzeşti. fiind depus iniţial ca obol funerar 2 într-un 
mormânt. Moneda se încadrează cronologic în seria celor peste 30 de exemplare 
otomane, transilvănene, maghiare şi poloneze găsite în cursul cercetărilor şi din 
păcate doar amintite. 3 Următoarele trei piese au fost descoperite în două morminte 
situate în profilul nordic al căii de rulare la cca. 3 m distanţă de zidul nordic al 
bisericii, în dreptul naosului, cu prilejul translării acesteia în 1985. Cei doi dinari 
maghiari (nr. 2-3) au fost găsiţi în mâna dreaptă a unui schelet care avea antebraţele 
ridicate spre clavicule, poziţia îndreptăţindu-ne să credem că defunctul aparţinea 
sectei bogomililor. 4 Monedele sunt emisiuni din anii 1546 şi 1552, prima ieşită 
dinmonetăria de la Kremnitz (Kremnica) iar cea de a doua poartă sigla atelierului 
monetar din Hermannstadt (Sibiu). Aceasta din urmă oferă un terminus post quem 

1 Panait I. Panait, A. Ştefănescu, CAD, 4, 1992, p. 147-161, idem, MCA Ploieşti, li, 1993, p. 531 -537. 
2 D. V. Rosetti, St.Corn.Piteşti, 3, 1971, p. 187 - 193. 
3 Panait I. Panait, CAD, 4, 1992, p. 155, idem, MCA Ploieşti, 11, 1993, p. 533. 
4 Gh. Cantacuzino. SCIV, 4, 1963, 2, p. 375 - 379, 381 - 383; Panait I. Panait, CAil, 2, 1965, p. 197; 

r. Mîrţu, St.Corn.Piteşti, 2, 1969, p.219 - 229. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



MUZEOGRAFIE, NUMISMATICĂ, MEDALISTICĂ, HERALDICĂ 297 

pentru înhumare, cel mai devreme în anul 1552, constituind un reper cronologic 
important pentru funcţionarea pe acest loc a unui cimitir în a doua jumătate a 
secolului al XVI-iea. Dacă a fost aşa este posibil că biserica ridicată de către Mihai 
Viteazul în anii 1589 - 1591 5 să fi fost precedată de un lăcaş de cult căruia i-ar aparţine 
cimitirul din care făcea parte şi mormântul menţionat mai sus. O altă posibilitate este 
cea a efectuării acestei înhumări cândva după terminarea construcţiei şi şfinţirea ei, 
dinarii maghiari de acest tip menţinându-se în circulaţie mai multă vreme după data 
emiterii. Această ultimă ipoteză nu este sigură datorită stadiului de conservare foarte 
bun al monedei cu nr. 3 din catalog, piesa fiind aproape de starea în care a ieşit din 
monetărie, lucru care ne obligă să presupunem că nu a apucat să circule prea mult 
înainte de a fi depusă ca obol funerar. Dinarii sunt monede de valoare mică ceea ce le 
asigură o viteză de circulaţie ridicată, uzura producându-se ca urmare într-o perioadă 
de timp scurtă. Răspunsul la problema existenţei unui cimitir, cel puţin, dacă nu cumva 
şi a unui lăcaş de cult pe locul mănăstirii Mihai Vodă, l-ar putea oferi observaţiile 
făcute cu prilejul translării monumentului. 6 

Moneda cu care încheiem modesta noastră contribuţie la istoria Bucureştilor 
este o piesă în valoare de trei creiţari, găsită într-un alt mormânt ce aparţine<) 
necropolei din jurul bisericii mănăstirii, situat la cca. 3-4 m spre vest, în acelaşi profil 
rezultat în urma săpăturii efectuate pentru turnarea căii de rulare. Acest exemplar 
bătut în anul 1826 în cursul domniei împăratului Austriei, Francisc I, era o monedă 
frecvent întâlnită în circulaţie în Bucureştiul celui de-al doilea sfert al secolului al XIX
Jca. Datorită uzurii ştanţei utilizate pentru baterea aversului cât şi a faptului că piesa 
a fost perforată în Jocul unde se afla sigla distinctivă, nu am putut stabili cu exactitate 
monetăria dar aceasta ar putea fi una din cele existente la Viena, Kremnitz sau 
Karlsburg (Alba Iulia) unde piesele de trei creiţari au fost monetizate în anul 1826. 7 

În final prezentăm catalogul monedelor: 

BÂRZEŞTI 
Ungaria: Matei Corvin 
1. AR Î 0,36 g; 15,1 mm; perforată în două locuri. 
Huszar, nr. 722, Kremnitz, anii 1489-1490. 

MĂNĂSTIREA MIHAI VODĂ 
Ungaria: Ferdinand I 
2. AR.!. 0,23 g; 15,2 mm; perforată. 
Huszar, nr. 935, Kremnitz, anul 1546. 
3. AR ~ 0,40 g; 15,6 mm. 
Resch, p. 5, nr. 16, Hermannstadt, anul 1552. 
Austria: Francisc I 
4. AR Î 1,35 g, 19,4 mm; perforată. 
OM, p. 320, Viena, Kremnitz sau Karlsburg, anul 1826. 

Numismatic contributions at the history of Bucharest 
- abstract-

The allthor presents four silver coins struck in Hungary and Austria, found in the 
cemeteries of the medieval village Bârzeşti in nowadays Bucharest (no. 1) and in other two 
graves which were situated on the northern side of Mihai Vodă church (nos. 2-4). 

5 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Bucureşti, 1961, p. 230. 
6 Vasilica Sandu, Bucureşti, 12, 1997, p. 40, nota 29. 
7 OM, p. 320. 
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DOUĂ TEZAURE BUCURESTENE -
... ... ' COL 'fEA ŞI CARAMIDARII DE JOS 

Maria Grigomţă 

Plasarea Bucureştiului într-o zonă de convergenţă a numeroase drumuri 
comerciale, a făcut posibilă transformarea lui în decursul veacurilor într-un 
important centru de tranziţie a mărfurilor între sud-estul Europei şi oraşele 
occidentale. Dezvoltarea legăturilor comerciale, au dus cum era şi firesc, la 
intensificarea circulaţiei monetare, proces semnalat atât în interiorul aşezării de pe 
Dâmboviţa, cât şi în împrejurimi. 

Descoperirile numismatice acoperă o perioadă îndelungată din istoria 
oraşului, începând din secolul al III-iea şi mergând până în a doua jumătate a 
secolului al XIX-iea. Acestă realitate este evidenţiată de numărul mare de monede, 
găsite ca urmare a amplelor cercetări arheologice, ale unor lucrări agricole sau 
edilitar-urbanistice. 

Un rol însemnat în cadrul acestor descoperiri îl ocupă tezaurele monetare, în 
special cele cu un conţinut mare de monede. Exceptând numărul relativ mic de 
tezaure descoperite în Capitală şi care se află în cabine.tele numismatice ale altor 
unităţi muzeale, cele mai multe se găsesc în patrimoniul Muzeului de Istorie şi Artă 
al Mu~icipiului Bucureşti, numărul lor cifrându-se la peste 14.000 piese. 

In rândurile ce urmează ne vom referi Ia două descoperiri întâmplătoare 
datora!e lucrărilor edilitare efectuate în 1970 şi 1980. 

In anul 1970, au avut loc lucrări de asfaltare pe bulevardul 1848 astăzi I. C. 
Brătianu. Cu acest prilej, unul din muncitorii care lucra la excavarea unei porţiuni de 
teren, a observat că a prins în cupa excavatorului un obiect din care se risipeau 
monede. Cum lucrarea se efectua în imediata vecinătate a Palatului Suţu, sediul 
Muzeului de Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti, a fost anunţată direcţia acestuia 
care şi-a trimis specialiştii la faţa locului pentru cercetarea descoperirii. 

La o primă şi sumară cercetare, s-a constatat că se aflau în faţa unui depozit 
monetar, adăpostit într-un vas ceramic smălţuit, de factură feudală târzie, conţinând 
circa 6.000 de monede, precum şi câteva obiecte de podoabă. În momentul impactului 
vasului cu cupa excavatorului acesta s-a spart ceea ce a necesitat ulterior restaurarea lui. 

După curăţare şi tratare, numărul exact al pieselor identificabile era de 5.729 
monede din argint. Tezaurul face parte din grupa tezaurelor mixte, în componenţa 
căruia întră monede otomane, austriece şi ruseşti. Numărul cel mai mare de monede 
sunt emisii ale Imperiului Otoman, accele şi taleri şi aparţin sultanilor: Ahmed III 
(1703-1730), Osman III (1754-1757), Selim III (1789-1807) şi Mahmud II 
(1808-1839). Monedele ruseşti şi austriece, ruble şi kreuzeri, comparativ cu cele 
otomane, sunt în număr foarte mic, numai 57 piese şi aparţin următorilor emitenţi: 
!?'.caterina I-a (1741-1761), Ecaterina a-II-a (1762-1796) şi Alexandru I (1801-1825). 
In ce priveşte obiectele de podoabă, acestea se compun din trei perechi de paftale de 
factură orientală, din argint, din care o pereche aurită, frumos împodobite cu motive 
florale şi vegetale stilizate. 

Aşa cum rezultă din cercetările efectuate la faţa locului, tezaurul a fost asuns 
în grădina spitalului Colţea şi în imediata vecinătate a vestitului Turn Colţea, într-un 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



MUZEOGRAFIE, NUMISMATICĂ, MEDALISTICĂ, HERALDICĂ 299 

perimetru central al oraşului, cu o intensă activitate economică care a permis în timp 
unor orăşeni, acumularea unor importante sume de bani şi tezaurizarea lor. 

Cea de-al doilea tezaur care face obiectul prezentului material, este cel găsit 
ocazional, în anul 1980. Ace.astă descoperire s-a datorat lucrărilor de construcţii de 
blocuri din imediata vecinătate a bisericii Cărămidarii de Jos. 

Ştiri privind mahalaua Cărămidarilor şi a bisericii Cărămidarii de Jos, apar de 
timpuriu în documente.Potrivit tradiţiei în anul 1636 Matei Basarab a fost la 
Cărămidari. Legenda spune că "ajungând Vodă Matei la cimitirul Cărămidari, unde 
odihneau somnul de veci tovarăşii săi căzuti în luptele cu Radu-Leon, şi-a 
îngenunchiat Măria Sa şi s-a rugat împreună cu preotii şi toată suflarea." Ştiri mai 
ample privind mahalaua şi biserica Cărămidarii de Jos, sunt date în catagrafia din 
1810, ce cuprinde date interesante referitoare la numărul caselor şi al locuitorilor. 
Astfel, se arată că mahalaua avea 136 case din zid şi 515 enoriaşi, din care 248 bărbaţi 
şi 267 femei. principala lor îndeletnicire fiind aceea de confecţionare a cărămizilor. 

În mahalaua Cărămidarilor creştea, an de an, nu numai populaţia, ci şi 
numărul meşteşugarilor. De asemeni în documente se evidenţiază încheierea de 
tranzacţii privind vânzarea sau cumpărarea unor vii, case, sau diverse produse lucrate 
de meşterii mahalalei. 

Era normal ca într-o zonă în care a existat o înfloritoare activitate economică, 
circulaţia bănească să joace un rol important; în sprijinul acestei afirmaţii vine şi 
descoperirea din anul 1980 din această zonă. 

După semnalarea descoperirii, au fost recuperate 1.373 de monede. Monedele 
sunt în totalitate emisii ale Imperiului Otoman, cu valoare nominală mică - accele -
bătute din argint şi din bronz argintat. Şi aceste monede ca şi cele din tezaurul de Ia 
Colţea se încadrează între 1730 şi 1839, deci de la Mahmud I (1730-1754) şi până la 
Mahmud II (1808 - 1839). 

Un aspect ce se cere rezolvat este cel al condiţiilor care au dus la ascunderea 
celor două tezaure prezentate. Se presupune că aceasta se datorează războaielor din 
cea de-a două jumătate a secolului al XVIIII-lea, în desfăşurarea cărora Bucureştii au 
reprezentat un obiectiv principal. Astfel, având în vedere anii în care se înscriu 
tezaurele - ultimele monede fiind cele de la Mahmud II, dau ca sigur moment al 
ascunderii lor, perioada războiului ruso-turc din 1806 - 1812 

Two Bucharestan hoards: Colţea and Cărămidarii de Jos 

While performing diggings in the proximity of the Shoutzou Pa/ace, archaeologists have 
discovered two numismatic hoards consisting of coins from 1703-1825. 

The Colţea hoard has 5729 items, and the second one, comprises 1373 recuperated coins. 
The issues are different: mos/ of the coins are Ottoman, dating from the XVJJl-th century, others 
are Russian and A11strian. 
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ÎNSEMNE DE ASOCIATII 
..., ..., ' PROFESIONALE ORASANESTI 
' ' ( 1882-1897) 

DIN COLECŢII PARTICULARE BUCUREŞTENE 

Speranţa Diaconescu 
Elena Marcu 

Ideea asociaţiilor profesionale este veche. Ea a fost adoptată conştient sub 
imboldul simţului de prevedere, de membrii unei grupări profesionale care îşi 

cunoşteau puterea dar şi slăbiciunile şi care au aflat în aceste asociaţii garantul vieţii 
şi al muncii lor, al forţei lor economice şi politice. 

Meseriaşii medievali, artizani ai obiectelor utile - de uz curent dar şi de 
delectare - deţinători ai secretelor de producţie, făuritori ai vieţii economice şi 
conducători ai oraşelor au folosit ideea organizării în bresle ca măsură de apărare a 
forţei lor economice dar şi contra riscurilor inerente cărora le este supus fiecare: 
boală, infirmitate, bătrâneţe. 

Odată cu progresul industrial, cu modificarea forţelor economice şi a 
raporturilor sociale, cu schimbarea mentalităţii, vechile asociaţii devin anacronice, 
transformându-se în antipodul lor; regulile lor stricte făcându-le nu doar inutile ci 
chiar incomode pentru membrii lor. 

Se impuneau modificări şi restructurări. 
Pentru ţările române aceasta se încearcă în 1831 când Regulamentul Organic 

aplică o nouă reglementare a asociaţiilor profesionale sub denumirea de corporaţii .. 
Dar nu a fost suficient. 

Devenind cu totul o piedică în calea dezvoltării social-economice, corporaţiile 
sunt desfiiţate în 1873. · 

Preocupările meseriaşilor pentru siguranţa lor şi a urmaşilor lor rămân însă 
aceleaşi şi pentru că „pe teren social pot exista îmbunătăţiri, desăvârşiri chiar, dar nu 
pot exista invenţii" 1, iar organizaţiile şi instituţiile se nasc în mod natural din viaţa 
reală, din greutăţile ei, din necesităţile stringente care apar în timp, a fost necesară 
doar o formalitate de adaptare pentru ca acestea să renască oficial. Indiferent de 
măsurile legale, organizaţiile profesionale reapar sub forma unor „compoziţii hibride, 
compuse din lucrători şi patroni, cu atribuţii confunze şi ineficace, fără putere de a 
reacţiona în favoarea meseriilor." 2 Dar pe măsură ce se dezvoltă se conturează 
tendinţa de grupare a lor în două categorii: cele ce vor înscrie în programul lor şi 
revendicări politice şi care, la începutul sec. XX - mai precis după 1905 - se vor 
transforma în sindicate şi cele care, rămânând orientate exclusiv pe întrajutorare se 
vor dezvolta în paralel transformându-se în instituţia modernă a asigurărilor sociale. 

De la Casele de ajutor din proiectele Socec (1864), Carp (1888), Filipescu 
(1900) şi din legea Missir (1902) şi până la asigurările sociale de astăzi, drumul este 

1 Ghiulea Nicolae, Meseriaşii patroni şi asigurările sociale, Imprimeria „frăţia Româneasa1", f.a„ p. 4. 
2 Ioanitescu D.R., Charta Muncii. Renaşterea meseriilor, Bucureşti, Tipografia reforma socială, 

voi. li., p. 148. 
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lung şi anevoios şi al se desfăşoară pc două principii: acela de a preveni răul. ceea cc 
duce la apariţia legislaţiei de ocrotire a muncii, şi de a despăgubi victima când răul 
s-a produs - asigurările sociale propriu-zise. 

Să ne oprim puţin asupra acestora din urmă având în vedere că în categoria lor 
se înscriu asociatiile profesionale ale căror insigne Ic vom prezenta în continuare. 

Reformulându-şi deci şi diversificându-şi pretentiilc în concordantă cu noile 
cerinţe ale dezvoltării social-economice şi tehnice ale timpului meseriaşii au reactivat 
existenta organizaţiilor lor de intrajutorare, care, indiferent de denumirea lor: 
reuniuni. societăţi generale, societăţi de binefacere, case muncitoreşti. casc de ajutor 
ori asociaţii de lucrători, rămân structurate pe 3 principii de bază: 

- prevederea ce implică lupta contra riscurilor şi siguranţa că, în caz de nevoie 
societarul respectiv capătă ajutorul necesar; 

- mutualitatea - (reciprocitatea), suportarea din fondul comun a plăţilor 

cuvenite membrilor, o despăgubire cu titlu de reciprocitate. 
- obligativitatea - implicarea fiecărui membru asociat la toate activităţile 

societăţii şi la fondul bănesc comun. 
Iar statutele asociaţiilor profesionale apărute la sfârşitul sec. al XIX-iea 

ilustrează clar cele expuse mai sus. 
Astfel scopul „Societăţii de binefacere a meseriaşilor bărbieri din Iaşi" era: 
a) ajutorarea cu bani daţi cu împrumut la membrii; 
b) căutarea şi ajutorarea membrilor îmbolnăviţi: 
c) înmormântarea membrilor decedaţi; 
d) pensionarea membrilor rămaşi infirmi; • 
e) protejarea orfanilor membrilor decedaţi prin întreţinerea ş1 asigurarea 

pozitiunei lor \ la care se adaugă procurarea de ajutor văduvelor acestora şi a 
minorilor săi copii, sau ajutor în caz de „punere în disponibilitate". 4 

Apar şi revendicări socio-economice care se împletesc cu tendinţe de coeziune 
socială ce pornesc să se manifeste tot mai intens în această perioadă. 

Este cazul Societăţii generale a funcţionarilor comerciali din România care îşi 
propune "să lucreze pentru dobândirea repausului de Duminică şi de sărbători" ... şi 
pentru ca „să se stabilească frăţia şi solidaritatea între funcţionarii comerciali, cum şi 
să lupte pentru îmbunătăţirea stării lor materiale. morale şi intelectuale". 5 

Menţionăm şi încercările de depăşire a barierelor profesionale prefigurând 
unirea acestor asociaţii într-o singură instituţie. Astfel în Societatea lucrătorilor din 
atelierul militar central de confecţii din Bucureşti putea intra "orice lucrător sau 
muncitor de orice breaslă" precum şi soţiile lor legitime de orice naţionalitate şi 
religiune" 6, cu condiţia de a avea o purtare demnă. 

Un aspect de bază al acestor asociaţii este şi cel cultural. ,,Înaintarea 
membrilor săi în cultură, „. propăşirea lor întru câştigarea cunoştinţelor reale'' 7 

reprezintă de fapt mijlocul prin care se realizează scopul propus într-o societate în 

3 Statutele Societă\ii de bine-facere a meseriaşilor Barbic1i din laşi, 1893, Tipografia Na\ională, art. 2. 
4 Statutele Societălii functionarilor publici (1882-1902), Bucuresci, 1902. Imprimeria Stalului, a1t. 2. 
5 Statutele Societăţii generale a funclionarilor comerciali din România - Seqia Focşani. Focşani 

1896, Tipografia modernă M.T. Dumitrescu, art. 7. 
" Statutele Societăţii lucrătorilor din atelierul militar central de confecţii din Bucureşti, Bucureşti 

1900, Tipografia Nicolae N. Voicu, art. 6. 
7 Istoricul şi statutdt: Rt:uniunii sodalilor români din Cluj, Cluj 1906, Tipografia Carmen P. 

Baritiu. ;.irt. 1. 
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care dezvoltarea tehnică impunea o pregătire culturală corespunzătoare. Statutele 
prevăd în acest sens „înfiintarea unei biblioteci şi a unui club de citire unde membrii 
să poată găsi un chip de petrecere plăcută şi instructivă cum şi să dobândească lumini 
pentru dezvoltarea intelectuală a lor" 11, precum şi reuniuni săptămânale la care se vor 
asculta ,,propuneri privitoare la industrie, comerţ, agricultură, economie şi compus 
peste tot din sciintele reali „. şi în fine, amăsurat timpului ce va cădea la dispunere se 
vor facAe deprinderi de scriere, comput şi cântări". 9 

In ce priveşte veniturile ele proveneau din: ,,textele de înscriere, sumele 
provenite din plata diplomelor, statutelor şi a insignelor, cotiza\ii lunare, sumele 
strânse de la baluri şi serbări, din amenzi, din donaţii sau ofrande. din procentele 
capitalului societăţii sau, atunci când exista, din venitul atelierului societăţii." 10 

Elaborate în forme generale sau mai amănunţite, statutele asociaţiilor 
profesionale stabilesc regulile de participare, modalităţile de funcţionare, oligaţiile şi 
drepturile membrilor, condiţiile de obţinere a ajutorului şi cuantumul acestuia, fixează 
cotizaţiile, locul şi zilele de sărbătoare şi precizează însemnele de recunoaştere. 

Acestea erau comune, pentru organizaţia în sine - drapelul care-i însoţea pe 
societari Ia toate acţiunile importante cu caracter de masă, şi sigiliul cu care se 
autentifică documentele oficiale ale asociaţiei - şi personale - diplomele şi insignele 
pe care trebuie să le deţină toţi membrii cotizanţi. Aveau figurate pe ele un simbol ce 
definea asociaţia, uneori o deviză şi anul de statuare (emitere). 

Privitor la insigna funcţionarilor publici: iată ce spunea statutul din 1893 . 
. ,Toţi membrii vor purta Ia sărbătorile societăţii un semn distinctiv constând 

dintr-o iqsignă de metal poleită, înconjurată cu panglică cu mătase tricoloră purtând 
pe margine „Societatea Funcţionarilor Publici 31 ianuarie 1882" iar în mijloc o mână 
ţinând o pană. 

Acestă insignă se va da obligatoriu fiecărui membru admis în societate. 
Insignele pentru membrii consiliului de administraţie se vor deosebi prin două 
panglici tricolore adăugate jos." 11 

Nr. 1. INSIGNA SOCIETATEA FUNCŢIONARILOR PUBLICI. 
Insigna unifacies de formă ovală. Cunună din frunze argintii de stejar care 

înconjoară legenda scrisă pe o panglică din email albastru: SOCIETATEA 
FUNCfIONARILOR PUBLICI "31IANUARIE1882". 

În medalionul central o mână cu o pană. 
Insigna are ca suport o cocardă din rips roşu. 
Lipseşte acul de prindere. Metal comun, </J 30 mm. 
Nr. 2. INSIGNA SODALILOR ROMÂNI DIN SIBIU. 
Insigna unifacies, de formă ovală având pe margini o cunună din frunze de laur 

şi stejar; în medalionul central o roată zimţată pe care sunt încrucişate un ciocan, un 
cleşte şi o liră. Două mâini înlănţuite susţin o panglică din email negru pe care apare 
legenda: REUNIUNEA SODALILOR OR/ROMANI DIN SIBIU. 

Insigna este surmontată de o agrafă decorată cu motive vegetale. Pe reversul 
agrafei inscripţia AD. BELADA/WIENNA. Panglica este de rips auriu cu franjuri 
argintii. Metal comun, 40/32 mm. 

8 Statutelor „. funcţionarilor comerciali, op. cit. art. 39. 
9 „„. Reuniunea sodalilor români, op. cit. art. 3. 
10 Regulamentul statutelor societă\ii de ajutor şi binefacere a meseriaşilor din Constanta. 

Constanţa 1901, Tipografia Aurora, art. 25. 
11 Stututele „. func\ionarilor publici, op. cit. art. 116. 
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Nr. 3. INSIGNA "LUMINA" SOCIETATEA DE LECTURĂ A SODALILOR 
ROMÂNI BRAŞOV. 

Insignă unifacies, de formă ovală având legenda scrisă pe o panglică din email alb: 
LUMINA SOCIETATEA DE LECTIJRĂ A SODALILOR ROMÂNI/BRAŞOV. 

În interior scut tricolor, dragon pe lira. La exterior două ramuri de stejar. 
Pe reversul acului de prindere A. BELADA/WIEN. 
Insigna este aşezată pe o panglică tricoloră. 
Metal comun, 40/35 mm. 
Nr. 4. INSIGNA SOCIETATEA FRATERNĂ FOCŞANI 1878. 
Insignă unifacies, de formă circulară, la exterior pe email alb, legenda: PRIMA 

SOC. FRATERNĂ FOCŞANI. 
În medalionul central, din email albastru, două mâini înlănţuite din email roşu, 

surmontate de o coroană şi legenda: FONDAT/1878. 
Metal comun, 0 23 mm, cu ac de prindere. 

Sodalii români din Sibiu „Viitorul" Constanta 

Nr. 5. INSIGNA SOCIETATEA DE BINEFACERE A MESERIAŞILOR BARBIERI 
IAŞI 1883. 

Insignă unifacies, în formă de stea cu 8 colţuri ce sunt unite prin frunze de 
stejar şi laur; legenda circulară: SOCIETATEA DE BINEFACERE A 
MESERIAŞILOR BARBIERI IAŞI înconjoară medalionul central în care se găsesc 
două mâini înlănţuite. 

În câmp: FONDATĂ/1883. 
Metal comun, 0 50 mm. 
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Nr. 6. INSIGNA SOCIETATEA MESERIASILOR FOCSANI 1883. 
Insignă unifacies. de formă circ~lară. Legenda SOCIETATEA 

MESERIAŞILOR FOCŞANI l IUNIE 1883 înconjoară medalionul central în care se 
află o halebardă pc catifea roşie.Totul este înconjurat de o cunună din frunze de stejar. 

Bronz 0 45 mm. 
Nr. 7. INSIGNA BUTON „MINA DE PĂDURE 1888" 
Insignă unifacies. de formă ovală; pc margine cunună din frunze de stejar şi 

laur. Pe o panglică din email albastru legenda: „MINA DE PĂDURE" SOC. LUCR. 
MECANICI. FOND 1 AVG. 1888, înconjoară medalionul central în care sunt 
prezentate grafic: un fumai, casa cu brad, ciocan, nicovală, tunel de mină. În câmpul 
de sus al insignei, vultur, cu aripile deschise. privind spre dreapta. 

Metal comun, 0 37 mm. 
Nr. 8. INSIGNA BUTON-SOCIETATEA GENERALĂ A FUNCŢIONARI-LOR 

COMERCIALI 1890. 
Insignă unifacies, de formă ovală, emailată alb. Pe margini legenda: SOC. 

GENERALĂ A FUNCTI.COM. În medalionul central, caduceul, semnul zeului 
comerţului Mercur şi anui înfiinţării societăţii: 18/90. În câmp jos, tricolorul. 

Metal comun, 0 21 mm. 
Nr. 9. INSIGNA SOCIETATEA „VIITORUL" CONSTANŢA 1893. 
Insignă unifacies, de formă ovală, cu legenda: SOCIETATEA VIITORUL 

CONSTANŢA 1893. 
În medalionul central, diferite unelte: ciocan. cleşte. compas, echer şi legenda: 

A MESERIAŞILOR. 
Metal comun, 0 38 mm. 
Nr. 10. INSIGNA SOCIETATEA LUCRĂTORILOR DIN ATELIERUL MILITAR 

CENTRAL BUCUREŞTI 1897. . ~ 
Insignă unifacics, de formă circulară, având legenda: SOCIET. LUCRAT. 

DIN ATEL. MILIT. CENTRAL DE CONFECŢIE BUCURESCI. 
În medalionul central sunt reprezentate. grafic. uneltele specifice acestei 

munci: o foarfecă. un compas, un metru şi legenda: FONDAT. 24 APRILIE 1897. 
Metal comun. 0 37 mm. 
Lipseşte acul de prindere. 

Urban Associatio11s (1882-1897) in Private B11charesta11 Collections 

T/1e artic/e presents the badges of some professional associations of artisans, worker.1· am/ 
civil ser1·a11te, in dij/erent towns of Ro111a11ia 

12 Statutele Societăţii lucrătorilor români mecanici fondată în 1886. iunie 1 la 13ucuresci, 
13ucurcsci. 1XX6, Tipografia Universul, art. 45. 
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STEMA 
DE PE POARTA 
PALATULUIŞUŢU 

- o preeizare heraldieă -

Mihai Sorin Rădulescu 

Cele două porţi ale Palatului Şuţu din Bucureşti - sediul Muzeului de Istorie şi 
Artă al Municipiului Bucureşti - sunt încununate de câte un soare susţinut de doi lei 
rampanţi. Pe lângă deosebita valoare decorativă a acestei reprezentări, semnificaţia 
ei heraldică parc a nu fi fost încă relevată până în prezent: este vorba de stema 
familiei boiereşti Racoviţa, căreia îi aparţinea Ruxandra Racoviţă, soţia marelui 
postelnic Costache Grigore Suţu, constructorul palatului. Această stemă este 
reprodusă în albumele heraldice ale lui Emanoil Hagi-Mosco 1 şi Dan Cernovodcanu 2. 

1 Emanoil Hagi-Mosco, Steme boiereşti din România, 1918 (nepaginat). 
2 Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Bucure~ti, 1977, p. 373. 
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Blazonul Racoviţă de la Palatul Suţu constituie pandantul celui al Suteştilor, 
reprezentat pe faţada clădirii. Importanţa stemei Racoviţă vine din faptul că 
Ruxandra Racoviţă (1866) 3 adusese ca zestre proprietatea pe care s-a zidit actualul 
palat. Această proprietate provenea, după cum se ştie, de la strămoşul său, hatmanul 
Dumitrascu Racoviţă, ginerele spătarului Mihai Cantacuzino, şi mai sus - prin 
Cantacuzini de la Matei Basarab 4• 

Atrăgând atenţia asupra acestui blazon, încercăm să punem în evidenţă 
interesul şi însemnătatea unui domeniu de cercetare care se deschide cu generozitate 
unor investigaţii viitoare: studiul însemnelor heraldice existente în Bucureşti. 

3 General M. Racoviţă-Cehan, Familia Racoviţă-Cehan, Genealogie şi istoric. Supl. Fise nominale 
şi fotografii, Bucureşti, 1942, p. 103. 

4 Emonoil Hagi-Mosco, Bucureşti, amintirile unui oraş. Ziduri vechi, fiinţe dispărute, ediţie 
îngrijită de Ştefan Pleşia, Dan Pleşia şi Mihai Sorin Rădulescu, 1995, p. 91. George Potra, Din Bucureştii 
de ieri, voi. I, Bucureşti, 1990, p. 455. 
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DEFINITIA PROFESIUNILOR 
' DE RESTAURATOR 

SI CONSERVATOR 
' A CONSILIULUI INTERNATIONAL 

' AL MUZEELOR 
(I.C.O.M.) 

Rodica Antonescu 

Cuvânt înainte 

Această versiune apare din dorinţa de a ajuta la o receptare cât mai nuanţată a 
unui text fundamental pentru profesiunea noastră. Urmare a unor discuţii foarte 
interesante cu domnul Paul Dan Octavian (de la Muzeul Brukcnthal din Sibiu, 
preşedintele A.T.R.E.C.O. ), autorul primei traduceri a Definiţiei profesiunii, am 
convenit asupra oportunităţii apariţiei unor comentarii la această Definiţie. Textul 
care urmează este un prim demers în acest sens. Intenţionez să dezvolt cu alt prilej 
notele explicative care însoţesc prezenta versiune, în sensul relevării implicaţiilor pc 
care Definiţia le poate avea atât pentru tinerii aflaţi în procesul de formare cât şi 
pentru colegii mai tineri care nu au avut acces din diferite motive, la acest text în 
variantă originală. Pentru moment mă voi limita la semnalarea prin asteriscuri a 
diferenţelor minore şi voi comenta în note unele diferenţe majore dintre cele două 
versiuni. 

O problemă majoră de receptare a înţelesurilor acestei Definiţii constă în 
prezenţa în limba română a ambilor termeni (conservator şi restaurator) ca urmare 
a existenţei celor două profesiuni înrudite dar cu competenţe foarte diferite în 
privinţa gradului de acces la intimitatea materială a obiectului cultural. Textul 
original al Definiţiei se referă la starea de lucruri existentă în Occident. Există 
cchivalcn\c. căci „Ic rcstaurateur" şi „der Restaurator" sunt similari 
„restauratorului" din România în privinţa competenţelor. „Thc Conservator" este 
însă de la început specializat într-un domeniu foarte slricl delimitat, iar formarea sa 
urmează etape clare de creştere a competenţelor. Activitatea sa diferă de cca a 
„custodian-ului·'. Acesta din urmă este oarecum echivalentul „conservatorului" 
român, aşadar un .,păstrător", care primeşte doar o pregătire generală orientată 
asupra controlului factorilor de mediu. Din acest motiv, orice intervenţie pc obiect 
este în mod firesc nerecomandată, întrucât cunoştinţele sale sunt foarte limitate în 
acest sens. 

Din respect fa\ă de lexlul original am păstrat formularea „conservator
rcstaurator" în speranţa unei chiar mai bune înţelegeri a specificului profesiunii de 
restaurator şi a celei de conservator. 
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Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM) 
Comiteţul pentru Conservare 
Grupul de Lucru pentru Formare în Conservare şi Restaurare 
Conservatorul-Restaurator: O Definiţie a Profesiunii. 

Prefaţă 
Acest document se bazează pe textul* elaborat în limba germană de către 

Agnes Ballestrem şi prezentat ca document de lucru Comitetului pentru Norme şi 
pentru Formare a ICCROM la reuniunea din noiembrie 1978. Grupul de Lucru pentru 
Formare în Conservare şi Restaurare a Comitetului ICOM pentru Conservare a 
discutat acest document pentru prima dată la reuniunea de la Zagreb, în 1978. O 
versiune revizuită a fost publicată în pre-tirajele Reuniunii Trienale a Comitetului de 
Conservare în 1981 la Ottawa, Canada, (raport 81122/0), cu o introducere de H.C. von 
Imhoff. Textul a fost apoi rescris de Eleanor McMillan şi Paul N. Perrot. Noua 
versiune a fost adoptată în unanimitate, cu amendamente minore, în cursul reuniunii 
provizorii a Grupului de Lucru pentru Formare în Conservare şi Restaurare, la 
Dresda - 5 septembrie 1983. Documentul a fost apoi supus Consiliului de Direcţie al 
Comitetului la Reuniunea de la Barcelona - 26 noiembrie 1983. Consiliul de Direcţie 
a recomandat efectuarea unui studiu complementar redactării acestei Definiţii, înainte 
ca Grupul de Lucru să îl prezinte Adunării Comitetului cu ocazia Reuniuni Trienale 
de la Copenhaga, din septembrie 1984. Această ultimă versiune a fost revizuită de Raj 
lsar, Janet Bridgland şi Cristoph von Imhoff între noiembrie 1983 şi august 1984. 

1. Introducere 
1.1. Scopul acestui document este de a stabili obiectivele, principiile şi 

necesităţile fundamentale ale profesiunii de conservator-restaurator. 
1.2. În majoritatea ţărilor, profesiunea de conservator-restaurator 1 rămâne 

încă de definit: actualmente orice persoană care conservă sau restaurează este numită 
conservator sau restaurator, oricare ar fi amploarea şi nivelul formaţiei sale. 2 

1.3. Din respect pentru etica profesională şi pentru normele practice ale 
conservării referitoare la obiectele aflate în tratament, ca şi pentru proprietarii 
acestor obiecte, încercări de definire a acestei profesiuni au fost făcute în mai multe 
rânduri, pentru a o distinge de profesiuni înrudite 3 şi pentru a determina nevoile 
specifice în formare. Alte profesiuni, precum cele de medic, jurist sau arhitect, au 
avut în cursul evoluţiei lor etape de autoexaminare şi de autodefinire, fixându-şi 
norme recunoscute care sunt acum general acceptate. 

·Traducerea este făcută după: „Le conservateur-restaurateur: une definition de la profession", 
text apărut în revista Nouvelles de { /COM, voi. 39, No. 1, 1986, pg. 5-6. Prima traducere a acestui text 
apar\ine domnului Paul Dan Octavian, restaurator, Muzeul Brukenthal, Laboratorul Zonal de Restaurare 
şi Conservare, Sibiu. Textul acestei prime variante a fost supus aprobării şi adoptat de Adunarea Generală 
de constituire a ATRECO în 1992. 

1 Utilizarea acestui termen este un compromis, dat fiind că acelaşi profesionist este numit 
"conservator" în ţările anglofone şi "restaurator" în ţările de limba latină sau germanică. (n. 1. în text orig.) 

2 Aşa cum arătam în Cuvânt înainte, în România există o deosebire notabilă între profesiunea de 
conservator şi cea de restaurator. Diferenţa de amploare a cunoştinţelor dobândite în perioada formării 
are drept efect departajarea competenţelor de intervenţie asupra obiectelor culturale. (n.t.) 

3 Unele profesiuni înrudite cu conservarea - arhitecţi, cercetători, ingineri specialişti în conservare 
- şi toate profesiunile care contribuie la conservare şi nu sunt menţionate în acest document, căci acestea 
au fost deja supuse normelor profesionale recunoscute. (n. 2. în text orig.) 
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Definirea profesiunii de conservator-restaurator este justificată şi oportună, 
trebuind să permită profesiunii să aibe un statut egal cu al celorlalte discipline 
înrudite precum cele de custode, arheolog, cercetător. 

2. Activitatea conservatorului-restaurator 
2.1. Activitatea conservatorului-restaurator constă în examenul tehnic, 

prezervarea 4 şi conservarea/restaurarea bunurilor culturale: 
examenul este prima 5 procedură aplicată pentru a determine 6 structura 

originală şi părţile componente ale unui obiect, precum şi amploarea deteriorărilor, 
alterările şi pierderile suferite, documentând constatările făcute. 

prezervarea 7 este acţiunea întreprinsă pentru a întârzia sau preveni 8 deteriorarea 
sau prejudiciile pe care bunurile culturale sunt susceptibile a la îndura, folosind mijloacele 
de control al mediului ambiant şi/sau tratamentul structurilor obiectelor culturale, pentru 
a le menţine cât mai mult timp posibil într-o stare de stabilitate. 

restaurarea este acţiunea întreprinsă pentru a reda comprehensibilitatea unui obiect 
deteriorat sau prejudiciat, prin sacrificarea minimă a integrităţii sale estetice sau istorice. 

2.2. Conservatorii-restauratori lucrează în muzee, în servicii oficiale de 
protejare a patrimoniului, în antreprize de conservare private sau în mod 
independent. Sarcina lor este de a înţelege aspectul material al obiectelor care deţin 
o semnificaţie istorică şi artistică în scopul de a le preveni degradarea, favorizând 
inteligibilitatea care să permită distincţia între ceea ce este original şi ceea ce este fals. 

3. Impactul şi clasificarea activităţilor conservatorului-restaurator 
3.1. Conservatorul-restaurator are o responsabilitate particulară faţă de 

tratamentul adus originalelor de neînlocuit, adesea unice şi de o mare valoare 
artistică, religioasă, istorică, ştiinţifică, culturală, socială sau economică. Valoarea 
acestor obiecte rezidă în felul fabricării lor, în mărturia lor directă ca documente 
istorice şi deci în autenticitatea lor. 

Aceste obiecte „sunt expresia semnificativă a vieţii spirituale, religioase şi 
artistice a trecutului, adesea documentele unei situaţii istorice, fie că sunt opere de 
primă importanţă sau simple obiecte ale vieţii cotidiene." 9 

3.2. Calitatea documentară a unui obiect istoric este baza de cercetare în 
istoria artelor, etnografie, arheologie şi alte discipline cu bază ştiinţifică. De aici, 
importanţa prezervării integrităţii lor fizice. 

3.3. Pentru că riscurile manipulării sau ale transformărilor vătămătoare ale 
unui obiect sunt inerente oricărei intervenţii în conservare sau în restaurare, 

4 Deşi există reţineri „pudice", cuvântul PREZERVARE are un înţeles bine determinat în limba 
română şi este absolut necesar pentru a desemna acţiunea de păstrare controlată, specifică profesiunii de 
conservare şi restaurare. (n.t.) 

5 Examinarea nu este o „procedură preliminară" ci face parte din metodologie, fiind egală în 
importanţă cu intervenţia propriu-zisă. Caracterul ştiin\ific al restaurării sau conservării rezidă într-o 
măsură foarte mare în acest prim contact cu obiectul cultural. (n.t.) 

6 Domnul Paul Dan Octavian vorbeşte despre „determinarea importanţei_documentare a unui 
obiect" chiar la începutul enumerării acţiunilor subsumate procedurii de examinare. Insă acest pas nu este 
men\ionat în textul original şi, mai ales, nu intră în aria de competen\ă a profesiunii. (n.t.) 

7 Vezi nota 4. 
8 „Prevenirea" este în acest caz sinonimă cu ansamblul de măsuri care trebuie să diminueze 

factorii de risc. "Oprirea" deteriorării obiectului cultural este practic o utopie. (n.t.) 
9 G.S. Graf Adelman - Restaurator und Denkmalpflege - in: Nachrichtenblutt der Denkmalpflege 

in Baden-Wurtemberg, 8, nr. 3. (n. 3. in text orig.) 
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conservatorul-restaurator trebuie să lucreze în cooperare foarte strânsă cu 
responsabilul colecţiilor sau alt specialist. Împreună ei trebuie să distingă între necesar 
şi nefolositor între posibil şi imposibil, între intervenţia care pune în valoare 10 

calitatea unui obiect şi cea făcută în defavoarea integrităţii acelui obiect. 
3.4. Conservatorul-restaurator trebuie să fie conştient de natura documentară 

a unui obiect. Fiindcă fiecare obiect conţine singur sau într-un ansamblu date şi 
mesaje istorice şi/sau spirituale, conservatorul restaurator trebuie să fie sensibil la 
acestea atu11ti când le întâlneşte în cursul cercetării şi lucrului său pe obiect, să le 
recunoască natura şi să fie îndrumat de ele în înfăptuirea sarcinii sale. 

3.5. În acelaşi timp, toate intervenţiile trebuie să fie precedate de un examen 
metodic şi ştiinţific, orientat spre înţelegerea obiectului în toate aspectele sale, iar 
consecinţele fiecărei manipulări trebuie să fie luate în considerare întegral.Oricine, 
care din lipsă de informaţii nu poate realiza un astfel de examen, sau oricine care prin 
lipsă de interes ori pentru alte raţiuni nu procedează în acest fel, nu poate fi încărcat 
cu responsabilitatea tratamentului. Un conservator-restaurator educat bine format şi 
experimentat este singurul capabil să interpreteze corect rezultatele unor astfel de 
examene: doar o persoană care posedă aceste calităţi poate prevedea consecinţele 
deciziilor luate. 

3.6. Orice intervenţie pe un obiect istoric sau artistic trebuie să urmeze 
demersul comun oricărei metodologii ştiinţifice: cercetarea surselor, analiza, 
interpretare şi sinteza. Doar în aceste condiţii tratamentul realizat prezervă 
integritatea fizică a obiectului şi îi face accesibilă semnificaţia. Mai important încă, 
acest demers amplifică capacitatea de descifrare a informaţiilor şi contribuie astfel Ia 
o nouă+ cunoaştere. 

3.7. Conservatorul-restaurator lucrează asupra obiectului însuşi. Acest lucru, 
precum cel al chirurgului, este mai ales o artă manuală/un savoir faire. 11 În plus, ca 
şi în cazul chirurgului, abilitatea manuală trebuie să fie legată de o cunoaştere 
teoretică şi de o capacitate de a judeca simultan situaţia şi de a acţiona imediat în 
consecinţă, evaluând concomitent impactul acesteia. 12 

3.8. Cooperarea interdisciplinară este de o importanţă primordială, căci astăzi 
conservatorul-restaurator trebuie să lucreze ca membru al unei echipe. Aşa cum un 
chirurg nu poate fi în acelaşi timp radiolog, patolog sau psiholog, conservatorul
restaurator nu poate fi un expert în artă ori istorie culturală şi în chimie şi/sau alte 
ştiinţe naturale sau umanistice. Ca şi în cazul chirurgului, munca conservatorului
restaurator poate şi trebuie să fie completată de rezultatele analizelor şi cercetărilor 
oamenilor de ştiinţă. Această cooperare va funcţiona bine dacă conservatorul
restaurator este capabil să-şi formuleze întrebările de o manieră ştiinţifică şi precisă 
şi să înterpreteze rezultatele într-un context exact. 

10 „Repunerea în valoare a calităţilor unui obiect cultural" înseamnă readucerea acestuia la 
nivelul valorii sale originale sau dobândite prin trecerea timpului. D-l Dan Paul Octavian vorbeşte despre 
„procedeul optim care să sporească calită\ile materiale ale obiectului". Această acţiune ar fi una deosebit 
de riscantă. putând pune în pericol originalitatea obiectului cultural. (n.t.) 

11 „Savoir faire" ca expresie consacrată exprimă o complexitate şi o multitudine de abilităţi care 
depăşesc simpla .,îndemânare··. (n.t.) 

12 Capacitatea de a judeca situaţia şi de a ac\iona simultan în consecintă este deosebit de 
importantă pentru un restaurator. Reacţia necontrolată în faţa unei situaţii dificile poate fi fatală unui 
obiect cultural. De aceea sunt uimită de varianta d-lui Paul Dan Octavian care diluează înţelesul specific 
prin segmentarea frazei: trebuie să evalueze în fiecare moment o situaţie, să facă de îndatii intervenţia 
optimă şi să estimeze rezultatul dat". (n.t.) 
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4. Diferenţele faţă de profesiunile înrudite 

4.1. Activităţile profesionale ale conservatorului-restaurator sunt diferite de 
cele ale profesiunilor artistice sau artizanale. Unul dintre criteriile fundamentale ale 
acestei diferenţe este acela că prin activităţile sale conservatorul-restaurator nu 
creează obiecte culturale noi. Reconstituirea fizică a ceea ce nu mai există sau nu 
poate fi prezervat este de domeniul artizanatului sau al profesiunilor artistice precum 
cele ale feronierilor auritorilor, ebeniştilor, decoratorilor şi altora. Totuşi aceştia pot 
deasemenea să beneficieze foarte mult de pe urma descoperirilor şi cunoştinţelor 

conservatorilor-restauratori. 
4.2. Doar un conservator-restaurator bine format şi cultivat, experimentat şi 

foarte sensibil poate recomanda ca o intervenţie pe un obiect cu semnificaţie istorică 
şi/sau artistică să fie făcută de un artist, artizan sau conservator-restaurator. Doar 
acea persoană, în acord cu conservatorul sau alt specialist, are toate mijloacele de a 
examina un obiect, de a-i determina condiţia şi de a-i evalua semnificaţia 

documentară materială. 

5. Formarea şi educarea conservatorilor-restauratori. 

5.1. Pentru a dobândi calităţile 13 şi specificităţile profesionale descrise mai sus, 
viitorii conservatori-restauratori trebuie să capete o formare artistică, tehnică şi 

ştiinţifică bazată pe o educaţie completă, generală. 
5.2. Formarea va trebui să cuprindă dezvoltarea sensibilităţii şi abilităţii 

manuale, dobândirea unei cunoaşteri teoretice a materialelor şi tehnicilor şi o 
cunoaştere fundamentală a metodologiei ştiinţifice, pentru a-i dezvolta 14 capacitatea 
de rezolvare a problemelor de conservare printr-o apropiere sistematică, pornind de 
la cercetări precise şi printr-o interpretare critică a rezultatelor. 

5.3. Formarea şi studiile teoretice trebuie să conţină următoarele subiecte: 
- istoria artelor şi a civilizaţiilor 
- metode de cercetare şi de documentare 
- cunoaşterea tehnologiilor şi a materialelor 
- teoria şi etica conservării 

istoria şi tehnologia conservării-restaurării, chimia, biologia şi fizica 
proceselor de deteriorare şi a metodelor de conservare. 15 

D „Dobândirea calităţilor" necesare acestei profesiuni ar trebui să devină unul dintre scopurile 
principale ale formării tinerilor conservatori sau restauratori. Trebuie să ieşim odată din atmosfera 
medievală de „initiere" în „misterul de nepătruns" al „marilor maeştri" înarmati cu secrete de atelier 
inavuabile. De aceea nu înţeleg motivaţia formulării d-lui Paul Dan Octavian: „pentru a corespunde 
cerinţelor profesionale specificate anterior". Un restaurator sau un conservator în formare este rareori 
„corespunzător" în acest prim stadiu şi astfel sunt mereu prea putini cei care au acces la această 
profesiune. (n.t.) 

14 n faza de formare profesională, un viitor conservator sau restaurator trebuie să-şi dezvolte 
capacităţile de rezolvare a unei probleme specifice. D-l Paul Dan Octavian consideră însă că 

„conservatorul-restaurator trebuie, deci, să aibă competenţa (s.n.) de a solutiona probleme complicate 
(sic!) de conservare" (n.t.) 

15 D-l Paul Dan Octavian formează o nouă rubrică din finalul acestei enumerări (chimia, biologia 
şi fizica .... ). Deşi subscriu la acest demers, considerând că aceste materii pot constitui un corpus unitar, din 
respect fată de textul original am prezentat varianta publicată la Copenhaga. 
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5.4. Este clar că stagiul de practică 16 constituie o parte esenţială a oricărui 
program de formare. Formarea trebuie să se încheie printr-o teză sau un memoriu 17, 

iar absolvirea acesteia trebuie să fie recunoscută ca echivalentă unei diplome 
universitare. 

5.5. În toate stadiile formării conservatorilor-restauratori, accentul trebuie pus 
pe practică, dar fără a pierde niciodată din vedere necesitatea dezvoltării şi 

perfecţionării înţelegerii factorilor tehnici, ştiinţifici, istorici şi estetici. Scopul ultim al 
formării' este creşterea unor profesionişti de înaltă competenţă, calificaţi şi capabili să 
realizeze într-o manieră judicioasă 18 intervenţii extrem de complexe în conservare şi 
să le documenteze într-un mod profund şi substanţial astfel încât lucrul şi datele 
înregistrate să contribuie nu doar la prezervare ci şi la o mai temeinică înţelegere a 
evenimentelor istorice şi artistice relative la obiectele aflate în tratament. 

Copenhaga, septembrie 1984. 

The Definition of the Restores Prof ession, 
at the lnternational Council of Museums ICOM 

The document is based upon a text entitled "Le Conservateur-resta11rate11r: une definit ion 
de la profession", published in "Nouvelles de /COM, voi. 39, no. 1, 1986, discussing the features 
of the above-mentioned profession, the duties, the aims of restoration, the interna/ionat norms 
accepted, all summing-up a world-wide important deonthology. 

l<i Stagiul de practică este o formă de pregătire foarte importantă în restaurare, dar ca orice 
formulă de învăţământ nici aceasta nu poate fi impusă. Este interesant că d-l Paul Dan Octavian insistă. 
nejustificat de textul original, pe "frecvenţa la cursuri" ca fiind "esenţială". În definitiv, absenţa este şi ea 
o măsură a interesului manifestat de cursant, care se autoelimină astfel în modul cel mai firesc. (n.t.) 

17 Nivelul de pregătire este cel mai adesea relevat de nivelul examenului de absolvire. (n.t.) 
18 "Maniera judicioasă" nu poate fi înlocuită de "marea seriozitate". Diferenţele se atlă atât la 

nivelul de abordare a problemelor cât şi la cel al soluţiilor operate. (n.t.) 
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ARMĂTURA INTERIOARĂ 
ÎN RESTAURAREA UNOR PIESE 

DE STICLĂ DIN SECOLUL al XIX-iea 

Simona Găgescu 

În copilărie am crezut că sticla e un material rezistent: glasvandul de la 
sufragerie, damigenele cu acizi din laboratorul de analize medicale, cărămizile de 
sticlă „Nevada". Dacă nu este spartă, sticla e „de fier", credeam. 

Pc masa de lucru a restauratorului de sticlă ajung fragmente incredibil de 
degradate: uneori mici grămăjoare de cioburi subţiate, pe care se află câte o notiţă: 
„sticlă". Alte fragmente opace, cu aspect metalic şi totodată friabile, cruste de 
alterare, solzuiri, craqeluri, minunate irizaţii, uneori picături de lichid generate de 
materialul însuşi: romantica „lacrimă a sticlei". 

Este adevărat că sunt şi obiecte care necesită operaţii de restaurare 
asemănătoare cu cele cosmetice: 2-3 asamblări, retuşuri de culoare, mici completări. 
Acestea sunt obiecte păstrate în condiţii bune, în colecţii, ori sunt „tinere". 

În lucrarea de faţă ne vom focaliza atenţia asupra unor obiecte provenite din 
săpături arheologice, care au cunoscut condiţii de zacere în sol, care s-au deteriorat 
în cursul descoperirilor: călcând pe un pământ ce înglobează un vas de sticlă friabil îl 
putem transforma în fragmente greu de identificat. Acest tip de obiecte este depus de 
arheolog ca şi inanimat pe masa de lucru a restauratorului, ca un pacient fără puls. 
Nu mai putem ambiţiona la integritatea lor, dar... 

S-a bătut multă monedă pe principiul minimei intervenţii. Aplicarea acestui 
principiu la obiectele cu distrucţie mare poate părea paradoxală. La fel de paradoxală 
poate p~rca şi rezerva faţă de diferitele materiale de completare, în aceste cazuri 
extreme. 

Vom lua în discuţie obiecte cu forme închise: sticle, flacoane. Iată în câteva 
cuvinte propun!!rea cc face obiectul lucrării de faţă: după ce asigurăm coerenţa 
fragmentelor de care dispunem, oferim obiectului armături care să funcţioneze în 
chip de coloană vertebrală, transparentă a obiectului, conform cu principiul minimei 
intervenţii. Părţile lipsă nu vor fi completate deoarece completările ar prevala în faţa 
originalului. Obiectul va fi expus sub forma unui spectru a ceea ce a fost la data 
fabricaţiei. El poate fi însoţit de un desen explicativ şi eventual de o replică a ceea ce 
presupunem a fi fost originalul. Astfel evităm alunecarea în „actul creaţiei" 
menţinându-ne în domeniul restaurării creative. 

Să ne apropriem deci, de o familie de obiecte de mici dimensiuni, din evul 
mediu târziu. 

STUDIU DE CAZ 1: 

Sticla aproape pătrată cu pastilă marcată „London" pe umăr a fost scoasă din 
nou la lumină de dl. arheolog Gh. Mănucu Adameşteanu cu ocazia săpăturilor de 
salvare „Hanul Zlătari" 1996, de pe Calea Victoriei. Obiectul a fost datat în epoca 
feudală târzie. 
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Prezent sub forma a 13 fragmente, totalizând 40% din obiect, recipientul are 
un singur punct de contact între cele două regiuni coerente ale sale. Dimensiunile 
sunt: H = 20,5 cm, latura fundului = 8,2 cm, diametrul gurii =2,5 cm. Despre starea 
generală a ciobului, iniţial verde, putem afirma: 

- casuri proaspete şi îmbătrânite 
- suprafaţa alterată, cu aspect de „flori de gheaţă", culoare cognac, uşor 

rugoasă. 
După o atentă curăţare obiectul a fost supus asamblării cu răşină epoxidică şi 

cianacrilat în puncte de sudură. Apoi a fost confecţionat un schelet interior din stiplex 
adaptat anatomiei recipientului (inspirat de piciorul de brad de Crăciun). În final 
acest schelet a fost ataşat obiectului cu răşină epoxidică. 

Obiectul astfel restaturat a reuşit să se înalţe şi să ne sugereze o sticlă ce a 
conţinut poate wisky. Sticla poate de wisky a participat la Salonul Naţional de 
Restaurare Braşov 1997 (fig. 1, foto lA-debut, foto lB-final) 
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STUDIU DE CAZ 2: 
Flaconul de parfum oriental. descoperit ca şi sticla zisă de wisky în săpăturile 

ck salvare „Hanul Zlătari'· 1996 de dl. arheolog Gh. Mănucu Adamcştcanu a fost de 
asemenea dalai în evul mediu târziu. Dimensiunile acestui flacon suni: H max= 7 cm. 
diametrul hazei = 3.8 cm şi diametrul max = 6 cm. rorrna sa globulară. cu picior -
talpă adăugai. grosimea de aproximativ 1 mm a ciobului de por\elan şi decorul său 
elegant compus din mici pete de culoare. în ploaie. garan\a şi albastru ccrulcum - iată 
câteva caracteristici ale obiectului. 

Din săpătură ci a ieşii sub forma a 10 fragmente cc totalizează sub 40'Yo din 
obiect. gura flaconului probabil răsfrântă şi scurtă lipseşte. Există un singur punct de 
contact între cele două fragmente de sus şi fragmente de jos. Acest punct este situai 
pc curba cc desenează pântecul obiectului. Starea ciobului relativ bună. casuri 
proaspete. glazura pc alocuri degradată: cruste brune subtiri-nu au fost prohlcmclc 
cheie ale cazului. Punctul de contact în cauză nu putea sus\ine obiectul. de aceea ci a 
primit o .. coloană vertebrală" dintr-o baghetă de sticlă. Am găsit această rezolvare în 
colaborare cu dl. prof. Gh. Grecu de la Muzeul Na!ional „Moldova'" din Iaşi. (fig. 2. 
foto 2A-dchul. foto 28-final). 
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STUDIU DE CAZ 3: 

Lacrimariul medieval de sticlă adus în discutie de dl. arheolog Gh. Mănucu 
Adameşteanu a fost rezolvat de asemenea ÎR colaborare cu restauratorii de la Muzeul 
Dimensiunile obiectului sunt H = 15.5 cm, diametrul fundului = 4.5 cm. diametrul 
gurii= 1 cm. 

Obiectul suferise o restaurare anterioară: ansamblare cu film. Această 
asamblare se face cu flacără, procedeu care a dăunat mult ciobului şi aşa fragilizal. 
Suprafata ciobului era acoperită cu produşi de degradare în crustă neuniformă. Sticla 
de sub crustă prezenta ulceratii. exfolieri şi irizaţii. Îndepărtarea restaurării 
anterioare. curăţarea mecanică a produşilor de degradare, au fost operaţii extrem de 
delicate, pe alocuri ciobul fiind sub 1 mm grosime. 

Ansamblarea s-a realizat cu o răşină epoxi fluidă (araldite 2020 A/B) prin 
infiltratie la cald. Completările s-au realizat cu alt tip de răşină epoxi (mai pu\in 
fluidă - bizon transparent rapid -10 min.). Armăturile completărilor realizate din 
mătase din fibre de sticlă şi reţea din fibră de sticlă sustin obiectul în picioare. În final 
obiectul a fost tratat cu paraloid B 72 în acetonă 10%. în speranta că procesele de 
degradare vor fi mult încetinite. 

Acordarea unei armături centrale era improprie acestui caz. obiectul fiind 
excentric. (fig. 3. lacrimariu medieval, foto 3A -debut. foto 38-final). 

Cele trei studii de caz de mai sus ne duc la ideea că nici chiar obiectele cu 
distructie foarte marc nu sunt de abandonat. O vitrină de muzeu cu astfel de obiecte 
este o vitrină de fantome. dar nu este oare trecutul bântuit de fantome? 

Interior propping structurel· in the restoration 
of some g/asl· items /rom the XICXth century 

A lechnology of restoralion is presen/ed for glass itenu hy propping 1/iem wilh the help 
of an inlerior sliplex slmc/11re. 
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FOLOSIREA RADIATIILOR GAMA 
A ' IN DESINFECTIA OBIECTULUI 

' DE MUZEU 
MANTIE DE CATIFEA (See. al XIX-iea) 

DIN PATRIMONIUL M.I.A.M.B. 

Virginia Diaconescu 
Filofteia Vechiu 

C.C. Ponta 

Acţiunea agenţilor biologici ai mediului ambiant asupra obiectului de muzeu, 
este exprimată prin aparitia fenomenului de biodeteriorare. complex de procese 
fizice. chimice şi biochimice pentru realizarea căruia se asociază preponderent două 
mecanisme: cel nutritiv. prin care obiectul de muzeu serveşte la nutriţia agentului 
biologic şi suferă astfel o actiune distructivă, iar al doilea mecanism este cel 
metabolic, exercitat prin produşii de metabolism ai agentului cu o acţiune nocivă, 
soldată deseori prin pătări. schimbarea culorii. coroziunea chimică a substratului. 
fenomene cc nu se manifestă singular ci în mod frecvent asociate. 

Categoria de obiecte muzeale denumite ''textile", reprezintă ca orice obiect cu 
structură organică medii favorabile dezvoltării diverselor specii de microorganisme 
(bacterii. actinomicctc, !evuri fungi) şi biotopuri pentru numeroase insecte ce se 
dezvoltă şi acţionează distructiv în functie de factorii abiotici favorabili. 

Lucrarea noastră. se referă la un obiect vestimentar din patrimoniul Muzeului 
de Istoric şi Artă al Municipiului Bucureşti, ce a suferit degradări ireversibile în urma 
unui atac fungic intens. Obiectul reprezintă o mantie de catifea albastră (catifea din 
mătase cu armătură din bumbac), decorată cu motive stilizate dispuse simetric 
(clementul decorativ realizat pe fond de catifea din mătase naturală), cu mărgele din 
sticlă şi metal şi brodată cu blană albă din hermină. Gulerul este căptuşit cu blană de 
hermină, iar pe exterior este decorat cu motiv vegetal stilizat şi brodat cu mărgele din 
sticlă neagră şi aurie. 

Dublura (căptuşeala) mantiei. este din mătase naturală de culoare crem cu 
motive vegetale şi florale: între căptuşeală şi catifeaua albastră se mai află un strat din 
lână (vatelină). tifon. iar în unele zone (spate, partea superioră, piepţii, guler) se 
găseşte pânză întăritoare din in. 

Analizele chimice efectuate în cadrul laboratoarelor Muzeului Naţional de 
Istoric a României au pus în evidenţă natura fibrelor: mătase naturală (puful albastru 
al catifelei pc armătură din bumbac). căptuşeală din mătase naturală. vatelină din 
lână. etc. 

Condiţiile ele depozitare improprii: U.R. ridicată, fluctuaţii de T şi U.R .. lipsa 
ele vcntilatic, păstrarea obiectului pliat într-un container de transport, necesitate 
impusă de mularea patrimoniului prin evacuarea clădirii (depozitele din clădirea 
Scrghcescu) la care se adaugă lipsa controlului periodic al stării de conservare. 
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circulaţia obiectului prin itincrarea unor expoziţii în străinătate. fără un control 
riguros al stării de conservare la întoarcere. sunt cauze cc au determinat o 
biodegradare intensă a obiectului. Pe suprafete întinse, pe catifeaua albastră a apărut 
un atac fungic. ce a determinat schimbări pc anumite zone ale culorii albastre în roz 
- violaceu. Pc zonele atacate. firele textile (puful de pe armătura de bumbac a 
mătăsii) au devenit rigide. grupate în mănunchiuri sau chiar compacte. Aceste forme 
de manifestare au frecventă marc pe mâneca dreaptă. (obiectul văzut din fată) piept 
dreaptă„ spate partea superioară. guler (sub ornamentul din mărgele). 

Procesele fizico-chimice declanşa te de acest atac au avut cvidcn tc 
repercusiunii negative asupra obiectului. producând degradări ireversibile: pătare. 
rigidizare. compactizare. etc. 

De asemenea 's-a constatat în urma analizei stării de conservare a obiectului. 
urme ale unui atac de insecte (molii) din familia Tincidae. Ia blana de hermină a 
gulerului, pe lângă diverse degradări fizico-mecanice: rupturi. destrămări. fragilizarc 
a căptuşelii din mătase, pierderi de material. rosături ale blă,nii. deshidratare. etc. 

Invcstigatia biologică efectuată în laboratorul de biologic al Muzeului 
Naţional de Istorie a României, a constatat din însămânţări. izolări. purificări pc 
medii specifice de laborator pentru fungi. actinomicete şi bacterii respectiv mediul 
Czapck - Dox, geloză simplă mediul cu bacto-peptane. 

Însămânţările mediului s-au făcut prin tehnica răzuirii fine cu ansa şi prin 
amprentă cu rondele de hârtie sterilă. În urma examenului microscopic s-a identificat 
g. Penicillium sp. Clasa Ascomycetcs, Ordinul Plectascalcs familia Aspcngillaccac. 
Miceliul este bine dezvoltat. iar conidiofonii sunt ramificati la capăt ca un penel; la 
extremitatea ramurilor se desprind conidiile dispuse ca mărgele într-un şirag. 

Componenţa structurală a obiectului, atacul intens şi evolutiv, numărul redus 
al substanţelor fungicide care să răspundă unor ccrintc greu de îndeplinit de 
majoritatea biocizilor: să nu păteze, să nu ardă. să nu îmbâcsească. să nu fie toxic 
pentru om. etc„ a impus schimbarea metodei chimice tradi\ionale de dezinfcqic. 
optându-se pentru o metodă nedestructivă de sterilizare. fără efecte secundare -
metoda iradierii cu raze gama. 

Opera\iunea s-a efectuat în cadrul l.F.A. Măgurele. în condiţii tehnice 
corespunzătoare şi a constat în expunerea obiectului la o sursă radioactivă cu 
izotopul radioactiv 60 Co. doza letală de eradicare fiind de 10.000 Gy luându-se în 
considerare o contaminare maximă posibilă. 

Conservarea patrimoniului prin iradiere cu raze gama. a fost abordată 

sporadic în ţara noastră: la icoane - în cadrul Muzeului Na\ional al Bucovinei. 
Suceava; cărţi, în cadrul Muzeului literaturii române. Enumerăm câteva avantaje ale 
tratamentului: 

- rapiditatea (durata tratamentului redusă) 
- siguranţa sau eficienţa, radiatia gama face parte din categoria radia\iilor 

penetrante, traversând toată masa obiectului (obiectul a fost iradiat în containerul de 
transport) 

- temperatura şi presiunea de desfăşurare este cca ambiantă 
- tratamentul este curativ, o reinfestare ulterioară depinde ck condi\iilc 

mediului ambiant 
- obiectul tratat nu conţine nici un fel de reziduu după tratament. nu devine 

radioactiv. 
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Efectele radiaţiilor ionizante în distrugerea microorganismelor şi insectelor 
dăunătoare care afectează suporturile organice a făcut obiectul a numeroase studii şi 
cercetări. 

Un obiectiv esenţial al acestor cercetări a fost studiul efectelor secundare ale 
iradierii care ar putea dăuna integrităţii structurale a obiectelor de patrimoniu, 
deoarece în afara efectelor microbiologice sub influenţa radiaţiilor ionizante se 
produc şi unele modificări fizico-chimice la nivelul materialelor. 

Din această cauză este de dorit să se realizeze praguri optime de iradiere cu 
eficienţă maximă în sterilizare (doza de sterilizare) şi care să nu afecteze stabilitatea 
materialelor suport. 

În cazul expus, iradierea unui material textil, am efectuat un test, singurul la 
îndemână pentru a constata influenţa radiaţiilor electromagnetice asupra culorii, prin 
expunerea unui fragment (extras din rezerva de tiv) din material la iradierea cu raze 
X de 200 KV şi 3 mA timp de 30 de minute, radiaţia gama având aceiaşi natură ca 
radiaţia X, neobţinându-se nici o modificare. 

După iradiere, prin analize biologice s-a constatat că infecţia este inactivă, nu 
au apărut pe fondul vechii infecţii creşteri miceliene proaspete. 

Nu s-au produs modificări de culoare, ale pH-ului sau ale unor proprietăţi 
fizice specifice (elongaţia la rupere, scăderea rezistenţei fibrelor celulozice). 

Rezultatele noastre confirmă în general datele din literatura de specialitate 
potrivit cărora efectele fungice ale gamma-iradierii pot fi obţinute în limitele 10.000 
- 18.000 Gy protecţie asigurată contra insectelor şi bacteriilor. 

Metoda oferă perspective tehnice moderne de protecţie a bunurilor culturale, 
dar trebuie abordată cu precauţie pentru diferite categorii de obiecte, deoarece în 
structura obiectului de patrimoniu există alături de materialul de bază - suportul - şi 

alte componente (pelicule de protecţie, straturi de preparaţie, adezivi, etc.) care pot 
induce efecte specifice la iradiere, mai ales că nu există standarde definite privind 
compoziţia acestor materiale şi stabilitatea lor în diverse domenii de iradiere. 

Expunem schiţa cu instalaţia pentru experimentarea tehnologiilor de iradiere 
IETI -10.000 precum şi schiţa cu poziţionarea containerului în camera de iradiere. 

BREVIAR PRIVIND CONSERVAREA PATRIMONIULVI CULTURAL 
PRIN IRADIERE 

Doza de eradicare (în Gy) 
INSECTE XILOFAGE 
coleoptere (lyctus, anobium, xestobium) 
Bletchly (UK), Yoshida, Yamamoto (JAP). 

CIUPERCI 

pe obiecte din lemn 
Merulius lacrimans, Coniophora cerebella 
inhibarea miceliului la 2o·c 
+ temperatura (32"C) 
Bors (GER), Mihailov (BUL), Jurasek (CH) 
pe tablouri (lemn, ţesătură, clei, pigmenţi) 
Varo (I)- 11 suse Rhizopus Sp 
(cel mai rezistent) 

<500 

2000 
64 

12000 

10000 
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pe documente grafice 
Beliakova (R) Stemphilium genus, Strakybotris alba 
(cele mai rezistente) 
Pavon-Flores (F) Stemphilium consortiale 
40 surse 

65<Xl 

9.;.HXlO 

pentru hârtii doza acoperitoare 18000 
Bonetti (I) Helminotosposium satirum < 10000 
pe mumii (material complex) 18000 
Dozele de eradicare, menţionate mai sus pentru clase de paraziţi, iau în considerare o 

contaminare maxim posibilă. 

Efectul iradierii asupra materialelor constitutive 

lemn Burnmester: 10.000 Gy punct de inversiune la doze mai mici se ameliorează 
proprietăţile lemnului rezistenţa, rezistenţa la flexiune, comprimare, tracţiune. 

La dozele necesare pentru dezinsecţie şi distrugerea ciupercilor nu este afectat. 
pigmenţi, lianţi, adezivi 

Doria (I): 2<XUlCXl Gy 
Mihailov (BUL): 40.000 Gy 

numai albul de plumb este afectat 
nu sunt afectaţi 

Pigmenţii minerali nu sunt afectaţi la dozele uzuale 

Lianţi: nici o modificare la emulsia ceara - ou 
modificări moderate la ulei de în, mastic 
modificări importante la colofoniu 

hârtie sec. XVI-XIX 
Modificări observabile la doze > 10.000 Gy ( 40.CXJO Gy) 
piele, pergament 

Până la doza de 18.000 Gy nici o modificare 

Instalaţia pentru Experimentarea Tehnologiilor de Iradiere (IETI-10.000) 
1. Intrare; 
2. Intrare personal în camera de iradiere; 
3. Treceri pentru conveior în/din camera de iradiere; 
4. Fereastra; 
5. Semnalizare acustică şi luminoasă; 
6. Sistem de închidere în caz de avarie a containerului. 
Poziţionarea relativă a conveiorului şi containerului în camera de iradiere la IETI

lOCXJO. 
Poziţia sursei în container, traseul conveiorului şi trecerile profilate sunt elemente 

componente ale sistemului de securitate nucleară. 

The use of gama radiations in the desinsection 
of museum objects - a velvet XIXth century mantie 

The paper describes the treatment applied to a textile object from the patrimony of the 
flistory and Art Museum of Bucharest. The object had suffered irreversible damage due to an 
intense fungi attack. The object-a XIX th century velvet mantie borded with whitefur, with wool 
and silk lining - underwent a curative method that uses gamma radiations. 
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PETRE DACllE 
22 oetomhrie 1930 - + 28 deeemhrie 1997 

Mult regretatul director al muzeului nostru între anii 1971-1984 s-a săvârşit din 
viaţa după o grea suferinţă la sfârşitul anului 1997, lasând în urma sa o frumoasă 
amintire colegilor săi din muzeu. 

Originar dintr-un ţinut cu adânci semnificaţii istorice - Ţara Loviştei - din 
satul Câineni, după absolvirea claselor primare în satul natal a urmat Şcoala Normală 
(Liceul Pedagogic) de la Sibiu. Între anii 1951-1955 a urmat cursurile Facultăţii de 
Istorie şi Filologie a Universităţii „Victor Babeş" din Cluj, pe care le-a absolvit cu 
diploma de merit. După un stagiu de doi ani ca cercetător ştiinţific la Institutul de 
Istorie a Mişcării Revoluţionare şi Muncitoreşti este numit şef al Secţiei de Istorie 
Contemporană a Muzeului de Istorie a Oraşului Bucureşti. 

În această calitate a avut o contribuţie importantă la organizarea primei 
expozi{ii permanente a muzeului inaugurată la 24 ianuarie 1959. 

In calitate de director, într-o perioadă dificilă, a reuşit să susţină interesele 
muzeului şi să facă din acesta o instuţie culturală de prim ordin a Capitalei. A adus 
un important aport la bunul mers al tuturor secţiilor din muzeu remarcându-se printr
un real talent în relaţiile inter-umane. Totodată, este persoana care a pus accentul cel 
mai important pe revenirea muzeului şi a expoziţiei sale de bază la tematica strict 
bucure§teană evitând generalizarea impusă de forurile politice. 

In tot acest timp Petre Dache nu şi-a pierdut interesul pentru cercetare. 
Studiile şi articolele sale au adus contribuţii esenţiale la cunoaşterea istoriei sociale, 
a culturii şi urbanisticii contemporane mai puţin studiate a Bucureştiului. 

Moartea sa a lăsat un gol în rândurile celor ce se ocupă de istoria Capitalei dar 
şi regrete pentru omul care a fost Petre Dache. 
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BA.DU VIOREL OCllESEA.NU 
1943-1998 

„Dacă eu nu mă voi gândi la acele probleme, 
cine le va căuta rezolvarea ? Dar dacă nu 
mă voi gândi acum la ele, oare când vor fi 
elucidate ?" 
Hillel - Pirge Abot 

' 

Steluţa Grămăticu 
Liliana-Nicoleta Hanganu 

Aceste cuvinte, notate pe un carton prins pe perete, în spatele biroului său, 
sunt cele mai potrivite pentru a descrie viaţa acestui mare căutător de adevăruri, care 
s-a stins în tăcere la 14 august 1998. 

Născut la Bucureşti la 28 ianuarie 1943, a urmat liceul „Gheorghe Şincai", apoi 
cursurile Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, secţia de Istorie Veche şi 
Arheologie, pe care le-a absolvit în anul 1966. 

După o scurtă perioadă în care funcţionează ca profesor de istorie la şcoala 
generală din comuna Putineiu, jud. Giurgiu, Radu Ocheşeanu s-a transferat la 
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, unde între anii 1967-1977 
lucrează ca m)lzeograf-arheolog, ocupând din anul 1969 şi funcţia de şef al Cabinetul 
Numismatic. In această vreme, a desfăşurat o activitate susţinută pe diferite şantiere 
arheologice şi săpături de salvare din judeţul Constanţa şi a efectuat anchete 
numismatice pentru tezaurele descoperite şi recuperate de muzeu. Între anii 
1968-1976 a participat ca membru al colectivului de cercetare Tropaeum Traiani, 
organizat de Academia Română şi condus de d-l profesor dr. Ion Barnea, la 
campaniile de săpături arheologice de la Adamclisi şi ulterior, aflat în fruntea unui 
colectiv de muzeografi constănţeni, a amenajat Muzeul de la Adamclisi, care 
reprezintă şi astăzi un model de expunere pe criterii muzeografice moderne. 
Totodată, a efectuat săpături de salvare la Topraisar şi a condus colectivul de 
cercetare de Ia Cetatea, identificată ipotetic cu Civitas Ausdecensium, unde a reperat 
pe teren o grădişte feudală timpurie de tip Saltovo. 

În calitate de muzeograf, a organizat Cabinetul Numismatic aducând o 
contribuţie importantă la înscrierea în registrul inventar al muzeului mai vechile şi 
respectiv, noile descoperiri monetare din judeţul Constanţa; a participat la expunerea 
materialului numismatic din expoziţia de bază a muzeului; a organizat câteva 
expoziţii temporare, dintre care, cele mai importante au fost cele estivale organizate 
la parterul actualului Muzeu de artă populară din Constanţa şi în localul fostului 
muzeu de la Eforie Sud. 

În anul 1977, Radu Ocheşeanu s-a transferat la Biblioteca Academiei Române, 
ca muzeograf principal la Cabinetul Numismatic. După desfiinţarea abuzivă a 
Cabinetului, în anul 1980, se angajează la Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului 
Bucureşti, ca muzeograf principal, lucrând la Colecţia „Maria şi dr. George 
Severeanu" şi la Expoziţia Numismatică. Şi aici, a efectuat trei campanii de săpături 
la obiective din epoca feudalismului târziu dintre care amintim: 1986 - sat Poşta, corn. 
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Buturugeni, jud. Giurgiu (în colaborare cu Aristide Ştefănescu); 1988 - Biserica Sf. 
Paraschiva din comuna Domneşti, jud. Ilfov (în colaborare cu Panait I. Panait). Ca 
muzeograf, a reorganizat expunerea celor două colecţii „Maria şi dr. George 
Severeanu" şi Expoziţia Numismatică, astfel încât să se obţină o imagine coerentă a 
circulaţiei monetare pe teritoriul României din cele mai vechi timpuri. La începutul 
anului 1994, în urma propunerii acestui excelent organizator, susţinută în nenumărate 
rânduri, direcţiunea a hotărât înfiinţarea Cabinetului Numismatic al Muzeului de 
Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti. 

În calitate de şef al secţiunii nou înfiinţate, Radu Ocheşeanu a coordonat 
activitatea muzeistică şi de cercetare a tinerilor specialişti de aici. Însuşit cu reale 
calităţi de profesor, pasionat nu numai de numismatică şi istorie, dar şi de strategie 
militară, de istoria navigaţiei şi de artă culinară, dovedea o profundă înţelegere 
pentru aspiraţiile tinerilor specialişti, pe care-i sprijinea cu înţelepciunea izvorâtă din 
vasta experienţă personală şi cu temeinicele sale cunoştinţe în toate proiectele pe 
care aceştia le întreprindeau. 

Activitatea sa ştiinţifică a fost dedicată în mod deosebit numismaticii. Pornind 
de la o primă cercetare a materialului numismatic, Radu Ocheşeanu şi-a concentrat 
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eforturile în vederea editării tezaurelor şi a monedelor descoperite izolat, socotind că 
informaţiile oferite de acestea sunt esenţiale pentru studiul circulaţiei monetare de pe 
teritoriul României, constituind piatra de temelie pentru viitoare abordări de 
anvergură. În virtutea acestui principiu, iniţiază în anul 1972, împreună cu Gheorghe 
Papuc cronica descoperirilor monetare din Dobrogea, în revista muzeului 
constănţean, completând astfel cronica descoperirilor monetare din întreaga ţară, 
realizată de Bucur Mitrea (din anul 1958) în periodicele Muzeului Naţional de 
Antichităţi din Bucureşti. Tot în acest sens a elaborat mai multe studii referitoare la 
descoperirile monetare din Dobrogea, punând în circuitul ştiinţific numeroase date 
privind monedele de aur, argint şi bronz, greceşti, romane şi bizantine, care au 
circulat fie în aşezările rurale, fie în castrele şi cetăţile Dobrogei antice. 

Pentru numismatica antică, trebuie să semnalăm câteva contribuţii importante 
privind monedele histriene de bronz, purtând pc avers roata şi pe revers legenda I L 
T, cărora le propune o datare mult mai târzie, decât cea avansată de d-l prof. dr. 
Constantin Preda, considerându-Ic printre primele emisiuni monetare ale cetăţii 

Histria, sau studiile în care tratează tezaurul de monede macedonene de bronz 
descoperit la Pelinu Uud. Constanţa) sau monedele basileului Moskon. 

Pentru discuţiile pe care le ridică numeroasele descoperiri de tezaure de denari 
romani republicani, tezaure pe care Ic considera sume de bani deja constituite pe 
pieţele monetare din lumea greco-romană şi nu rezultatul unor intense relaţii co
merciale, propune o analiză statistică a depozitelor respective, grupate pe criterii 
cronologice în orizonturi de tezaure şi, cu ajutorul unor indicatori statistici ca media, 
abaterea standard şi coeficientul de variaţie, oferă o imagine coerentă a dinamicii 
structurii numerarului roman republican penetrat în Dacia secolelor I a. Chr. - I d. 
Chr. 

Atras mai ales de circulaţia monetară din Dobrogea din diferite epoci istorice, 
Radu Ocheşeanu recurge la metodele şi comparaţiile statistice cu scopul de a 
evidenţia caracteristicile numerarului din cele câteva tezaure de denari romani 
imperiali din secolul I d. Chr., descoperite în regiunea nord-vestică a Pontului: Viile 
Uud. Constanţa), Adamclisi Uud. Constanţa), Rachelu Uud. Tulcea), Aegyssus. 

Dar cele mai numeroase dintre studiile sale sunt consacrate editării tezaurelor 
de monede române târzii, aflate la Sarica-Niculiţel, Constanţa, Medgidia, Mircea 
Vodă, Straja, Beştepe, Ulmetum şi Arrubium, şi a descoperirilor izolate de monede 
din regiunea dobrogeană. 

Spirit erudit, animat de o neobosită curiozitate ştiinţifică, dublată de o 
cunoaştere temeinică a particularităţilor circulaţiei monetare, Radu Ocheşeanu a 
încercat prin intermediul indicatorilor stohastici şi a comparaţiilor de ordin istoric şi 
matematic să realiefeze evoluţia specifică a pieţelor monetare din Dobrogea între 
secolele III-V d. Chr., care este direct influenţată fie de evenimente locale, fie de 
politica monetară imperială sau de raidurile populaţiilor barbare. Cele mai 
importante exemple în acest sens le constituie studiile în care analizează circulaţia 
monetară din Axiopolis (secolele III-VI d. Chr.) şi Tomis (sec. IV-V d. Chr.), oferind 
alături de informaţiile istorice şi un mod de abordare inedit în numismatica 
românească până la aceea dată. 

Dintre contribuţiile sale în domeniul numismaticii bizantine, amintim tezaurul 
de silicve din fostul judeţ Romanaţi, depozitul de la Tropaeum Traiani şi cel de 
monede de aur de la Axiopolis. 
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Însă cea mai importantă lucrare o constituie teza de doctorat, intitulată 
Circulaţia monetară între anii 270-498 d. Chr. la Dunărea de Jos, cu specială privire 
asupra Scythiei Minor, coordonată ştiinţific de prof. univ. dr. Constantin Preda, 
lucrare alcătuită din opt volume, care cuprind descrieri ale monedelor descoperite 
izolat din circa 90 de localităţi dobrogene, cataloage ale tezaurelor provenite din 
aceste localităţi, tabele şi grafice statistice realizate pentru fiecare etapă istorică (în 
număr de 22 pentru secolele III-VI d. Chr.) şi hărţi ale descoperirilor monetare per 
etapă. 

Radu Ocheşeanu, concretizând în această lucrare activitatea sa desfăşurată în 
domeniul numismaticii timp de 30 de ani, întreprinde o analiză globală a procesului 
de circulaţie monetară Ia Dunărea de Jos după anul 270, prin studierea descoperirilor 
monetare din provincia Moesia Inferior (până în 294), precum şi a celor din 
provinciile Moesia Secunda şi Scythia Minor, pe care le prelucrează din punct de 
vedere statistic cu ajutorul indicatorilor matematici. Selectând din cele 90 de loturi de 
monede numai 24 de eşantioane cu un număr reprezentativ de piese, a elaborat 
modelul statistico-matematic Scythia Minor cu rol de etalon-standard al circulaţiei 
monetare provinciale pentru fiecare etapă. Raportând ulterior fiecare eşantion, 

prelucrat statistic, la acest model încearcă să evalueze poziţia fiecărei pieţe monetare 
în ansamblul circulaţiei numerarului dobrogean. 

Om cu o vastă cultură, dar şi de o rară modestie, Radu Ocheşeanu nu a încetat 
să înveţe şi să-şi satisfacă curiozitatea în cele mai diferite domenii, dovadă fiind 
studiile sale de numismatică feudală (tezaurul din vremea lui Mihai Viteazul de la 
Marsilieni, corn. Albeşti, jud. Ialomiţa; „ducatul de cruciadă" al lui Vlad Ţepeş), 
modernă şi contemporană. Pentru ultimul domeniu, trebuie să semnalăm 
însemnatele contribuţii aduse la cunoşterea proiectelor de decoraţii româneştii, a 
proiectelor şi probelor monetare, care completează cataloagele aflate în uz, la 
înserierea pe criterii ştiinţifice a unor însemnate colecţii de jetoane, această iniţiativă 
fiind printre primele de acest gen din ştiinţa numismatică românească. 

Totodată, şi-a manifestat interesul pentru o ştiinţă înrudită cu numismatica, 
metrologia, editând ponduri antice din Tomis, Callatis, Cyzic sau Histria, greutăţi 
romano-bizantine şi măsuri ponderale feudale şi moderne. Cercetând în mod 
deosebit pondurile anticei cetăţi Tomis, Radu Ocheşeanu a propus pentru fiecare 
dintre cele două categorii de greutăţi folosite de cetate, pondurile derivând din mina 
grecească şi pondurile unciale, o clasificare tipologică şi metrologică, în urma unei 
anchete minuţioase a fiecărui tip. În cazul celor dintâi, pondurile derivând din mina 
grecească, a elaborat o cronologie a sistemelor ponderale tomitane din epoca 
elenistică şi romană, reconstituind şase serii cronologice distincte. Pentru cele din 
urmă, a încercat schiţarea seriilor şi a emisiunilor specifice acestora, bazându-se pe 
criterii tipologice, formă, stil, inscripţii şi simboluri. 

De asemenea, trebuie să menţionăm faptul că a cercetat întreg materialul 
numismatic, descoperit în cele zece campanii de săpături de Ia Adamclisi, cu intenţia 
de a-l edita într-un volum dedicat descoperirilor monetare din această cetate, acesta 
rămânând în manuscris. 

Activitatea sa numismatică a fost apreciată atât în ţară, fiind invitat la 
numeroase sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi congrese, cât şi în străinătate, unde a 
colaborat cu diferite reviste de specialitate şi a participat la evenimente ştiinţifice 
internaţionale: Congresul Internaţional de Numismatică de la Bruxelles (1991) şi Ia 
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Simpozionul Internaţional de Numismatică de la Dobric (1993), comunicările sale 
fiind publicate în volumele tipărite ulterior. A fost ales membru al Societăţii 
Numismatice Române, în cadrul căreia a participat activ în colectivul de redacţie al 
„Buletinului SNR", al Societăţii de Studii Clasice din România şi membru de onoare 
al Societăţii Numismatice Croate din Zagreb. 

Stimat de confraţii de generaţie şi meserie, îndrăgit şi respectat de mai tinerii 
săi colegi, Radu Ocheşeanu a însemnat pentru fiecare dintre noi un exemplu de 
muncă şi tenacitate, de inteligenţă şi hotărâre. În numele celor mai tineri numismaţi, 
nu putem să rostim decât: „Vă mulţumim, domnule Profesor!". 
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ELEMENTE DE ISTORIE 
A ORA.SULUi BUCURESTI 

A ' ~ W 

INTR-0 PUBLICATIE APA.RUTA 
A ' IN GRECIA 

Tudor Octavian Gheorghiu 

Se poate să nu fie o simplă întâmplare faptul că asistăm în ultimul timp la o 
activitate vizibilă a preocupărilor pentru istoria Capitalei. În opinia mea, contextul în 
care se produce acest fenomen este: 

- ridicarea „embargoului" asupra studiilor şi publicaţiilor cu conţinut istoric 
care contraziceau tezele oficiale privind „oraşul socialist". 

- stoparea programului e demolare a centrului istoric şi debitul unor studii 
alternative, de protecţie şi integrare. 

- acutizarea, pe de altă parte, a conflictului dintre curentul „modernist" şi cel 
„protecţionist" în domeniul politicilor de reabilitate a centrului istoric, fenomen care 
a impus activarea cercetării istorice. 

- infiinţarea unor foruri şi asociaţii (D.M.I., C.1.0.R., A.U.R., U.A.R. etc) cu 
scopuri principale sau auxiliare în protecţia şi studiul istoriei oraşului şi, în 
consecinţă, necesitatea de a poseda bănci de date specifice. 

- activitatea în cadrul unor foruri existente (muzee, învăţământ superior, 
administraţie publică etc) a unor componente care se ocupa de acest domeniu - în 
acest sens mi se pare concludentă introducerea la Instituitul de Arhitectură „Ion 
Mincu" a unor discipline şi cursuri referitoare la istoria arhitecturii şi urbanisticii 
protecţiei şi reabilitării monumentelor, inexistente înainte de 1990. 

- derularea unui program complex de contacte internaţioale (cu şcoli, foruri, 
specialişti) cu aceeaşi finalitate şi destinaţie în special corectării mentalităţii 
specialiştilor şi persoanelor de decizie. 

- derularea unor programe personale (studii, doctorate, comunicări etc) care 
au putut fi finalizate şi publicate în ultimii ani. 

În mod sigur, am omis o serie e componente ale fenomenului amintit, care 
începe să se dezvolte într-o mecanică complexă, în ciuda unui cadru conjunctural care 
nu îl sprijinea, rezultând de aici contradicţii vizibile pentru cine este la curent cu 
unele tendinţe recente. Oricum, devine evidentă mişcarea percepută într-un domeniu 
altădată prohibit şi îngheţat, în care doar câteva persoane, într-o manieră aproape 
ilegală şi cvasiizolată încercau şi reuşeau să menţină treaz un anume spirit ataşat 
valorilor autohtone tradiţionale. 

Argument ale afirmaţiilor anterioare este seria de publicaţii recent apărute, 
între care amintesc doar pe cele care oferă noutăţi absolute: Dana Harhoiu 
„Bucureşti, un oraş între Orient şi Occident", ediţie bilingvă româno-franceză, 
editură Simetria a UAR, 1997, Cezara Mucenic, „Arhitectura civilă a Bucureştilor în 
sec. al XIX-iea'', Ed. Museion, 1997, la care se adaugă recenta teză de doctorat a lui 
Nicolae Lascu „Legislaţie şi dezvoltare urbană - Bucureşti 1831-1952 ",conferinţele 
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lui Şerban Cantacuzino şi tot ceea ce s-a întreprins şi publicat de U.A.R, în legătură 
cu concursul Bucureşti „Bucureşti 2.000". 

Ceea ce încă nu s-a realizat într-o manieră multumitoare este „ieşirea în 
exterior" a informaţiei referitoare la istoria oraşului şi participrea Ia mişcarea de idei 
europeană; eforturile recente ale Uniunii Arhitecţilor, amintite, sau ale unor 
persoane particulare nu au avut timp, probabil, să genereze reacţii. 

Bucharest at the beginning of the 19th c. o 100 500 
mc 

În acest context, devine remarcabil interesul de care se bucură oraşul 
Bucureşti în recent apăruta carte a arhitectei elene Alexandra Yerolympos, „Urban 
transformations in the Balkans (1820-1920)", University Studio Press Thessaloniki, 
1996, care reprezintă, după cunoştinţa mea prima abordare globală a modernizării 
oraşelor din Balcani şi apariţiile limitrofe în sec.XIX, a unui feomen amplu, complex 
şi hotărâtor pentru devenirea urbanistică a zonei. 
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Nu intenţionez să ofer aici o recezie (mai potrivită să vină, poate, din partea 
arhitecţilor de la Catedra de Istorie şi Teoria Arhitecturii de la Institutul de 
Arhitectură „Ion Mincu" din Bucureşti, cu care autoarea este în contact de câţiva 
ani), ci să semnalez doar preocuparea autorului străin pentru particularităţile 
fenomenului românesc. De astfel, un subcapitol este dedicat României. 

Russian plan of Bucharest, circa 1780 

Din punct de vedere al cercetătorului român al istoriei Bucureştilor, 
interesante sunt comentariile autoarei privitoare la contextul iniţierii modernizării 
oraşului (inclusiv din punct de vedere legislativ). La ele se adaugă publicarea a două 
planuri numite astfel Russian plan of Bucharest - circa 1780 (reprodus color) şi 
Bucharest at the beginning of the 19 th century (în fapt un fragmment dintr-un plan 
localizabil cronologic între Ernst-Purceii şi Boroczy). Intre ele, primul este extrem de 
interesant. Sursa este o arhivă pariziană şi, după cunoştinţele mele, nu a fost publicat 
până în prezent în România. Cele două planuri pot fi puse în relaţie cu celelalte două 
planuri contemporane, pentru a evidenţia cu exactitate evoluţia morfologică a 
oraşului la cumpăna celor două secole şi, prin comparaţie, anumite realizării urbane 
zonale (din teritoriul în care este localizată cercetarea autoarei), anterioare şi 
posterioare unor acţiuni de modernizare. În ceea ce priveşte Bucureştiul, am în 
vedere în special acţiuni de regularizare a cursului Dâmboviţei, ca peambul al 
lucrărilor de modernizare de mai târziu. 
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Depăşind cadrul fenomenului autohton, localizat pe Bucureşti, planurile în 
cauză intră în relaţie şi pot fi comparate cu cele publicate de aceeaşi carte, ale unor 
oraşe sud-dunărene anteriore procesului de modernizare sau surprinzând anumite 
etape ale acetuia. Prin aceasta, istoricul poate detecta apropieri tipologice şi 
particularităţi ale Bucureştilor în raport cu alte oraşe importate din zonă. 

Apropierile morfologice şi structurale se referă la aspectul labirintic al 
reţelelor stradale, densificându-se pronunţat dinspre periferie spre centru, la aspectul 
centrului, în relaţia strânsă dintre oraş şi sit şi la zonificarea având drept centre de 
interes local, clădirile de cult. 

Particularitiţile se relevă la o mai atentă analiză urbanistică, fiind surprinse în 
sfera morfologică şi funcţională. Dacă la restul oraşelor balcanice segregarea zonei de 
locuit are un pronunţat caracter etnic şi religios şi este fermă (mahalalele sunt 
conturate de circulaţiile orientale către centru şi de ramificaţiile centrului comercial
formând reţeaua de străzi comerciale - „Carsija") la Bucureşti zonificarea este mai 
puţin exactă şi fermă, criteriul fiind parohia, cu unele conotaţii legate de meserii şi 
status. La Bucureşti este iarăşi pregnantă reţeaua de „noduri" ale circulaţiei în relaţie 
cu dominantele locale (biserici şi mănăstiri). 

Depăşind cazul Bucureştilor, comparaţia poate continua în domeniul 
planimetriilor noi, utilizate în sec. XIX în diferite zone ale Balcanilor şi în România, 
interesantă în sine şi în raport cu sursele utilizate şi cu politicile specifice. 

În orice caz, pentru noi, lucrarea datorată Alexandrei Yerolympos este o 
primă integrare a unor reabilităţi urbanistice româneşti într-un fenomen desfăşurat la 
scara zonală, într-o publicaţie cu impact cel puţin european, dat fiind mediul 
universitar în care apare şi limba utilizată. 

Consider, în final, că această ieşire din izolare şi anonimat se cere consolidată 
prin contrubuţii noi româneşti, care să penetreze în mediul ştiinţific internaţional. 
Inceputurile, în acest sens, au fost semnalate în debutul articolului. 

Data regarding the history 
of Bucharest presented in a recent Greek publications 

Noticing an augument of interest in the history of Bucharest, the author states some 
reasons of the fenomennos, mentioning, among others, the rise of the „embargo" upon archive 
documents concerning „ the socialist city", the ceasing of the demolition programme, the 
sharpening conflict between the „modernist" and the „protectionist" trends in reabilitating the 
historic centre of the Romanian Capital. Among the recent publications dealing with Bucharest, 
the author refers to a remarcable work of a Greek architect, Mrs. Alexandra Yerolympos, 
entitled „ Urban Transformations in the Balkans" (1820 -1920) (University Studio Press, 
Thesaloniki ,1996). 
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ISTORIA REPUSĂ 
ÎN FIREASCA CONTINUITATE 

Oliver Velescu 

Cu aceste cuvinte îşi încheie arheologul Aristide Ştefănescu nota despre 
biserica Sfântului Spiridon-Vechi din Bucureşti, publicată în revista Muzeelor 
XXXIII, 1996, nr. 4, pag. 62. (Autorul a publicat şi foarte eruditele „Cercetări privind 
istoria ansablului mănăstirii Sf. Spiridon-Vechi din Bucureşti", în Revista 
Monumentelor Istorice nr.1- 2/1993; 1 - 2/1994, pag.89- 101.). 

Demodată în ziua de 25 august1987 fără nici o justificare şi cu sălbăticie - în 
sensul propriu al cuvântului - actul în sine a constituit un atac la memoria oraşului, o 
agresare a spiritualităţii bucureştene; una din faptele care, cumulate cu altele 
asemănătoare, au contribuit la izbucnirea revoluţiei din decembrie 1989. 

Biserica Sf. Spiridon-Vechi izbuteşte o seamă de particularităţi care au făcut 
din ea unul din lăcaşurile de închinare cele mai căutate din Bucureşti. Prin proporţiile 
ei foarte modeste, dominată fiind de un plop înalt de o vârstă cu biserica, monument 
al naturii, ciuntit şi el de la demolare, înconjurată de clădiri înalte, şi îngropată în 
pământ prin depunerile succesive de-a lungul a două secole şi jumătate de existenţă, 
ca şi clar obscurul din inteior, toate îndemnau la o reculegere fie chiar pentru timpul 
consumat aprinderii unei lumânări. 

Biserica Sf. Spiridon - Vechi situată în Piaţa Naţiunilor Unite, fostă a Operei, 
fostă a Senatului - făcea parte dintr-un micro-ansamblu istoric al Bucureştiului, din 
păcate dispărut pentru totdeauna. La sud-est de biserica pe locul blocului 
„Gioconda" a fost o veche casă brancovenească, construită în 1708 de Toma 
Brâncoveanu, cu succesive reparaţii şi adăugări, demolată la începutul secolului XX. 
Nu departe, în spatele blocului sus amintit: Casa Soare, o valoroasă mărturie a 
arhitecturii neoromăneşti. La sud-vest, „peste drum" de biserică, a fost sediul 
societăţii „Tirul", prima asociaţie sportivă din Bucureşti, în incinta căreia se află un 
bazin de înot, tot primul din Bucureşti, dărâmat în 1978, iar dincolo de el, cochetul 
teatru „Regina Maria" devenit apoi, din 1940, sediul Operei Române, apoi al Operei 
(scara care a intrat definitiv în istoria teatrului românesc), dar demolat (teatrul) în 
anul 1985. 

Biserica Sf. Spiridon - Vechi mai era cunoscută şi prin faptul că era situată pe 
malul stâng al Dâmboviţei, dar începând din anul 1884 „a trecut" pe malul drept, prin 
desfiinţarea unui meandru în cadrul lucrărilor de „întreţinere" a râului. Biserica a 
fost construită în marginea mahalalei Scorţarului, nume care aminteşte ca şi cel de Ia 
Sibiu: „moara de scoarţă " de materie primă folosită de tăbăcari la prelucrarea 
pieilor, pe locul altei biserici tot de cărămidă din secolul al XIX-iea. Biserica a fost 
ridicată în anul 1747 de către Constantin Mavrocordat şi închinată patriarhiei 
apostolice a Antiohiei. Faptul este consemnat de pisania bilingvă, înscripţie unicat, în 
limbile greacă şi arabă, de unde şi numele dat în 1921 de Nicolae Iorga - „biserica 
siriană". Înscripţiile amintesc de închiderea locaşului cu averile sale şi de patriarhul 
Silvestru, dar nu este amintit mitropolitul Ţării Româneşti, Neofit care era şi el grec 
de origine. 
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De plan trilobat, biserica are un pronaos şi un pridvor supralărgit, 
particularitate menţionată în lucrările de specialitate. 

Faptul este că din iniţiativa patriarhiei române această biserică a fost 
reconstruită şi, „ca un arc peste timp", a fost sfinţită în ziua de Sf. Dumitru, la 26 
octombrie 1996 de către P.F.Patriarh Teoctist şi lgnaţie al IV-iea, patriarhul 
Antiohiei şi al Întregului Orient. 

Acest eveniment bucureştean s-a desfăşurat într-un anonimat desăvârşit, 
explicabil poate numai prin aceea că s-a petrecut în plină campanie electorală. Păcat! 
Reconstruită pe acelaşi amplasament, biserica se înscrie perfect în noul ansamblu, 
contribuind prin silueta ei la umanizarea „verticalelor" care o înconjoară. 

History reset in its normal continuity 

The o/d church of Saint Spiridon - one the most polu/ar churches in Bucharest, built in 
1747, by the voivode Constantin Mavrocordat, and dedicated to the Patriarchy of Antiochia -
was demolished in August 1987, and quen re-bui/t, by the initiative of the Romanian Patriarchy. 
lt was re-consacrated on October 26 th,1996, on Saint Dimitries Day (Saint Dimitrie being the 
Patron of Bucharest). 
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ÎNSEMNĂRI PRIVIND 
EVOLUTIA SPATIILOR FUNERARE, 

' ' ,,NECROPOLA CAPITALEI'', 
EDITURA MUSEION cmSINĂU, 1997 

' 
Cristina Loredana Ene 

Omul a fosl dintotdeauna preocupat de ideea de moarte, fenomen căruia 
diversele civilizaţii şi popoare i-au dat o însemnătate şi o importanţă diferite, în 
funcţie de credinţele lor, de împrejurările şi mijloacele de care au dispus. Pe măsura 
dezvoltării concepţiei de prelungire a vieţii dincolo de moarte riturile funerare au fost 
privite şi ele dinlr-o altă perspectivă, iar problema amenajării spaţiului destinat 
depunerii osemintelor celor dispăruţi a cunoscut mai multe soluţii. 

Cuvântul cimitir, a cărui etimologie greacă conduce la ideea de somn, nu a 
avut în vremurile trecute înţelesul pc care îl dăm noi astăzi termenului. Dezvoltarea 
spaţiului mortuar reprezentat de cimitir a urmat obiceiuri şi legislaţii diferite, care i
au permis să cunoască cele mai diverse forme de evoluţie. Elementul de bază al 
oricărui cimilir, monument funerar, trebuie privit dinlr-o dublă perspectivă: păstrător 
al rămăşiţelor celui dispărut şi păstrător al memoriei acestuia. Destinat iniţial luptei 
împotriva uitării, evoluţia monumentului funerar ne demostrează preocuparea 
pentru viaţa de dincolo de moarte. Pe măsură ce societatea umană s-a dezvoltat, s-a 
perfecţionat şi a cunoscut forme înfloritoare de evoluţie, a crescut şi importanţa care 
s-a acordat riturilor funerare şi preocupării pentru păstrarea urmelor celor dispăruţi. 

Antichitatea cu perioda ei de înflorire deosebită a artelor nu a rămas 
indiferentă faţă de câmpul de manifestare pe care monumentul funerar 1-a pus la 
dispoziţia artiştilor. Modul de păstrare a osemintelor şi grija pentru păstrarea 
memoriei defunctului au oferit multiple posibilităţi de etalare a preţuirii familiei sau 
comunităţii. Astfel s-au realizat monumente mai mult sau mai puţin grandioase, însă 
de o deosebită valoare artistică şi în care bunul gust şi dorinţa de frumos se pot 
observa cu uşurinţă. Dar, dincolo de estetic, aceste monumente au reprezentat pentru 
cercetătorii domeniului un bogat material de studiu, din care au fost scoase la iveală 
informaţii despre popoare şi civilizaţii îndepărtate. 

Egiptul Antic a cunoscul o grijă predominantă pentru conservarea corpului 
împotriva timpului şi a omului. Evoluţia tehnicilor de îmbălsămare, care au tins spre 
perfecţiune, grija pentru efectuarea acestei costisitoare operaţii, sunt expresia 
protestului extrem împotriva realităţii morţii. Acest fenomen a dus la realizarea unor 
monumente de o soliditate şi o măreţie impresionante, monumente care pe lângă 
frumuseţea lor ne dau şi o imagine clară a unei lumi de mult apuse. Bogaţi sau săraci, 
monarhi sau sclavi, egiptenii erau transportaţi într-un mormânt cât mai inviolabil cu 
putinţă, unde potrivit credinţei lor aveau să-şi continue existenţa în regatul subteran 
al lui Osiris. De aceea în mormintele egiptene alături de rămăşiţele pământeşti se 
regăsesc decorul, mobilierul, bijuteriile, armele şi alimentele celui dispărut, fie reale 
fie reproduse în picturi murale. Piramidele egiptene sunt departe de a fi doar nişte 
impunătoare morminte, ele sunt o reflectare a unei culturi, a unei civilizaţii, a unei 
lumi străvechi. 
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În Mesopotamia concepţiile legate de supravieţuirea dincolo de moarte erau 
vagi, iar riturile funerare nu aveau o aşa mare importanţă, însă mormintele, realizate 
din piatră şi cărămidă, conţin somptuoase mobiliere funerare, chiar din aur pentru 
conducători, şi au fost o sursă din care cercetătorii au extras preţioase informaţii 
privind modul de viaţă din acele vremuri. 

Grecia Antică a acordat o importanţă fundamentală înmormântării, potrivit 
credinţei că sufletul mortului lăsat fără înmormântare era condamnat să hoinărească 
veşnic, fără odihnă eternă. Această teamă de preumblare veşnică era mai mare decât 
însăşi teama de moarte. Atena nu cunoaştea în acea perioadă un serviciu de pompe 
funebre, îndatoririle legate de funeralii revenind familiei. În funcţie de metoda 
pentru care se opta, incinerare sau înhumare, rămăşiţele erau depuse în coşciuge 
confecţionate din diferite esenţe lemnoase sau în sarcofagii de argilă sau piatră. 
Pentru războinici şi conducători se oficiau funeralii publice. Urmele necropolelor 
antice ateniene sunt o preţioasă sursă de informaţii, valoarea operelor funerare 
demonstrând nivelul înalt atins de civilizaţie . 

Roma Antică a cunoscut o dezvoltare deosebită a artei funerare. Inhumarea a 
fost treptet înlocuită cu incinerarea, fapt ce a făcut ca aria de manifestare a talentului 
artistic să acopere un câmp foarte vast. Iniţial mormintele se aflau în incinta oraşelor, 
uneori chiar în locuri special amenajate în case în cazul celor înstăriţi, însă în final, 
din motive de igienă, au fost scoase în afara zidurilor oraşelor. Monumentele romane 
diferă în funcţie de tradiţiile locale, disponibilităţile financiare, ritul incineraţiei sau 
înhumării, mergând de la simple cutii din beton sau piatră la mausolee măreţe, 
dominate de elemente circulare. Pe lângă formele arhitecturale complexe Ia care au 
ajuns, mormintele romane constituie şi un repertoriu decorativ şi iconografic 
deosebit-pictură, sculptură, mozaic-, inepuizabile surse de transpunere a concepţiilor 
despre viaţă şi moarte ale lumii romane. Fastul, inscripţiile elegante, portretele 
sculptate, interesul pentru detaliul biografic de pe morminte au reprezentat peste 
timp un patrimoniu inepuizabil de informaţii pentru cei interesaţi. Mausole fastuoase 
ale familiilor bogate sau catacombe, cimitire închise ale sărăcimii, toate erau un prilej 
pentru artişti să-şi demonstreze talentul, să îmbine arhitectura cu sculptura. 
Splendida decoraţie interioară a unor morminte subterane compensa întunericul 
inerent. Împodobite cu picturi mitologic~ sau ornamentale, cu mozaicuri de o 
deosebită frumuseţe, monumentele funerare romane tindeau să satisfacă dorinţa de 
ambianţă somptuoasă, aspiraţia spre nemurire. Indiferent de calitatea execuţiei, 
mormintele erau încărcate de sensuri simbolice, de imagini figurative cu caracter 
funerar - portrete funerare, statui, busturi, lespezi, sculpturi în relief cu inscripţii - , 
elemente ce au oferit peste timp preţioase informaţii epigrafice cercetătorilor. De o 
largă răspândire în lumea romană s-au bucurat sarcofagul, un mormânt costisitor, 
însă care oferă un spaţiu larg de desfăşurare talentului artistic. Compus din două 
părţi, cutie şi capac, sarcofagul era acoperit de decoraţii în relief ce făceau loc unor 
numeroase reprezentări mitologice: simboluri, metafore, teme îmbogăţite, toate 
folosite pentru a accentua dorinţa de nemurire. De o calitate şi varietate stilistică 
deosebite, sarcofagiile, redau transformările miturilor, evoluţia credinţelor şi 

religiilor vechi, schimbarea concepţiei asupra vieţii. 
Mai târziu elaborarea repertoriilor iconografice cu un conţinut nou, extras din 

povestirile biblice vor marca triumful şi gloria lui Dumnezeu asupra morţii, şi nu pe 
cea a omului de rând, muritor. Tradiţia creştină a înhumării şi marcării amintirii celui 
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decedat a schimbat radical atitudinea omului faţă de moarte, ce devine trecerea spre 
adevărata viaţă. Moartea martirilor va fi văzută ca un triumf asupra singurei morţi 
veritabile de care trebuie să se teamă un creştin, cea spirituală. 

Concentrarea lumii culte la oraşe a făcut posibilă apariţia şi dezvoltarea de-a 
lungul vremii, în diferite ţări, a unor cimitire celebre prin concentrarea de morminte 
ale unor oameni de seamă. Treptat cimitirul nu a mai fost privit ca un simplu loc de 
odihnă veşnică, ci ca o enciclopedie vie, ca un muzeu de artă în aer liber, ca o 
concentrare într-un spaţiu relativ restrâns a unei arhitecturi şi arte funebre deosebite. 
Originea cimitirelor creştine stă în dorinţa credincioşilor de a fi îngropaţi în interiorul 
bisericii sau cât mai aproape de ea, cimitirul fiind iniţial legat de biserică. Deseori 
bisericile au fost distruse, însă cimitirele sau rămăşiţe ale lor au rămas drept mărturie 
pentru o lume dispă~ută. Acest gen de cimitire a reprezentat pentru arta religioasă a 
Evului Mediu un spaţiu larg de desfăşurare, un cadru pentru opere remarcabile şi 
variate: porţi şi ziduri interioare, capele, clopote, morminte sub diferite forme, 
decoraţii, etc. Toate aceste mici părţi ce constituie cimitirul afirmau arhitectura 
funerară, pictura, feroneria şi sticlăria artistică. Modul de tratare a persoanelor 
decedate a dus şi el la dezvoltarea arhitecturii funerare; astfel incinerarea şi 
depunerea cenuşei în urne a reprezentat momentul apariţiei unui monument funerar 
ce se încadra perfect normelor igienice, dar care era în acelaşi timp un cadru de 
expresie pentru artele desenului, picturii, sculpturii şi un spaţiu de manifestare a 
sentimentelor. Diferitele probleme pe care le-au cunoscut cimitirele în evoluţia lor -
lipsa de spaţiu, epidemiile, jafurile - au impus luarea unor măsuri administrative 
ferme privind locul de amplasare şi spaţiul adecvat destinat lor. 

La noi problema apariţiei, dezvoltării şi evoluţiei cimitirelor este una foarte 
puţin cercetată, nu mulţi fiind aceia care şi-au îndreptat privirile spre acest subiect. 
Puţinele pietre de mormânt păstrate şi însemnările călătorilor de altădată ne 
confirmă faptul că în trecut înmormântările se făceau în curtea bisericilor. 

În Bucureşti, datorită numărului mare de locuitori, problema spaţiilor de 
înmormântare a fost o. preocupare permanentă a autorităţilor. Înfiinţarea unor 
cimitire speciale, care să satisfacă necesităţile tuturor comunităţilor religioase 
conlocuitoare, să fie igienice şi amplasate în spaţii corespunzătoare în acelaşi timp a 
necesitat ani lungi de discuţii. Scoaterea lor din interiorul oraşului nu a fost deloc 
uşoară, locuitorii temându-se că astfel hoţilor le va fi mult uşor să profaneze 
mormintele. Proiecte succesive de amplasare a cimitirelor diferitelor confesiuni în 
spaţii care să împiedice apariţia epidemiilor şi care să nu se lovească de protestele 
locuitorilor au fost rând pe rând abandonate datorită împrejurărilor vitrege -
războaie, schimbarea domnitorilor, lipsa fondurilor. Însă treptat, cu paşi mici, bazele 
cimitirelor publice au fost puse şi problemele legate de amplasare şi întindere au fost 
rezolvate. Cimitirul care a cunoscut în timp o importanţă şi o dezvoltare deosebită a 
fost cel din Calea Şerban-Vodă, cunoscut mai târziu ca Cimitirul Belu, denumirea 
fiindu-i dată de numele fostei curţii şi grădinii boiereşti pe locul căreia a fost 
amplasat. Spaţiul lui a crescut şi a fost amenajat permanent, în funcţie de noile 
necesităţi ale comunităţii, devenind funcţional în 1859, când au loc primele 
înmormântări, deşi asupra acestui an planează numeroase semne de întrebare. 
Treptat vor lua fiinţă şi alte cimitire fiind astfel eliminate înmormântările pe lângă 
biserici. Numeroase familii înstărite vor transfera osemintele predecesorilor lor în 
noile cimitire nou înfiinţate, în special în Cimitirul Belu. De-a lungul anilor, poate şi 
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datorită faptului că în trecut pe locul său de amplasare a fost o grădină publică, 
Cimitirul Belu a devenit unul modern, un Ioc de întâlnire şi de plimbare pentru 
bucureşteni care puteau admira mormintele-monument şi cavourile devenite 
monumente istorice. 

Gheorghe Bezviconi este unul din puţinii istorici care s-au aplecat asupra 
studierii evoluţiei cimitirelor din Bucureşti, cu o atenţie deosebită acordată 
Cimitirului Bellu. Prin cercetări neobosite el a reuşit să culeagă informaţii şi să ofere 
o istorie a evoluţiei cimitirelor bucureştene. Lipsit de şansa de a-şi continua studiile 
Bezviconi şi-a cultivat vocaţia de istoric şi şi-a demonstrat valoarea incontestabilă. 
Stau mărturie în acest sens numeroasele titluri pe care diferite instituţii din lume i le
au acordat şi admiraţia deosebită pe care Nicolae Iorga a avut-o faţă de tânărul 
istoric, în care a intuit valoarea pe care timpul a confirmat-o. Publicist autodidact, cu 
un stil inconfundabil, şi-a uimit contemporanii prin originalitatea materialelor scrise, 
prin maturitatea şi seriozitatea judecăţilor istorice emise. A debutat în publicistică în 
1927 şi a scris la toate periodicele româneşti din Basarabia sa natală. Gheorghe 
Bezviconi are marele merit de a pune într-o nouă lumină arhitectura funerară, 
demonstrând valoarea de patrimoniu a cimitirelor. El a ştiut totodată să depăşească 
condiţia de simplu cercetător genealogist şi să scoată la iveală inepuizabilul tezaur de 
informaţii pe care un cimitir le deţine. Soarta nu i-a fost deloc favorabilă, a fost chiar 
paznic la Cimitirul Belu, însă dăruirea, devotamentul şi dorinţa lui de a scrie, de a 
aşterne pe hârtie descoperirile făcute, de a realiza o operă trainică au fost mai 
puternice. 

Valoarea bogatului material oferit de Cimitirul Belu, frumuseţea 
monumentelor funerare, l-au făcut pe Gheorghe Bezviconi să-şi îndemne 
contemporanii să privească acest spaţiu de odihnă eternă cu alţi ochi: ca pe un 
adevărat muzeu de artă, cum demonstrează în articolul din 1959 intitulat „Cimitirul 
Bellu din Bucureşti. Muzeu de sculptură şi arhitectură" apărut în revista 
„Monumente şi muzee". Acest articol a stat la baza operei la care Gheorghe 
Bezviconi a lucrat o mare parte din viaţă şi pe care din nefericire nu a avut şansa să 
o vadă publicată. După îndelungate demersuri ale soţiei sale, Tatiana Bezviconi, în 
1972 lucrarea „Necropola capitalei" vede lumina tiparului, cu o prefaţă a lui Dan 
Berindei şi mici completări realizate de soţie. 

Ultima ediţie a lucrării a apărut la Editura Museion din Chişinău în 1997, sub 
îngrijirea editorului Iurie Colesnic care scrie şi prefaţa - o emoţionantă prezentare a 
unui destin zbuciumat şi tragic. Partea centrală a volumului se intitulează 
„Cimitirele" şi reprezintă o listă a numelor celor înmormântaţi în locurile de odihnă 
veşnică bucureştene şi în special în Cimitirul Belu, prezentate în ordine alfabetică. 
Autorul oferă şi o notă explicativă - „Lista celor înmormântaţi în cimitirele capitalei, 
mai ales în Cimitirul Belu" - în care arată că a folosit pentru prezentare numele de 
familie, prenumele, uneori şi prenumele tatălui, anii vieţii, figura şi locul unde este 
înmormântat fiecare. Această catalogare pe număr de parcele oferă o localizare 
perfectă pentru orice nume de persoană dorim să căutăm. Conţinutul lucrării este 
întregit de capitolul „Istoricul cimitirelor din Bucureşti", în care autorul dă informaţii 
exacte privind evoluţia şi dezvoltarea acestor spaţii, rod al unor cercetări asiduee. 
Regăsim şi o prezentare intitulată „Monumente de artă" -, capitol în care autorul 
scoate în evidenţă valorile artistice aflate în Cimitirul Belu. Sunt prezentaţi aici 
artiştii cei mai valoroşi cu lucrările lor - Karl Storck, Ion Georgescu, Carol Storck, 
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Frederic Storck, Oscar Spăthe, Dumitru Paciurea -, dar sunt date informaţii şi despre 
artişti cu mai puţine lucrări, mai puţin cunoscuţi sau străini cărora li s-au comandat 
lucrări - Constantin Bălăcescu, D. Măţăuanu, O. Han, Rafaelo Romanelli, etc. Pentru 
fiecare lucrare este indicat şi anul execuţiei. Cum era de aşteptat în capitolul intitulat 
„Studierea cimitirelor" Gheorghe Bezviconi subliniază importanţa studierii 
bogatului material pus la dispoziţia cercetătorului interesat de Cimitirul Belu, 
studierea lui căpătând semnificaţii ştiinţifice în opinia autorului. Volumul mai 
conţine şi lista numelor eroilor de pe Pantheon, realizată de Tatiana Bezviconi şi se 
încheie cu o traducere din limba rusă intitulată „Paznic la cimitir", scrisă tot de soţia 
autorului, care prezintă dramaticul moment din viaţa lui Gheorghe Bezviconi 
reprezentat de perioada în care a fost paznic la Cimitirul Belu. 

Purtând subtitlul „Dicţionar enciclopedic" lucrarea „Necropola Capitalei" 
este un util instrument de lucru pentru cei ce se ocupă de istorie bucureşteană şi nu 
numai. 

The cemetery Belu - the most importand necropolis of the Romanian Capital - Bucharest 

The book published at Chişinău, dedicated to the Belu cemetery - rightfully considered 
as the main necropolis of the Romanian Capital - gave the authoress the opportunity to write an 
essay about the tradition of erecting funerary monuments, starting with the Antiquity, Gheorghe 
Bezviconi, a reputed scientist from Basarabia, wrote a history of the Bucharestan cemeteries, 
mentioning miinly the funerary monuments works of famous sculptors, and dedicated to noted 
personalities of the public /ife. 
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SECOLUL 20 - NR. 6-7-811997 
NUMĂR DEDICAT ORASULUI 

' BUCURESTI 
' 

Liana Ivan Ghilia 

Puţine subiecte sunt, pentru bucureştenii din naştere ori din convingere, mai 
importante decât cele. privitoare la chiar oraşul Bucureşti. Dilema (în sensul 
jurnalistic al termenului) bucureştenilor - dar şi a restului omenirii care-a trecut 
vreodată prin Bucureşti - se poate exprima parafrazându-l pe Montesquicu: 
comment peut-on etre Bucarestan? Chestiunea este abordată de presligioasa 
publicaţie Secolu/ 20, ale cărei numere 6-7-8 atrag atenţia - printr-o suită 
diversificată de texte menite să schiţeze faţete bucureştene suficient de schimbătoare 
ca să se răsfrângă mereu altfel, neaşteptat şi Lotodată familiar, în inteligenţa diverşilor 
observatori - asupra importanţei pe care o ocupă urbea de pe malurile Dâmboviţei 
pc harta subiectivităţii noastre. · 

Există atâtea oraşe - demonstra scriitorul Italo Calvina - câţi orăşeni atenţi se 
perindă prin ele; există - în cazul nostru - atâţia Bucureşti câte conştiinţe îl străbat 
(asumându-şi-l). 

Înainte de toate, Bucureşti este un substantiv propriu cu număr ambiguu -
plural-unic sau singular-multiplu - care obligă la impresii interogativ-polarizate: 
comun sau aparte? concentrat sau dezagregat? Unicitatea-unitate a Bucureştiului 
provine - o constată mulţi din cei care i-au schiţat atmosfera - din tensiunea 
centripetă a locului. Apoi, spaţiul Bucureştilor are un fel special de a anula 
liniaritatea timpului, suspendat fiind între sinecdotica realităţilor şi reperelor 
„axiomatice" ale unui trecut idealizat, recuperat - prin forţa memoriei - şi situat 
dincolo de „pierderi", în aria „dezideratelor", căci trecut şi viitor sunt biunivoce, 
reciproc relative: înaintările Bucureştilor par a fi mereu retrospectiv-comemorative, 
un fel de a conjuga, cu obstinaţie, viitorul la timpul trecut. 

Capitala „târzie" a Ţării Româneşti, resimţită adesea ca „oraş al vizaviurilor 
contrastante", *îşi întregeşte prezenţele prin absenţe, compensatoriu, şi, paradoxal, 
lipsurile prin existente, într-un raport de plinuri şi goluri desfăşurat pe fundalul unui 
hedonism jovial subiacent „convivialismului" remarcat de Mihai Zamfir ** şi 
recognoscibil în variate sintagme, de-a lungul volumului (Ştefan Augustin Doinaş: 
„ritual al comuniunii", la pag. 6; Mihai Zamfir: „convivium greu de întâlnit aiurea", 
la pag. 58; Magda Cârneci: „comuniune nemărginită", (p. 139); Sanda Voiculescu: 
„spaţiu de agregare"; Paul Morand: „Joc de întâlnire", (la pag. 228); Augustin Ioan: 
„spaţiu antiprivat", (la pag. 273 etc.), convivialism înflorit în locuri caracteristice: 
cafeneaua ("loc prin excelenţă convivial, templu laic al prieteniei" (Mihai Zamfir, 
pag. 58), localul, parohia „comunitatea de blocuri" (Monica Pillat), coada, centrul, 
mahalaua ş.a.m.d. 

Orizontul „dezmărginit" al satului (pomenit în Editorial, de Ştefan Augustin 
Doinaş), Bucureşti - Oraşul - îi opune îngustimea teritorială ce obligă concentratul 

* Cezar Paul Bădescu p. 69. 
•• Mihai Zamfir, Mituri ale oraşului, p. 58. 
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social la o civilizaţie implozivă, efervescentă, atractivă prin perspectiva realizării 
fiinţiale promise a împlinirii de sine - făgăduială problematică, atâta vreme cât de la 
„sublimul" amalagmului de conştiinţe la deruta identitară, pasul e periculos de 
mic.*** 

Semnatarii volumului, comentatori profesional-subiectivi ai esenţialităţii 
bucureştene, surprind (implicit şi explicit) pulsaţia antinomică atracţie/dezamăgire 
exercitată de Bucureşti, sursă probabilă a sentimentului cioranian (declarat, la 
propoziţii lărgite, de autorul Schimbării la faţă a României) de dragoste-ură (Neagu 
Djuvara, Amintiri din anii '20, impresii din anii '90). 

Bucureşti ne apare ca loc al afectivităţii ridicate şi al unui patetism de speţă 
barocă: patetice sunt Casa Poporului („cea mai mare clădire din lume, după 
Pentagon··. conform lui Şerban Cantacuzino în articolul Două oraşe distincte, pag. 
13); bulevardul Victoria Socialismului („care nu duce nicăieri"); epitafurile (kitsch
uri funerare menţionate de Cezar Paul Bădescu) şi graffitiurile (kitschuri 
comunicaţionale, mesaje ale unei facţiuni comunitare în larvaritate cronică, 
observate de Delia Verdeş). Patetice sunt investigapile etno-urbane ale 
cercetătorilor francezi şi români (narate de d-na Irina Nicolau) respinşi de „subiecţii" 
bucureşteni (deviaţi de la normele tradiţionale ospitalităţi valahe, din pricina prea 
deselor atentate la viaţa privată prin intruziuni curiozităţii recurente şi agresive a 
diverşilor securişti, sectorişti, anchetatori, informatori, turnători, responsabili de 
stradă, supraveghetori, inspectori, vecini, colegi); patetice sunt secvenţele 
cutremurului din 1977, demolările, „mizeria apocaliptică", „infernul ăsta" (Mircea 
Cărtărescu, pag. 90), cozile, foametea programată (ce a alterat omenia bipezilor 
coborându-i, pe scala animalităţii, în vreme ce patrupede canice - victime ale 
cataclismelor sociale - ni se înfăţişează spiritualizate prin suferinţă, ca într-o 
memorabilă secvenţă povestită de d-na Monica Pillat, secvenţă literară ca o reflectare 
în oglindă a unei tulburătoare picturi din ciclul Regele nebun, de Corneliu Baba); 
patetică e goana după amintiri, după relicve. după reprezentativitate. 

Construcţia volumului se sprijină pe soliditatea de concepţie şi informaţie a 
câtorva materiale - compendiul de istorie bucureşteană datorat lui Şerban Cantacuzino, 
Mituri ale oraşului de Mihai Zamfir, După Armaghcdon de Augustin Ioan, Centru şi 
periferie de Solomon Marcus, Orient/Occident de Radu Drăgan, Parohia, spaţiu de 
agregare religioasă de Sanda Voiculescu, O cercetare graffitică de Delia Verdeş, -între 
care se inserează lucrări de diferite niveluri, selecţionerii articolelor mizând, probabil, 
tocmai pe asimetriile expresive ale unor tipuri de analitisme: sentimental-antinomic 
(gen prezent-trecut/trecut-prezent a la Ionesco, precum în nostalgicele Amintiri din 
anii '20, impresii din anii '90 de Neagu Djivara, Cu două lentile gemene de Alfred 
Kaufmann, Străzile au amintiri de Mircea Alexandrescu, reconstituirea localului Mon 
Jardin, de pe timpul când "populaţia" bucureşteană era o omenire de oameni 
rememorată de Jonny Răducanu, variaţiunile pe teme olfactive ale Magdei Cârneci); 
moralizator-estetizant (Teodor Baconski); poetic-autobiografic (Mircea Cărtărescu); 
compilativ (articolul despre Art deco) şi altele. 

Traumele epocii revolute - ce marchează majoritatea scrierilor - îşi găsesc 
aproape unanim simbolul în monstruoasa Casă a Poporului, produsul coşmareicului 
„cuplu dictatorial care a ţinut să-şi ridice labirintul dedalic (. . .) - memento împotriva 

*** Ştefan Augustin Doinaş, în Editorial, p. 8, semnalează „revărsarea monstruoasă a fluviului 
inform şi bolborositor de indivizi bipezi care nu se mai deosebeau între ei." 
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lipsei de măsură şi a grotescului" (Şerban Cantacuzino, pag. 8), climax arhitectural al 
calamităţilor abătute asupra Bucureştiului. Discuţia asupra Centrului Civic se poartă 
între polul pozitiv al aprecierilor unui „stil pe care mulţi occidentali l-au perceput ca 
fiind unul modernist, de ultimă oră şi foarte la modă" (Şerban Cantacuzino, pag. 16) 
şi cel negativ, teoretizat de Mariana Celac pentru care problema „stilului" este cât se 
poate de clară, dacă unii mai stau în cumpănă, căutând valoarea surogatului, rătăciţi 
între imaginile unor pervesiuni estetice uluitoare prin bizareria incongruenţelor 
elementale şi compoziţionale, d-na Celac atrage atenţia, tranşant: „compoziţia cu 
operaţiile urbanismelor imperiale de la începutul secolului, cu planurile lui Speer 
pentru Berlin sau cu EUR-ul mussolininian nu poate fi susţinută. Modelele pentru 
discursul arhitectural al Casei trebuie căutate în altă parte, anume în clasa opţiunilor 
lui Marcos, Bocassa, Kim III Sung, elementele de stil, de referinţă istorică, chiar de 
pedagogie doctrinară sau de mesaj naţional sunt culese la întâmplare şi intepretate în 
manieră de Disneyland." (pag. 266) „Iar dacă ne gândim la ruina unor destine 
omeneşti, la dezmbrarea oraşului, la pierderea reperelor sale simbolice, esenţiale 
pentru compoziţia şi demnitatea sa urbană, la economia exangvinată, carnavalul 
arhitectural al Centrului Civic ni se arată ca nimic altceva decât o petrecere 
macabră." Tonul celor de mai sus concordă cu al arhitectului Augustin Ioan, care 
vede Bucureştiul, strivit de Centrul Civic, ca pe „un oraş delabrat, odinioară viu, 
peste care a fost placată mecanic o scenografie - modelul nord-coreean de Ierusalim 
ceresc." (pag. 268). Rezultatul: un „Disneyland comunist", pentru remedierea căruia 
arhitectul citat propune o conversie de imagine, anularea sacrosanctei Aparenţe 
comuniste, printr-o distorisiune corectoare, „imaginea de carnaval a unui Bucureştii 
(. . .) cu Luna Parks în Piaţa Unirii (. . .), coloane roşii, capiteluri transformate în 
reclame (. . .),joc, entertainment, advertising." (pag. 268) - redimensionare la ridicol 
a simulacrului de solemnitate. 

Demagogia „egalitarismului" bucureştean îşi are concretizarea arhitecturală în 
promiscuitatea locuirii, „idealul regimului fiind, peste tot şi în toate, cazarma 
(G.M.Cantacuzino, apud. Augustin' Ioan, pag. 274). Rezultatul peisagistic este 
dezolant: „faţade ce nu îngăduie diferenţierea: înlăuntrul unui discurs ubicuu, ele se 
continuă una pe cealaltă şi se infectează reciproc." (Augustin Ioan, pag. 275). 

D-na Irina Nicolau încă mai descoperă -cu perseverenţa şi fantezia 
etnologului, ce irigă banalitatea cazuisticii cotidiene, scoţând la iveală fenomene apte 
a fi teoretizate - fosile ale misterului al teri tă ţii domestice de odinioară - „casa din faţa 
casei "- şi reminiscenţe arhitectonice ante-totalitare, dintr-un Bucureşti pierdut, dar 
niciodată uitat. În prea multe cazuri, însă, „casei din faţa casei" i-a luat locul „pustiul 
de beton din faţă" (Monica Pillat, pag. 93), oribilul beton restrictiv, mort, materie în 
tiparele căreia să se stingă - fizic, intelectual, spiritual - „omul nou", bucureştean şi 
nu numai. Cartierul - peisajul citadin prin excelenţă - oferă imagini cu evidenţă 
încărcătură simbolică: „zidurile blocurilor vecine şi în faţă un teren viran, unde la 
început se ar~ncau gunoaiele şi se tăiau puii şi găinile. Mi-a rămas în minte" -
consemnează Monica Pillat la pag. 91 - „zbaterea păsărilor albe, fără cap, pe 
pământul cenuşiu, acoperit cu deşeuri." 

Departe de a fi ameliorat ambianţa, arhitectura post-decembristă asfixiază 
privirile cu „novatorisme" sesizate Ironic de Teodor Baconski: ''emblematica 
Apusului (. . .) ilustrată prin evoluţia finisajelor şi a materialelor de construcţie, dar 
inept corcită sub presiunea comanditarilor parveniţi" (pag. 63), făcea din Bucureşti 
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un „Purgatoriu al infracţiunilor urbanistice, al gafelor edilitare (. . .) sinteză 
imponderabilă a atâtor durate şi stiluri". 

Nu lipsesc, din revista Secolul 20, impresiile străinilor, doritori să descopere 
valenţe expresive în aspectul tern al locurilor. Sesizând „ochii stinşi ai bucureştilor", 
Gregar von Rezzori notează (la pag. 261 - 262): „românii sunt mari maeştri în 
înjurături" (neputinţa de acţiune convertită în violenţa verbală). Dominanţia de 
mediu este, pentru Rezzori, „aerul arbitrarului desfrânat al terorii" (pag. 261). Deloc 
măgulitor. Pentru Max Blaeulich - comentează traducătorul, Alex Barner, -
„Bucureştiul devine o capitală a absurdului" (pag. 244). Hans Magnus Enzemberger 
scrie despre bucureşteni ca despre „artişti ai foamei" (pag. 245), în estul sălbatic." Cea 
mai interesantă caracterizare rămâne, totuşi, cea a lui Paul Morand: „Mai mult decât 
o capitală, Bucureştiul este un Joc de înlâlnire. Este o piaţă publică." (pag. 228) „Lecţia 
pe care ne-o oferă Bucureştiul nu este una de artă, ci una de viaţă, te învaţă cum să te 
adaptezi la tot, chiar la imposibil." (pag. 229) „Capitală: a unui pământ tragic, unde 
totul sfârşeşte adeseori comic. Sau: Bucureştiul, oraş al bârfei." (pag. 229). 

Lângă reprezentări edulcorate ale unui Bucureşti de uz personal, inventat să se 
conformeze dispoziţiilor sentimentale (Casa fiinţei mele de Ioana Pârvulescu), volumul 
conţine aprecieri severe. Pentru Mihai Zamfir, imaginea oraşului apare neretuşată: 
„Bucureştii nu sunt un oraş spectaculos; oraş fără panaş, fără blazon, fără monumente
emblemă (...)Şi totuşi(...) în acest decor deprimat, oamenii şi-au găsit(. . .) soluţii pentru 
evitarea individuală a neantului." (pag. 57) "Poate că unica justificare a Bucureştilor 
concreţi va ajunge, peste nu multă vreme, marea literatură produsă de insignifiatul 
oraş." (pag. 60) Şansa de salvare a prestigiului bucureştean este, în ultimă instanţă -
conform lui Mihai Zamfir - cultura. In cadrul ei - şi numai astfel - Capitala se înscrie în 
registrul normalităţii recuperate, al spiritualităţii sănătoase (caracteristice marilor 
metropole), al creativităţii ce face din oricare oraş important propriul său centru viu, 
hrănit de valoriile speciale ale locului. Pentru Mircea Cărtărescu, ieşirea din abisul 
mahalalei se face exemplar prin lumina bibliotecii. 

„Ceea ce credem că am fost (deşi nu prea e sigur) se combină cu convingerea 
că suntem „diferiţi" (ceea ce e şi mai puţin sigur încă) şi cu dorinţa de a fi "ca toată 
lumea (de fapt, ca o anume parte a ei)" - rezuma, cu umor, Radu Drăgan (pag. 
144-145). Problema acută a bucureştenilor este, la urma urmei, una identitară, fie că 
e vorba de căutări ale reprezentivităţii arhitecturale, de disperarea în faţa Urâtului 
invadator, de revolta contra alterărilor urbane, de tragedia deportărilor locative, sau 
a flagelurilor seismice, de panseurile de eşapament ce mutile~ză ziduri (ca într-o 
permanentă răzbunare faţă de însăşi hidoşenia şi inexpresivitatea în care aceste ziduri 
vrăjmaşe arestează privirile), de importul fără discernământ al „formelor fără fond. 
„Atracţia pe care oraşul a exercitat-o asupra mea" - mărturiseşte Ştefan Augustin 
Doinaş, în Editorial, p. 6 - are o motivaţie culturală. Cultura reabilitează şi 
obiectivează existenţa bucureşteană anulând orice dezechilibrul al geografici 
civilizaţiei, spulberând obsesia marginalităţii. Din acest punct de vedere, textul lui 
Solomon Marcus, Centru şi periferie, este fundamental ca taumaturgie pentru vestitul 
complex bucureştean (şi românesc) al periferiei, căci în cultură, ca şi în domeniul 
comunicaţional, „lumea tinde să aibă un centru peste tot şi nicăieri" (p. 249), mai exact 
nu „nicăieri", ci peste tot unde orizontalitatea lumii e străpunsă de câte un ax de 
verticalitate - independentă, creativă, - de câte o prezenţă a inteligenţei libere. 
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Într-un oraş în care, prea frecvent, vietiile oamenilor sunt marcate de vietilor 
caselor (şi doar arareori invers, semn nu doar că „oamenii sunt sub vremi", ci, mai 
rău, că oamenii sunt dominati de obiecte), iar istoria citadină se consumă între 
vânzări, cumpărări, bombardamente, cutremure, nationalizări, demolări, evacuări, 
generând o adevărată (azi) isterie locativă a sărăciei sălbăticite, cu o vagă perspectivă 
de seninătate în refacerea (reconstruirea) monumentelor amputate simtite încă vii, 
imperativul ar fi contrazicerea prin fapte a lui Le Corbusier, care afirma: ,,pc aici, 
arhitectura, ca şi viaţa, nu e luată în serios" (p. 124). Arhitectura, ca şi viaţa, să fie, 
de-acum încolo, luate în serios, sub semnul unui ,,ieri" neâmplinit, absorbit în 
prezentul ce ezită să-şi asume momentul, amânându-şi încontinuu împlinirile: „Poate 
în filmul de mâine", vorba lui Mircea Alexandrescu (p. 102). 
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PERSPECTIVE TEORETICE 
PRIVITOARE LA VIITOAREA 
STRUCTURĂ URBANĂ A 

CAPITALEISICONCURSUL 
' ,,BUCURESTI 2000'' 

' 
Corina Iosip 

În 1997, a apărut la editura Simetria, în ediţie bilingvă (română/franceză) 
graţie sprijinului Uniunii Arhitecţilor şi ARCUB-ului, cartea regretatei urbaniste 
Dana Harhoiu (10 martie 1951-29 septembrie 1992) - Bucureşti, un oraş între Orient 
şi Occident/Bucureşti. une ville entre Orient et Occident. Lucrarea reprezintă rodul 
unor preocupări de-o viaţă în calitate de urbanist ale autoarei şi al unei burse de 
studii de un an. la Paris, acordată de Statul Francez. Atunci, pentru prima dată în 
dezbaterea urbanistică românească, Dana Harhoiu s-a gândit să studieze în paralel, 
suprapunând mai apoi hărţile a trei mari oraşe: Parisul epocii lui Haussmann, 
Istambulul veacului al XVIII-iea şi Bucureştiul modern. 

O parte a cercetărilor sale le-a expus într-o suită de comunicări la Institut 
Service Technique d'Urbanisme, de pe lângă Ministere du Longement care-i 
acordase bursa pariziană. Un alt articol - L 'heritage de Bucarest (Moştenirea 
Bucureştiului) - apăruse în martie 1992, în prestigioasa revistă de urbanism -
Diagonal. Un destin tragic a făcut ca aceste idei concretizate în articole şi scrieri 
disparate să nu-şi găsească finalitatea pe care autoarea i-ar fi dat-o. 

Textul la care ne vom referi în paginile ce urmează este o selecţiune arbitrară, 
făcută de un grup de apropiaţi, membri ai familiei, arhitecţi şi a constituit parte a 
documentaţiei caietului temă al concursului internaţional de arhitectură - Bucureşti 
2000. Această legătură este o premisă a dublei referinţe pe care o voi face: la cartea
caiet a Danei Harhoiu, la ipotezele sale asupra structurii urbane a capitalei şi la 
concursul care a conţinut apoi în rigorile şi principiile sale urbanistice stabilite de 
comun acord de juriul prestigios ce l-a arbitrat, idei ce au fost formulate pentru prima 
dată de arhitecta Dana Harhoiu. 

Premiza de la care porneşte autoarea este şi cea pe care o împărtăşesc 
personal, aceea că Bucureştiul este „un oraş neterminat", un oraş veşnic de 
reconstruit. în care avem mereu ceva de gândit. refăcut 1. 

Aş merge mai departe şi afirm că arhitectura este expresia, în spaţiu, a evoluţiei 
în timp a unei comunităţi. Şi nu există probă mai evidentă şi mai la-ndemână a 
studierii istorici unui popor, decât modul în care a înţeles să-şi consti:uiască oraşul 2• 

Dar poate nimic din focurile pustiitoare, din cutremurele năpraznice, nu au 
distrus mai mult oraşul decât puterea totalitară care şi-a pus pecetea megalomanică 
peste „trupul" oraşului. Astăzi, la aproape nouă ani de la evenimentele din 

1 Dana Harhoiu, Bucureşti, oraş între Orient şi Oeeidenl/Bucarest, une viile entre Orient et 
Occident, editura Simetria, 1997, p. 13. 

2 G. M. Cmt<1cuzino, Arcade, llrizi şi lespezi, Bucureşti, editura Cartea Românească, 1932, p. 5. 
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decembrie '89, mergând pe stradă pare că nimic nu ne mai aminteşte de obsedantul 
deceniu '80, cel mai greu pentru oraş dintre toate decadele comuniste. Prosperitatea 
aparentă cu mărfuri care se varsă âin lăzi pe trotuare, cu maşinile luxoase de pe 
carosabil, cu câte o clădire cu o intrare elegantă, toate par să fi şters, pentru un spirit 
neiniţiat în decodificarea istoriei cetăţii, pentru veşnicie, amintirea dureroasă a 
servilismului şi a unor cohorte de oameni aduşi la condiţia antică de sclavi, care au 
înălţat acea clădire a Casei Poporului, actualul Palat al Parlamentului, stigmat adânc 
în trama oraşului şi în conştiinţa fiecăruia. Tragedia face ca dictatorul să-şi fi ales drept 
loc de „ctitorie", singura înălţime naturală a oraşului - Dealul Uranus. Aşa că de 
oriunde ai privi peste Bucureşti, imaginea acestei „minciuni" arhitecturale şi morale, 
ne urmăreşte veşnic. Pentru că, aşa cum spunea şi finul observator care a fost arh. G. 
M. Cantacuzino, cu o sumbră premoniţie pe care numai cunoaşterea profundă şi totală 
ţi-o dă, „oraşele /'°artă însemnate pe ele, în ele, toate virtuţiile, toate păcatele celor 
care le-au zidit" -. 

Spaţiul acesta imens care s-a creat prin demolarea nimicitoare a unui cartier 
tipic bucureştean, de mici burghezi, proprietari de case elegante, dotate cu tot 
confortul, a produs o traumă la nivelul oraşului şi nenumărate tragedii personale. 

Practic s-a demolat „contra naturii" fireşti de dezvoltare a oraşului. Aşa cum 
arată şi d-na Harhoiu, în planşele de la pagina 14 şi 15 ale lucrării. direcţia de 
dezvoltare a Bucureştiului era pe axa nord-sud şi nu pe cea est-vest. Am putea aduce 
numeroase argumente. Cel mai la îndemână, demn de o gândire de bun simt, este 
faptul că axa aceasta arbitrară est-vest nu corespunde condiţiilor naturale ale 
Bucureştiului, care este „măturat" de Crivăţ tocmai pe această direcţie. Nici un 
arhitect demn de respect nu construieşte o arteră care se suprapune pc direcţia 
vântului. Dar argumentele sunt şi de alt ordin, de o analiză mai fină. 

Legea de dezvoltare a Bucureştiului nu este aceea a unui oraş cu bulevarde 
imense. „Micul Paris" era celebru pentru pitorescul întortocherilor stradale, uşor 
orientale şi oricum pline de farmec. Desigur, au existat iniţiative de a resistematiza 
capitala încă din ultima jumătate a veacului trecut, dar nici unul dintre aceste planuri 
nu a propus un astfel de traseu. Şi era şi firesc să fie aşa. Nimeni dintre cei cc au deţinut 
frâiele acestei ţări înainte, nu avea viziunea de a înfăţişa puterea politică în chip de oraş 
interzis, de domeniu funciar de tip asiatic. Regii României moderne au reconstruit 
Cotroceniul poate într-un stil comentabil, dar din care răzbate dorinţa de a se confunda 
cu voinţa ţării. Accentele nearomâneşti, cu arcade şi pridvoare asemănătoare celor de 
la mânăstiri, cu bolţi joase şi simple, cu mult lemn şi mult var, nu sunt decât o expresie 
a încercării puterii de odinioară de a crea un stil nou, care să fie modern ca utilităţi şi 
tradiţional ca estetică, un mod de a concretiza în spaţiu mentalitatea timpului lor, un 
timp pe care noi, cei de după, îl numim acum, cu adevărat - de aur. 

Revenind la această tăietură pe trupul oraşului, această rană vie ce încă mai 
„sângerează" şi astăzi, suntem tentaţi, acum să o catalogăm doar prin natura ei 
simbolică, drept semnul unui timp ingrat. Dar acest edificiu s-a născut tot dintr-o 
necesitate. Oricât de greu ne-ar veni acum să credem, el era prevăzut tocmai pentru 
a reuni într-un~paţiu delimitat - Puterea. O centralizare exacerbată la nivel politic îşi 
găsea concretizarea într-o expresie arhitecturală diformă, de colos cu picioare de lut. 
Prăbuşirea definitivă a sistemului se citea din mereu trăznitele întorsături din poingee 
cu care dictatorul demola trecutul şi trasa utopia. 

3 Idem, p. 252: «Minciunile în arhitectură sunt uşor controlabile. După acest principiu este natural 
să considerăm configuraţia unui oraş ca un document plastic de primă însemnătate, când vrem să judecăm 
sau să cunoaştem civilizaţia». 
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Tot mai des, de un secol încoace, în arhitectură se bat, asemeni raţionalismului 
şi nominalismului medieval, două tendinţe, stabilite arbitrar - utilul şi simbolicul. Dar 
asemeni unei maxime heraclitiene, unul se trage din celălalt. „Între util şi simbol nu 
există hotare definite căci simbolul s-a născut din util şi orice element util tinde să se 
apropie de simbol" 4. 

Scopul nostru, al celor ce studiem fenomenul dezvoltării Bucureştiului ca oraş, 
al celor ce construiesc în acest spaţiu şi, aş îndrăzni să afirm, chiar al celor care numai 
locuiesc aici şi care prin simpla prezenţă sunt actori ai aceluiaşi spectacol pe care-l 
oferă oraşul zi de zi, este de a înţelege şi de a propune pe baza dovezilor trecutului 
soluţii pentru chipul de mâine al acestui oraş care cere de la sine o cosmetizare cât 
mai rapidă. 

Rezum în paragrafele următoare soluţiile propuse de arh. Dana Harhoiu. Pe 
baza studierii istoriei, urbanisticii şi tendinţelor urbane ale celor trei oraşe - Paris, 
Istambul (Constantinopol) şi Bucureşti - ea propune o ipoteză îndrăzneaţă: există un 
ce comun, vocaţia de oraş - centru spiritual, religios şi rezidenţial al unei puteri ce se 
identifică cu apostolismul cruciat al creştinătăţii. Moştenitor al tradiţiilor bizantine 
care s-au perpetuat aici, oraş care-şi povesteşte întemeierea printr-un mit ancestral ce 
trebuie luat sub conotaţiile sale simbolice, Bucureştiul este moştenitorul creştinătăţii 
orientale, este locul în care biserica ortodoxă s-a salvat în faţa ofensivei otomane. 

4 G. M. Cantacuzino, Introducere în studiul arhitecturii, Bucureşti, 1926, p. 36. 
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Dana Harhoiu, pentru prima dată atrage atenţia asupra neseriozităţii unei 
teorii conform căreia Bucureştiul este un sat mai mare 5• Aici urbanista subliniază 
viciul fundamental al greşelilor de mai târziu: necunoaşterea trecutului, lipsa unui 
program la nivel naţional de studiere a trecutului oraşului. Indolenţa a împins de la 
sine în mrejele puterii totalitare capacităti şi resurse umane care, din necunoaştere 
sau cu buna ştiinţă, au servit regimul fidel în opera de distrugere a Bucureştiului 6. 

~ Dana Harhoiu. op. cit., p. 17: «„.un alt aspect al dificultăţilor pe care le întâmpină cel cart: st: 
apropie de istoria Bucureştiului, („. ). izvorăşte din generalizarea act:lei menlalilă\i conform căreia la noi 
nu ar fi existat oraşe, şi că oraşele noastre au fost un Cel de sate mai mari». Vezi şi G. M. Cantacuzino şi 
Octav Doicescu, Simetria. Caiete de artă critică, nr. 5 Bucureşti, 1943. pp. 15-20 şi G. M. Cantacuzino, op. 
cit., p. 11: «Bucureştii erau în veacul al XVIII-iea un târg liniştit, compus din câteva mimăstiri împrejmuite 
cu ziduri de cetatt:, dintr-un număr restrâns de locuinţe mari, grupate în jurul Palatului Domnesc; dintr-un 
cartier comt:rcial cu o înfăţişare orientală în cart: st: concentra toată activitatea comercială a oraşului şi 
dintr-un foarte marc număr de proprietari cu caracter rural care, îndreptă\eau pe un călător al timpului să 
spună că a întâlnit la Bucureşti mai multi copaci decât locuitori». 

6 Dana Harhoiu, op. cit., p. 17: «Pe acest fond labil al cercetării s-a grefat «Construirea 
socialismului la oraşe şi sate» care a angajat arhitec\i în mrejele entuziasmului constructiv pentru crearea 
noilor centre civice». 
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Se adaugă la dificultăţile de studiere şi faptul că prima hartă pe baza căreia se 
poate porni un plan de abordare a unui studiu de morfologie urbană apare foarte 
târziu (în comparaţie cu Occidentul unde primele sistematizări de acest gen încep cu 
veacul al XIII-iea) la 1846 şi aparţine maiorului austriac Borroczyn 7. Autoarea 
„citeşte" pe acest plan cele două axe ale oraşului: axa văii râului Dâmboviţa şi axa 
drumului ce vine din Moldova (actuala Cale a Moşilor), precum şi cele secundare -
Podul Mogoşoaiei şi podurile de traversare a râului (Podul Mihai Vodă şi Podul 
Şerban Vodă). Aceste axe au reprezentat la concursul „Bucureşti 2000" principalele 
axe admise de juriu. 

Despre oraşul post-bizantin (sec. XV-iea - sec. XVII-iea) este evident ca 
cetatea, pornind de la modelul Curţii Domneşti aflată în proximitatea Mitropoliei, se 
structurează în jurul bisericilor după care îşi iau mai apoi numele cartierele. Însăşi 
numele de mai târziu al acestor cartiere - mahalale, ne vorbeşte de topografia 
profundă a locului şi de provenienţa unui nucleu dat de o biserică. Acest peisaj este 
dezlânat numai în aparenţă. Centrii ecleziastici ritmează însă trama oraşului şi dau o 
legătură evidentă în timp. 

Este demn de reţinut cum centrul oraşului migrează în timpul domniei lui 
Constantin Vodă Brâncoveanu spre ctitoria acestui Sfântul Gheorghe Nou (la 
concurenţa cu Bălăcenii şi ctitoria acestora - Sfântul Gheorghe Vechi), loc ce 
constituie în memoria actuală a oraşului drept centru absolut, dar şi kilometrul zero, 
centru al întregii ţări. Perpendicularitatea unor axe trimit cu gândul la modelul ideal 
medieval - Ierusalimul ceresc, ceea ce o face pe autoare să traseze o ipoteză 
interesantă: capitală a voievozilor români, „ultimii cruciaţi ai Europei", Bucureştiul 
pare să fie guvernat de aceeaşi utopie a armoniei citadine creştine. Un răspuns este 
imposibil de dat, dar ipoteza îndeamnă la reflexie şi trimite cu certitudine la studiu. 
Încă un punct în plus al lucrării în cauză. 

Pentru oraşul fanariot al veacului al XVIII-iea caracteristică este existenţa a 
două tipuri de terenuri: imense culturi în interiorul oraşului sau maidanele, locuri de 
negoţ, înzestrate mai toate cu o fântână şi aflate în jurul unei biserici, acestea din 
urmă jucau adevărat rol de pieţe, de agoră, de loc de întâlnire. 

Piaţa este barometrul vieţii sociale a unui oraş, un perpetuu happening 8 în 
care se derulează cadre ale scenografiei vieţii urbane. Este un spaţiu spiritual şi un 
oraş fără o viaţă a spaţiului public este un oraş fără viaţă socială. Bucureştiul anilor 
tiraniei era oraşul în care nu era voie să străbaţi Piaţa Revoluţiei (fosta a C.C.-lui), 
unde nu puteai călca liber în spaţiul public. De acea descătuşarea mulţimii în 
decembrie '89 - iunie '91 s-a manifestat prin ocuparea pieţei, ca semn, ca ritual al 
instituirii libertăţii, a delimitării spaţiale după modelul realităţii, în care populaţia era 
dezbinată în pro şi contra. 

Este uimitoare asemănarea Bucureştiului secolelor XVII-XVIII cu aceea a 
Constantinopolului, asemănare ce a reieşit din comparaţia celor două planuri ale oraşelor. 

O dată cu domnia lui Bibescu, dar mai ales în timpul Revoluţiei de la '48 şi 
transpusă la nivelul profund al schimbării de mentalitate, se observă tendinţa clară de 

7 Dana Harhoiu, idem, pp. 29-30. 
8 G. M. Cantacuzino, op. cit„ pp. 244-245: «Săli acoperite de boltă infinită a cerului, în care 

oamenii obosiţi de monotonia vieţii nădăjduiesc fără convingere ca jocul hazardului să le deschidă 
perspective puţin probabile („.). Dimineaţa întâiul act începe cu zorii zilei. Sub privirea tăcută şi 
binevoitoare a unor statui de sfinţi sau de eroi, târgul stăpâneşte pia\a cu zgomotele sale şi cu mirosul 
sănătos de ţară al zarzavaturilor şi fructelor„.». 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



358 MUZEUL DE ISTORIE ŞI ARTĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIII 

întoarcere cu faţa spre Occident, dar mai ales spre Paris, ca model de modernizare a 
Bucureştiului. Se trasează drumul spre nord - Şoseaua Kiseleff, se conturează axa 
bulevardului Magheru care dublează Calea Victoriei şi-i preia circulaţia greoaie din 
cauza noilor vehicule - automobilele, se creează o nouă axă - Bd. Pake 
Protopopescu, etc. O politică de sistematizare curat haussmanniană, am zice 
parafrazându-l pe nenea Iancu, acel spirit emblematic al unui tip de bucureştean hilar 
mimetic al acelor vremi. 

Această sistematizare a beneficiat şi de imensele spaţii libere din interiorul 
oraşului 9. Putem afirma că şi astăzi Bucureştiul, graţie aceleiaşi cauze, se bucură de 
cel mai mare număr de locuri virane în plin centru capitalei, fapt inexistent în oricare 
altă capitală europeană. Un avantaj, am spune, pentru refacerea imaginii unui oraş, 
care rămâne, unul al viitorului, mereu de reconstruit şi restaurat. 

Un semn al occidentalizării este accentuarea pe aspectul de „oraş grădină" 10. 

Pentru epoca modernă autoarea găseşte ca emblematice două edificii: Aro şi 
Ambasador. Lucrarea sfârşeşte cu un credo, o definiţie dată prin ricoşeul unui citat 
la ce ar însemna şi care ar fi rolul arhitecturii - acela de a defini identitatea unui 
popor, respectiv identitatea fiecăruia 11 • Am adăuga că, arhitectura are scopul de a 
crea premize reflectarii, dar mai ales de a crea un spaţiu ritmat armonic, proporţional 
cu nivelul uman. G. M. Cantacuzino, cel mai înzestrat arhitect român şi în ale teoriei 
urbane şi în ele scrisului efectiv, spunea: „ ... omul se schimba puţin, fiziceşte mai 
deloc, şi cu toate el lumea s-a micşorat graţie mijloacelor de comunicaţie, hotarele 
armoniei umane, dictate de legile fizice ale corpului nostru, sunt stabile conţinând 
veşnica preocupare a fericirii care la urma urmei, rlmâne scopul primordial 12". 

La Concursul «Bucureşti 2000» mă voi referi foarte pe scurt. S-au prezentat 
atunci 235 de lucrări, suma record de participare la noi. A fost câştigat de un 
«chirurg» al spaţiilor supuse utopiei comuniste - arhitectul german Meinhard von 
Gerkan. Colaboratorul sau principal a fost arh. Joakim Zais (din Hamburg). 
Proectul premiat cu suma de 100.000 $s-a distins prin acurateţe, prin grija refacerii 
vechii trame stradale a spaţiului demolat, prin crearea unui centru de afaceri care 
ne lipseşte nouă bucureştenilor cu desăvârşire, prin poziţionarea acestui centru 
de-a lungul axelor intuite cândva de urbanista Dana Harhoiu (adică pe axa care 
străbate râul pe la Podul Izvor şi are capăt de perspectivă spre Hotel 
Intercontinental şi nu pe axa artificială trasată de puterea şi arhitectura totalitară 
est-vest); macheta a fost inegalabilă, strălucitoare prin alăturarea de lemn furniruit 
şi corpuri de plexiglass. 

Ultimele aprofundări ale planurilor executate de o echipă mixtă germano
română (sau vice-versa, mai bine spus) şi expusă la Sala Dales, Librăria Noi, este 
remarcabilă ca soluţii tehnice de realizare a machetei dar, denaturează mesajul, ideea 
lui von Gerkan, şi cred că proiectul pierde mult prin această reformulare a unui 
spaţiu denivelat dar, în ultima propunere, lipsit de strălucirea pe care o dădea 
arhitectul german iniţial. 

Premiul al doilea l-au câştigat doi arhitecţi austrieci, ce trăiesc la Innsbruck, 
dar de origine română - Mariana şi Franz Echeriu (câştigători ai concursului «Piaţa 

9 Dana Harhoiu, op. cit., pp. 64-65. 
10 Idem, p. 68. 
11 Idem, p. 74. 
12 G. M. Cantacuzino, op. cit., p. 32. 
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Revoluţiei»). Interesant a fost proiectul marelui, inegalabilului arhitect -
Richard Rogers, Portmship, Marea Britanie. Juriul a fost compus din personalităţi de 
talia lui: Keneth Frampton - cel ce este cunoscut în teoria arhitecturii prin formularea 
conceptului de «regionalism critic». 

Ceea ce vreau să subliniez din nou, este faptul că întreaga documentaţie a 
caietului-temă al concursului a fost bazată şi pe unele perspective trasate în lucrarea 
Danei Harhoiu - «Bucureşti, oraş între Orient şi Occident». Exemplul cel mai la 
îndemână este faptul că toate proectele premiate au avut ca orientare axa spre 
Dâmboviţa, trasată de arh. Dana Harhoiu în studiile sale. Poate acesta este motivul 
pentru care nu a fost premiat proiectul lui Richard Rogers, care nu s-a suprapus pe 
axa respectivă. În final două sunt aspectele asupra cărora vreau să atrag atenţia: 

1. Că este neapărat necesară transpunerea în act a proiectului lui Meinhard 
von Gerkan, cât mai rapid posibil, dar nu cu toate modificările aduse ulterior şi 
prezentate în expoziţia de machete şi planuri de arhitectura de la Librăria Noi, care 
răstălmăcesc oarecum mesajul iniţial al autorului. 

2. Că nu există nici acum la aproape un deceniu de la evenimentele din '89 o 
politică urbană. Nici un partid sau candidat nu are puncte precise înscrise într-un 
program electoral, care să acopere o minimă grijă asupra problemei de cum vă arăta 
oraşul de mâine. Vorbim tot mai mult de probleme de tip RADET sau RASUB şi 
mai nimeni nu vede cât de incoerent se dezvoltă oraşul. Dar, aşa cum spuneam 
înainte, arhitectura este imaginea vie a societăţii. Şi crizele de toate tipurile ale 
corpului social românesc actual se regăseşte ca într-o carte deschisă în arhitectura 
actuală. 

Theoretic perspectives regarding the fu ture urban structure 
of the capital and the "Bucharest- 2000" competition 

The essay starts from a paper signed by Dana Harhoiu, "Bucharest a town between the 
Orient and the Occident", book that became next the basic text of the "Bucharest 2000" 
competition, in architecture. 

The daring ideas of the authoress are presented and analysed in parallel with the writings 
of another great architect, C.M. Cantacuzino. 

The attention is drawn upon the delay in the works meant to bring the winning 
architecture project (belonging to Meinhard von Gerkan) to life, and upon the review of the last 
models made, starting /rom the initial one, created by the above-mentioned author. The models 
made by a Romanian-German group starting /rom the original one, have [ost the brilliancy 
Gerkan's work has imagined. 
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Cezara Mueenie, BUCURESTI. 
"" ' "" UN VEAC DE ARHITECTURA CIVILA. 

Secolul al XIX-iea, 
SILEX - BUCUREŞTI, 1997 

Liliana Nicoleta Hanganu 

Rezultat al multor ani de cercetări, de parcurgeri, descoperiri şi aduceri la 
lumină a numeroase fonduri arhivistice, de periegheză împreună cu aparatul de 
fotografiat, în interiorul propriului obiect de studiu - Oraşul - pentru a fixa în 
memoria peliculei momente de istorie dăltuită în piatră, lucrarea de faţă are un statut 
special în literatura domeniului. Şi anume, acela că se află la intersecţia dintre 
arhitectură şi istorie, dintre ştiinţa construirii artistice şi re-construirea veridică a 
trecutului. Edificiile sunt privite, pe de o parte, din punct de vedere arhitectural, 
subliniindu-se tendinţele orientale sau mai noile influenţe vest-europene, în speţă 
cele franceze, vizibile din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; pe de altă parte, 
funcţionalitatea clădirii şi istoria ei se combină în treacăt cu istoria celor care au 
locuit-o sau au folosit-o. 

Restrângerea la un singur secol - cel al XIX-iea, şi la un singur tip de 
construire, arhitectura civilă, a permis autoarei aprofundarea anumitor teme, 
reflectate în cele şase capitole ale cărţii. După Cuvântul Înainte semnat de dr. arh. 
Peter Derer, capitolul I, intitulat Istoria Bucureştilor secolului al XIX-lea cadru 
pentru realizările arhitectonice ale oraşului, cuprinde două părţi. În prima este 
realizată o scurtă prezentare istorică a evenimentelor politice, sociale, economice şi 
administrative: repere politice şi demografice, calamităţi naturale (cutremure, 
inundaţiile Dâmboviţei, incendii) şi militare (ocupaţia trupelor străine: ruse, turce şi 
austriece), organizarea breslelor constructorilor şi zidarilor, înfiinţarea Şcolii 
Societăţii Constructorilor Români; împărţirea administrativă a oraşului în cinci 
„văpsele"/culori (1806); acordarea de nume străzilor (1831); numerotarea caselor pe 
mahalale (până la 1848), ulterior pe străzi. Concluzia: secolul al XIX-iea poate fi 
privit „ca etapă de trecere de la oraşul medieval la oraşul modern ca funcţiuni" (p. 7). 
A doua parte, Rolul Primăriei şi al serviciilor de arhitectură în dezvoltarea edilitară 
a oraşului. Regulamente de construcţie, conţine date despre intervenţiile 
domnitorilor în supravegherea construcţiilor, despre primele reglementări oficiale 
menite să împiedice izbucnirea incendiilor, să permită accesul rapid pe uliţe prin 
aliniamentul străzilor şi, nu în ultimul rând, să înfrumuseţeze faţadele. Primul arhitect 
- arhitecton - a fost Hartcl/Hartler (menţionat încă din 1816). Capitolul II. Programe 
arhitecturale specifice, ia în discuţie, după autorizaţiile de construcţii, descrierile 
călătorilor străini sau anunţuri de vânzare, următoarele tipuri de construcţii civile: 
casa de locuit, cu diferite planuri: cu coridor de acces, cu intrare situată în curte prin 
gangul-coridor, planul în formă de U, L, I, sau T, patrulaterul având în centru curtea; 
hanul/Hotelul - construcţii noi sau modificări aduse celor existente, în vederea 
asigurării unor condiţii bune de locuit; prăvălia - specifică unui oraş aflat la 
încrucişare de drumuri comerciale şi arii de influenţă, urmărită fiind evoluţia de la 
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prăvălia tip „cetate" la spaţiul comercial deschis spre stradă, şi apoi, la complexul de 
magazine; instituţia - clădiri care servesc publicului: şcoli, spitale, instituţii culturale, 
administrative, reşedinţele domnească sau ale legaţiilor străine. Capitolul III 
reliefează faptul că decorarea spaţiului interior trădează şi un mod specific de a gândi 
acest interior. Dacă pentru primele trei sferturi ale veacului, decoraţia pare a fi destul 
de simplă, doar cu „delicate ornamente alb pe alb din stuc" (p. 33), după 1870 apare 
o decoraţie pictată, limitată iniţial la ancadramentul uşilor, mai apoi desfăşurată în 
casa scării şi pe ceilalţi pereţi şi baluştri. Astfel, este decorat somptuos parterul 
(clădirea Legaţiei franceze, str. Biserica Amzei) sau etajul (berăria lui D. Bragadiru 
din Calea Rahovei), fiind considerat „etaj nobil" în raport cu celălalt. În alte cazuri, 
decorul apare echilibrat pe toată suprafaţa interioară (str. Lipscani nr. 3). Dacă la 
începutul secolului, interiorul era lăsat la (bunul) gust al proprietarului, către sfârşitul 
veacului al XIX-iea, atât planurile, faţadele, cât şi decorarea interiorului sunt 
realizate încă din proiect de către arhitect, cel care determină „gustul comanditarului 
bucureştean, chiar la nivelul locuinţei personale" (p. 34), cu atât mai mult în cazul 
edificiilor publice. Decorul interiorului, înţeles nuanţat în funcţie de spaţiu şi de scop, 
chiar dacă se modifică pe parcursul secolului, „nu schimbă radical raportul exterior
interior şi funcţiune-decoraţie plastică, dovedind capacitate de sinteză şi recreare în 
diferite limbaje formale." (p. 35). În capitolul IV. Evoluţia arhitecturală a străzilor 
tipice pentru oraşul capitală sunt exemplificate patru tipuri de străzi: comercială 
(Lipscani), rezidenţială (Podul Mogoşoaiei/Calea Victoriei), de cartier (Sfinţii 
Apostoli) şi strada nou-trasată (bulevardul Academiei/Elisabeta/Independenţei), 
demonstrându-se că străzile oglindesc evoluţia oraşului, în acelaşi timp păstrându-şi 
„o anume identitate legată de dezvoltarea (lor) particulară, de anumite împrejurări 
existente pe parcursul istoriei (lor)". (p. 44) Capitolul V. Arhitecţi şi constructori ce 
au creat înfăţişarea arhitecturală a oraşului conţine atât în text date despre studiile şi 
activitatea arhitecţilor români şi străini care au activat în secolul al XIX-iea în 
Bucureşti, cât şi în dicţionarul de la finalul capitolului, ce cuprinde circa 140 de voci. 
Ultimul capitol, Etape stilistice ale arhitecturii bucureştene subliniază că preluarea 
selectivă a curentelor europene - neoclasicism, romantism, eclectism, adaptate la 
realităţile locului şi ale spaţiului, a determinat şi o reîntoarcere la sursele româneşti 
de inspiraţie. Esenţiale în acest sens au fost teoretizările din epocă, propuse de 
Dimitrie Berindei, George Mandrea, şi mai ales, de Ion Mincu şi Ion N. Socolescu. 

Lucrarea este completată de concluzii, de o postfaţă care sintetizează stadiul 
cercetărilor privind arhitectura bucureşteană a secolului al XIX-iea, de o amplă 
bibliografie şi un rezumat în limba engleză. Cele două index-uri, unul de străzi şi 
celălalt de arhitecţi şi clădiri completează aparatul critic extrem de bogat al cărţii. 

O parte esenţială a lucrării o reprezintă ilustraţia, aproximativ 300 de fotografii 
cuprinse în 111 planşe, precum şi 7 planuri ale unor străzi: desfăşurări planimetrice 
ale etajului şi/sau parterului, faţade, schiţe, secţiuni verticale sau transversale, 
elevaţii, relevee - toate acestea reprezintă suportul în imagini al întregului text. 

Cartea răspunde cerinţelor unor cunoscători în varii domenii: istorie, istoria 
artei, arhitectură, iar stilul agreabil, elegant, sobru şi precis al întregii lucrări 
determină o stare pozitivă de gândire asupra trecutului, prezentului şi viitorului 
locului în care trăim. Cel care a parcurs această carte va începe să vadă oraşul pe care 
îl traversează zilnic, aplecat peste griji, privindu-l orb şi fără să-l mai înţeleagă; va 
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încerca să surprindă din mersul legănat al autobuzului sau din fuga obosită a 
picioarelor clipa de istorie dăltuită în piatră de-a lungul unui întreg secol. 

Cartea d-nei Cezara Mucenic ne aminteşte de Gaston Bachelard şi a sa poetică 
a spaţiului: „La maison est une des plus grandes puissances d'integration pour Ies 
pensees, Ies souvenirs et Ies reves de l'homme. Dans cette integration, le principe 
liant, c'est Ia reverie. Le passe, le present et l'avenir donnent a Ia maison des 
dynamismes differents, des dynamismes qui souvent interferent, parfois s'opposant, 
parfois s'excitant l'un l'autre. La maison, dans la vie de l'homme, evince des 
contingences, elle multiplie ses conseils de continuite. Sans elle, l'homme serait un 
etre disperse. Elle maintient l'homme a travers Ies orages du ciel et Ies orages de la 
vie. Elle est corps et âme. Elle est le premier monde de l'etre humain". (Gaston 
Bachelard, La poetique de l'espace, Paris, P.U.F., 1958) 

Cezara Mucenic. Bucharest - A century of architecture. The XIXth century 

The book review deals with Mrs. Cezara Mucenic's book regarding the Bucharest 
architecture in the X/Xth century. The six chapters of the book are presented, the publishing of 
the book meant an important event in the study of the Capital's architecture. 
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IONEL IONITĂ, ..,, 
,,O LIJNA 

DIN ISTORIA BUCURESTILOR'', 
... ' LUCRARE EDITATA DE CENTRUL 

DE PROIECTE CULTURALE (ARCUB), 
BUCURESTI, 1998 

' 
Adrian Majuro 

Serbările „Lunii Bucureştilor" inaugurate în 1935 - şi celebrate anual până în 
anul 1940 sub patronajul regelui Carol al II-iea - au contribuit atât la edificarea în 
etape a unui aspect edilitar-urbanistic bucureştean modem cât şi la diversificarea 
posibilităţilor de valorificare a potenţialului economic şi cultural bucureştean. 

Au fost organizate acţiuni culturale precum „Săptămâna Cărţii", un târg de 
carte cu numeroase lansări bibliofile, expoziţii omagiale, comemorări, parăzi 
alegorice. etc. Nu au lipsit întrecerile sportive (raliul Bucureşti, meciuri de fotbal etc) 
şi nici evenimentul economic (preţuri reduse pe întreaga perioadă a serbărilor 
(9 mai -9 iunie). În marile magazine, pentru toţi aceia care cumpărau „carnetul de 
participant"; erau organizate târguri expoziţionale cu diverse produse care 
reprezentau specificul fiecărei regiuni geografice, produsele fiind oferite clienţilor. 

Serbările „Lunii Bucureştilor" au fost primele acţiuni care au canalizat toate 
energiile bucureştene către principalele pârghii ale vieţii urbane: economicul, 
culturalul, ambientalul, atât sub aspect edilitar-urbanistic (bulevarde noi şi moderne, 
parcuri, spaţii pentru întreceri sportive şi recreere, etc) cât şi din perspectiva vieţii 
cotidiene: vizitatori din întreaga ţară, fie comercianţi, fie simpli vizitatori a căror 
prezenţă dădea Bucureştiului un dinamism neîntâlnit până atunci. Toate aceste 
acţiuni aveau loc sub patronajul oficialităţilor, fapt care adăuga culoare şi inedit 
cotidianului bucureştean. 

Albumul cuprinde fotografii atent selectate, îndeosebi pentru primele două 
ediţii - 1935 şi 1936, mai bine prezentate în lucrare datorită spaţiului tipografic 
restrâns. Succesiunea fotografiilor valorifică la scară cronologică complexitatea 
valenţelor studiului istoric precum: scenele de viaţă cotidiană, caracterul oficial al 
serbărilor omagiale, festivismul comemorativ etc. Astfel, din perspectiva subiectului 
abordat, volumul de faţă este o noutate cu atât mai mult cu cât nu există o lucrare 
consacrată serbărilor „Lunii Bucureştilor". 

Ac\iunile foarte complexe· care s-au derulat între 1935-1940 au creionat 
Bucureştilor o ţinută edilitar-urbanistică modernă. europeană. Acest fapt era recunoscut 
de contemporani (Cezar Petrescu, Ion Marin Sadoveanu, Tudor Arghezi, ş.a.). Pentru 
posteritate rămân mărturie arterele central-bucureştene largi şi moderne, parcul 
„Herăstrău" (fost „Carol al Ii-lea") ce pot fi recunoscute în fotografiile albumului. 

Prezentarea serbărilor legate de „Luna Bucureştilor" este evidenţiată şi în 
succesiunea textelor a căror expresivitate este clar direcţionată către marele public. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



364 MUZEUL DE ISTORIE ŞI ARTĂ AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI- XIII 

Această trimitere clară face din volumul d-lui Ionel C. Ioniţă o lucrare uşor de 
abordat şi care poate alimenta curiozitatea cititorului neiniţiat. 

Există un echilibru subtil întreţinut între conţinutul succint al textelor - aflate 
la frontiera fragilă dintre limbajul specializat şi cel de popularizare - şi abordarea 
fotografică care este în cea mai mare măsură conţinutul volumului. 

Deşi în majoritatea lor fotografiile prezentate se încadrează într-un clişeu 
oficial cu uşoare nuanţe de festivism propagandistic, albumul reuşeşte să evidenţieze 
inegalabilul efort de până atunci al oficialităţilor pentru transformarea Bucureştilor 
într-o capitală europeană sub aspect arhitectural şi urbanistic. 

Cu 1936, serbările bucureştene erau integrate interesului economic şi turistic 
internaţional în special al vecinătăţii apropiate cu care România încerca să 
consolideze punţile de legătură. 

Imaginile - dincolo de linia oficială - dezvăluie un Bucureşti în mare parte 
dispărut, de la oficialităţi care aparţineau unei structuri sociale omogene cu vechi 
legături de familie la fragmentele de viaţă cotidiană: strada cu publicul care îşi afirmă 
prezenţa fizică cu o eleganţă vestimentară însoţită de o eleganţă comportamentală 
astăzi iremediabil pierdută. Aici, în fond, se află aşa-zisul exotism al Bucureştiului de 
odinioară. 

Albumul oferă o varietate de perspective pentru studiul istoriei bucureştene, 
de la ambientul arhitectural, vestimentar până la aproape insesizabilul amănunt al 
corpusului social cu accesoriile sale: imaginarul colectiv, mentalitatea şi întreaga 
simbolistică a cotidianului interbelic. 

Volumul d-lui Ionel C. Ioniţă completează discursul istoriografic privind anii 
'30 în general, iar în particular aspectele de istorie urbană bucureşteană ale 
deceniului al IV-iea, altfel puţin cunoscute de mareic public şi fragmentar prezentate 
în lucrări de specialitate. 

Alburnul „O lună din istoria Bucureştilor'', este un adevărat eşantion de cotidian 
bucureştean interbelic ale cărui semnificaţii pot fi aflate numai parcurgându-l. 

One month in the history of Bucharest - a sample of Bucharestan everyday life 

The book review presents the study dedicated to a deftning event of the interwar period 
in Bucharest- "The month of Bucharest". The author of the writing is Mr. Ionel Ioniţă., Director 
of the History and Art Museum of Bucharest. The photographs in the album make the 
publication even more interesting. 
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PA.UL FILIP, 
,,BELLU PANTEON NA.TIONA.L'' 

' EDITURA. CARTER, BUCURESTI, 
' 1998 

Adrian Majoru 

Valoarea pe care o asemenea lucrare o reprezintă pentru istoriografia noastră 
modernă are cel puţin o dublă semnificaţie: temporalitatea aşezată într-o perspectiyă 
istorică nouă, a atemporalităţii, a împăcării profanului cu sacrul şi spaţialitatea care 
se restrânge, apropiind vecinătatea - atât de hulită dealtfel - dispărând barierele 
rasei, profesiunilor, conştiinţelor, etc. 

Cimitirul, totdeauna privit ca o altfel de lume şi aşezat mult în afara lumii vii 
este de fapt redimensionarea propriilor noastre existenţe într-o formă miniaturală 
care absoarbe ultimele gesturi, gânduri, dorinţe. 

Cimitirul Belu adună în spaţiul său restrâns întreaga evoluţie istorică a 
oraşului nostru; întreaga sa moştenire funerară este o succesiune de „amprente" unde 
se regăsesc - asemeni unor instantanee fotografice - gustul şi rafinamentul ambiental 
specific perioadelor istorice şi al colectivităţilor care le-au pus în mişcare; în mod 
special, ele reprezintă o ultimă semnificaţie a unei existenţe încărcată de nobleţea 
rangului, vârstei sau profesiunii în exterior şi de profuzimea trăirilor ale căror 
neîmpliniri apar adeseori într-un scurt epitaf. 

Istoria societăţii bucureştene moderne din perspectiva atemporalităţii; a lumii 
„veşnice" atât de diferită de îngustul cotidian mizer - ·ce apare într-un izbitor contrast 
cu împlinirea „gloriei cereşti" şi ca ultimă reflectare a imaginarului colectiv modern -
este inedită în istoriografia noastră din ultimii ani. 

Dincolo de valoarea istorică, arhitecturală. artistică sau cartografică, 

monumentul funerar este o ultimă rezonanţă a unei societăţi al cărei specific se 
regăşeşte în toate accesorile complexului funerar, de la epitaf Ia ultimul ornament. 
Adeseori monumentul funerar este o finală reprezentare a personalităţii defunctului 
(mausoleul Iuliei Haşdeu, de exemplu). 

Cimitirul, ca punct final al oricărei existenţe este o completă radiografie 
miniaturală a lumii vii, radiografie care însoţeşte fiecare comunitate umană indiferent 
de specificul ei: rural sau urban. 

Volumul de faţă reia tema mai veche a istoricului Gheorghe Bezviconi, 
dorindu-se a fi o completare a informaţiei şi imaginii. 

Inexistenţa comentariului-eseu care ar fi trebuit să însoţească fiecare 
compartimentare a volumului rămâne principalul neajuns al acestei opere 
istoriografice interesante. Pentru mareic public - neiniţiat în istoricul şi simbolistica 
funerară a unui secol şi jumătate de istorie - este o simplă consumare a curiozităţii 
sau cel mult o completare a propriului imaginar funerar Ia nivelul vizualizării. 

Pentru publict.ţl iniţiat - mai restrâns numeric - volumul completează 
informaţia cronologică şi fotografică însă atât. Studiul legat de evoluţia istorică, 
arhitecturală şi artistică lipseşte. 
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Lipseşte de asemenea trimiterea la importanţa studiului istoriei din 
perspectiva imaginarului funerar ca retrospectivă a vieţii parcurse de defunct şi 
redusă la simboluri atât de bine prezente în accesoriile artistice ale monumentelor 
funerare. 

Din acest punct de vedere discuţia rămâne desigur deschisă oricărei opinii. 
Volumul „Bellu. Panteon Naţional" vine astfel ca o provocare pentru 

istoriografia contemporană românească, impunându-i ca o necesitate desăvârşirea 
materialului publicat cu studii de rigoare. 

Pe de altă parte, cartea este o trimitere subtil sugerată la un studiu asupra 
imaginarului colectiv urban indisolubil legat de problematica morţii - subiect 
aproape inexistent în istoriografia românească contemporană - studiu care, o dată 
împlinit ar completa ceea ce a realizat cu atâta perseverenţă domnul Paul Filip. 

În ultimă instanţă, acest prim volum pune în valoare aspectul istoric - din 
perspectivă cronologică -, arhitectural şi artistic, ceea ce îl aşează între sursele 
istorice obligatorii pentru studiul comunităţii moderne bucureştene. 

Bellu - National Pantheon. 
A short Historiographic signification 

The photo album stresses the value of the monuments in the Bel/11 cemetery, confirming, 
1h11s, its quality of national puntheon. 
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MANDESTĂRI MUZEALE 
ORGANIZATE 

LA MUZEUL DE ISTORIE SI ARTĂ 
' AL MUNICIPHJLUI BUCURESTI 

1997-1998 

PALATUL SUŢU, str. l.C. Brătianu nr. 2: 

1997 

' 

Denisa Simona Olteanu 

25 mai - 25 iunie 1997 - Expoziţie „Bucureştii în secolul XX 
Fragment ambiental" 

20 - 21septembrie1997 - Ediţia a VI-a a Zilelor Patrimoniului 
European - Ziua Porţilor Deschise - vizitarea 
gratuită a caselor memoriale 

1998 
19 decembrie 1997 - 10 ianuarie 1998 - Expoziţie de icoane pe sticlă, lemn, 

piatră Lucreţia Crăciun, Valeriu 
Stoica, Elena Constantin. 

5 -17 martie 1998 - „Sculptori şi modele": Expoziţie de 
sculptură - coordonator Constanţa 
Colea 

.,Ca o declaraţie de dragoste adresată femeii trebuie privită această expoziţie 
ce reuneşte. sub inspiratul titlu Sculptori şi modele ce mă duce cu gândul la celebrul 
cuplu Camille Claude] - Auguste Rodin, o selecţie atentă de lucrări din colecţia 

muzeului, cuprizând alături de opere anonime sau ale unor autori francezi -
intrepretări ale unor modele occidentale sau copii la scară redusă ale unor celebre 
statui - creaţii de certă valoare ale sculpturii româneşti. 

Dacă la Cornel Medrea misterul feminin este asociat puterii fertile a 
Pământului. stârnind sentimentul veneraţiei (Nud şezând) la Frederic Storck, artist 
permeabil la int1uenţe ale curentelor Art Nouveau şi Art Deco, Madonele sunt 
supuse unei mai pronunţate stilizări iar statuile din bronz simbolizând Abundenţa, 
Misterul sau Infinitul sunt rodul unei foarte minuţioase cizelări ce lasă lumina să 
mângâie nestânjenită formele. [..] 

Sculptura românească, deşi o plantă răsărită de curând în pământul ţării 

noastre aşa cum scria Tudor Vianu în 1925, s-a racordat într-un timp foarte scurt la 
evoluţia sculpturii europene moderne, consonând cu aceasta şi reuşind chiar, 
moment unic. prin Brâncuşi, să o devanseze." 

Maria Paleolog 
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18- 23 martie 1998 - Ghenadii Erşov: Expoziţie de sculptură orga-
nizată de Ambasada Ucrainei 

27 martie - 8 aprilie 1998 - Iulia Cohn „ Thailanda - Ţara statuilor Budha": 
Expoziţie de fotografie 

13 - 22 aprilie 1998 - Lucreţia Crăciun, Valeriu Stoica, Elena 
Constantin şi un grup de studenţi de la Casa de 
cultură studenţească: Expoziţie de icoane pe 
lemn, sticlă, piatră 

24 aprilie - 7 mai 1998 - „Cartea poştală ilustrată - martor al istoriei" -
prima expoziţie competiţională de carte poştală 
ilustrată cu participare internaţională 

9 mai - 9 iunie 1998 - „Luna Bucureşti/or" - expoziţii, concerte, 
concursuri, spectacole în aer liber şi lansări de 
carte organizate sub egida Primăriei Capitalei 

18 - 22 mai 1998 - „Săptămâna cărţii la Palatul Suţu": Lansarea 
volumelor: Paul Filip - "Cimitirul Bellu -
Pantheon Naţional" (18 mai) 

- „Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie", 
voi. XII (20 mai) 

- „Anuarul Arhivelor Municipiului Bucureşti", 

voi. II (22 mai) 
- Ionel C. Ioniţă - „O Jună din istoria Bucureştilor" 

- Radu Ciuceanu, Adrian Brişcă, - „Mişcarea de 
rezistenţă armată din Bucovina. 1944 - 1950" 
(8 iunie 1998) 

1 - 10 iunie 1998 - Expoziţie dedicată Zilei Copilului organizată de 
Clubul Copiilor şi Şcolarilor nr. 4 

11 iunie -11 iulie 1998 - Expoziţia „1848 în Bucureşti" - organizată de 
secţia de Istorie a M. I. A. M. B. 

„Integrarea spaţiului românesc în marele curent revoluţionar de la 1848 a 
însemnat şi cea dintâi sincronizare a fenomenului autohton cu cel european. 

Bucureştii, capitală a Ţării Româneşti, a devenit Parisul românesc trăgând 
efectiv după el - aidoma Oraşului luminilor restul ţării, mai conservator şi mai puţin 
permeabil curentelor de înnoire şi modernizare. {. .. ] 

Mişcarea urma să înceapă în diferite puncte ale ţării, Bucureştii fiind 
principalul centru. { ... } 

La 11 iunie, pe străzile Bucureştiului sunt citite cele 22 de puncte ale 
Proclamaţiei, marcându-se în acest fel începerea revoluţiei. Locuitori capitalei se 
adună, apar cocarde, eşarfe, steaguri tricolore; se porneşte spre Palatul Domnesc, de 
la poalele Dealului Mitropoliei. 

Domnitorul Gheorghe Bibescu, nemaiputând conta pe sprijinul armatei, 
semnează noua Constituţie (de fapt Proclamaţia) şi acceptă formarea unui guvern 
provizoriu, abdicând în noaptea de 13 iunie. {. .. ] 

Aniversarea într-un context mai larg - european, a 150 de ani de la Revoluţia 
din 1848 oferă Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti un prilej 
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deosebit de a se alătura manifestărilor omagiale organizate de numeroase instituţii de 
cultură româneşti şi europene. 

Beneficiind de preţiosul conţinut al colecţiilor de documente, artă plastică şi 
decorativă, textile, arme, numismatică şi medalistică, de fondul de carte veche al 
bibliotecii, organizatorii expoziţiei au avut posibilitatea de a selecta şi prezenta 
publicului interesat numeroase documente, cărţi şi piese originale. Ele ne-au ajutat în 
încercarea de a re-crea - desigur fragmentar - atmosfera specifică mijlocului de veac 
al XIX-iea, contribuind la cunoaşterea unor aspecte inedite ale istoriei bucureştene. 

Vizitatorii interesaţi de trecutul urbei vor putea privi şi admira exponatele 
care. dincolo de parfumul de epocă, ne aduc în prezenţa unor mari personalităţi ale 
istoriei naţionale {. .. ]" 

14 - 28 iulie 1998 - „Portretul în medalistică" - expoziţie organizată 
de Societatea Numismatică Română şi Muzeul 
„Dr. George şi Maria Severeanu" 

Palatul Suţu, a fost gazda expoziţiei Portretul în medalistică, realizată şi 

proiectată în cadrul Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, de 
muzeografii Liliana-Nicoleta Hanganu şi Aurel Duţu, în colaborare cu Alexandru 
Ievreinov, colecţionar şi membru al Societăţii Numismatice Române. Structurată pe 
patru c·apitole: I. Domnitori; II. Oameni politici şi militari români; III. Personalităţi 
ale culturii româneşti; IV. Medici de seamă din România, expoziţia a cuprins 179 de 
medalii şi plachete, cea mai veche fiind din 1842, medalia „Medicii Moldovei, lui 
Mihail Grigore Slurdza", iar cea mai nouă, chiar din anul 1998, şi anume, medalia 
dedicată împăratului Traian, de la începutul domniei căruia s-au împlinit 1900 de ani. 

Expoziţia a fost completată de un catalog ( 42 de pagini, XXII planşe color), la 
care, în afara muzeografilor mai sus amintiţi, şi-au adus contribuţia: Constanţa Colea, 
penjsa Olteanu, Roxana Ştefan, Liana Ivan-Ghilia; foto: Vlad Coliţă, grafică şi 
tehnoredactare: Ştefan Csampai. 

„Demne de a ocupa un Joc aparte în categoria mărturiilor comemorative, 
medaliile devin, cu vremea, documente deosebite ce ilustrează modul în care naţiile 
se raportează la personajele şi momentele ce le însufleţesc istoria. Concentrând în ele 
solemnitatea momentului, delicateţea miniaturii, mobilitatea monedei, expresivitatea 
reliefului, medaliile surprind atât epoca sintetizată în emblematica reprezentărilor, 
cât şi talentul artistului modelator. Pentru colecţionar, medalia are o dublă 

semnificaţie: ea evocă atât personalitatea căreia îi este dedicată, cât şi pe ceea a 
creatorului ei. Emiterea de medalii - practică ce îşi află originea în tradiţia antichităţii 
greco-romane - a constituit pentru români, mai ales în ultimele două secole, un semn 
- pe lângă atâtea altele - al integrării noastre europene, al orientărilor unei civilizaţii 
moderne. totdeauna atentă la mentalităţile şi formele occidentale de glorificare a 
marilor oameni şi a evenimentelor din viaţa Ce lăţii ... 

Expoziţia organizată în holul Palatului Suţu cuprinde o parte a patrimoniului 
medalistic al Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, la care s-a 
adăugat un fond pus la dispoziţie de Societatea Numismatică Română, ai cărei 
membri colecţionari deţin considerabile valori în domeniu. 
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Selecţia exponatelor a avut în vedere reprezentativitatea - pentru politica, 
cultura şi ştiinţa românească - a unor figuri dintr-un trecut mai mult sau mai puţin 
îndepărtat, personalităţi cu renume în societatea românească[..}" 

1-15 august 1998 
18 septembrie 1998 

22 octombrie - 22 noiembrie 1998 

25 noiembrie -12 decembrie 1998 

15 - 23 decembrie 1998 

24 decembrie 1998 - 20 ian. 1999 

- Cristina Oprea: Expoziţie de pictură 
- Lansare de carte: Cicerone loaniţoiu -

„România. Album al eroilor. Decem
brie 1999" 

- Bohumil Dobrovolsky - „August 
1968": Expoziţie de fotodocumente 
organizată de Centrul Ceh de la 
Bucureşti cu prilejul împlinirii a 80 de 
ani de la înfiinţarea statului cehoslovac 
şi a 30 de ani de la evenimentele din 
august 1968 

- Olga Sarinova, Vojtec Hudec: Expo
ziţie de desene şi sculptură - organizată 
de Institutul Slovac din Bucureşti 

- „Decembrie '89. Mărturii muzeistice" -
Expoziţie organizată în colaborare cu 
Guvernul României, Secretariatul de 
Stat pentru Problemele Revolu
ţionarilor din Decembrie '89, Muzeul 
Militar Naţional şi Muzeul Naţional de 
Istorie a României 

- Aurel Gheorghiu-Cogealac: Expoziţie 
de pictură 

GALERIILE DE ARTĂ ALE MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, str. 
Academiei nr. 15: 

1997 
20 decembrie 1996 - 4 ian. 1997 

5 - 28 ianuarie 1997 

31 ianuarie -14 februarie 1997 
17 - 30 martie 1997 

1 -15 aprilie 1997 

17 - 30 aprilie 1997 
2 - 25 mai 1997 
27 mai - 20 iunie 1997 

25 - 30 iunie 1997 

- Lucreţia Crăciun, Valeriu Stoica, Dan 
Piţu: Expoziţie de icoane 

- Spiru Vergulescu: Expoziţie de desen, 
pastel, cerapastel 

- Dragoş Morărescu: Expoziţie de grafică 
- Expoziţie a studenţilor de la Academia 

de Arte - catedra de pedagogie 
- Walfer Paraschivescu: Expoziţie de 

pictură 
- Gavril Mocenko: Expoziţie de grafică 
- Minu Movilă: Expoziţie de pictură 
- „Portret" - Expoziţie de pictură orga-

nizată de Vladimir Bulat. 
- Expoziţie filatelică de cartofi/ie şi 

maximafilie. Lansarea albumului „ Vlad 
Ţepeş - Dracu/ea. Adevăr şi Legendă'' 
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Vlad Ţepeş - Drăculea. Adevăr şi Legenda unui mit 
„Nevoia de senzaţional - de azi şi nu numai - a făcut din vampmsm un 

fenomen de duzină, plicticos pentru unii, distractiv pentru alţii; poveşti produse de 
imaginaţii fixate pe ideea hematofagiei au tocit bizareria şi pitorescul credinţelor 
folclorice, adaptându-le stereotipiei uzate a person.ajelor cu staturi potrivite să încapă 
în benzi desenate sau pe imprimeuri de serie[. .. } In jurul chipului lui Vlad Ţepeş, ca 
şi în privinţa întregii sale prezenţe istorice. planează, încă, incertitudini; îl înţelegem 
şi ni-l închipuim atât cât putem, atât cât ni-l sugerează documentele mai mult sau 
puţin autentice. 

Cert este că a fost un conducător inteligent, puternic, a cărui abilitate şi vitejie 
erau admirate până şi de duşmani (cronicile turceşti o atestă); că, acţionând cu o 
precizie de chirurg, a însănătoşit situaţia nu tocmai prielnică a Ţării Româneşti din 
momentul urcării sale pe tron (1456); că a ţinut piept lui Mahomed al II-lea, 
cuceritorul Constantinopolului; că a fost vândut pentru 80 OOO ducaţi de aur ce n-au 
mai ajuns în Valahia; că, adevărat campion al luptei pentru libertate, şi-a petrecut 
şaisprezece din cei patruzeci şi şase de ani de viaţă, în prizonierat (la Egrigoz, între 
1444 -1448, timp în care tatăl său, Vlad Dracul era ucis lângă Târgovişte, iar fratele, 
Mircea, pierea îngropat de viu; apoi la Vişegrad, între 1462-1474), că, nu mult după 
eliberarea şi reînscăunarea sa, cădea ucis de Laiotă Basarab, cel sprijinit de turci şi 
este probabil ca aceştia din urmă, uşuraţi de teama de a-l avea ca adversar, au trimis 
(după cum relata cronicarul Antonio Bonfini) capul lui Vlad Ţepeş înfipt într-o 
ţeapă, sultanului{. .. ]" 

Liana Ivan-Ghilia 
2 - 15 iulie 1997 - Cristian Radi: Expoziţie de grafică 

- Cristian Sergiu Ianza: Expoziţie de ceramică 
16 - 30 iulie 1997 - Vasile Dohotaru: Expoziţie de pictură 
2 - 15 august 1997 - Georgeta Grabovschi: Expoziţie de pictură 
16 - 31 august 1997- George Rădeanu: Expoziţie de pastel 
„ Un împătimit al peisajului, George Rădeanu îşi demonstrează odată în plus, 

prin expoziţia de faţă, marile calităţi de colorist. În riguroasa selecţie pe care a făcut-o 
pentru această ultimă apariţie pe simeza Capitalei, artistul a preferat să ofere pu
blicului vizitator o călătorie culturală prin Franţa şi Germania. Nu avem de-a face în 
acest memorial de voiaj în imagini cu un stil documentarist, riguros şi rece prin 
detaliile fastidioase ce ar face identificabilă o zonă geografică sau un momument. [. .. } 

Pasionat de efectele lichide pe care le oferă tratarea apei şi a cerului pentru un 
artist deprins, în egală măsură, cu tehnica uleiului, a pastelului şi acuarelei,George 
Rădeanu dă întreaga măsură a talentului său în rafinatele game de albastru şi verde, 
cu subtile irizări de mare forţă evocatoare pentru Jocuri şi monumente intrate în 
conştiinţa universală prin frumuseţea şi valoarea lor istorică şi artistică." 

Adrian-Silvan Ionescu 

2 septembrie - 1octombrie1997 - Albert Wourtes: (Belgia): Expoziţie de 
pictură şi sculptură 

8 - 30 octombrie 1997 - Daniel lusco: Expoziţie de artă 
decorativă - tapiserie 

31 octombrie - 15 noiembrie 1997 - Sorin Adam: Expoziţie de pictură 
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18 noiembrie -1decembrie1997 - Ecaterina Ajder: Expoziţie de tapiserie 
şi pictură 

- Eleonora Brigalda: Expoziţie de pictură 
2 -15 decembrie 1997 - Florin Bârză, Maria Popescu: Expoziţie 

de pictură 
17 decembrie 1997 - 5 ian. 1998 - Expoziţie de grup „Artă murală", 

1998 
6 - 18 ianuarie 1998 

19 ianuarie - 6 februarie 1998 
7 - 23 februarie 1998 
24 februarie - 10 martie 1998 
11 - 25 martie 1998 

26 martie - 8 aprilie 1998 
9 - 22 aprilie 1998 
23 - 30 aprilie 1998 
1-15 mai 1998 
18 mai - 7 iunie 1998 
9 - 30 iunie 1998 

1 -15 iulie 1998 
16 - 30 iulie 1998 

1 - 30 august 1998 

1 -15 septembrie 1998 

Academia de Arte, an VI, coordonator: 
prof. Ion Achiţenie 

- Constantin Tarhon: Expoziţie de 
pictură şi grafică 

- Spiru Vergulescu: Expoziţie de pictură 
- Florin Bârză: Expoziţie de pictură 
- Mihai Puricel: Expoziţie de pictură 
- Ariana Macarie:. Expoziţie de creaţie 

vestimentară 

- George Rădeanu: Expoziţie de pictură 
- Liviu Brezeanu: Expoziţie de sculptură 
- Rene Coţofană: Expoziţie de pictură 
- Petru Damir: Expoziţie de pictură 
- Luminiţa Tudor: Expoziţie de pictură 
- N. Tonitza - Desene inedite din colecţii 

particulare" - Expoziţie organizată de 
O.P.C.N., coordonatori: Livia Şerban şi 
Marilena Murariu 

- Ştefan Buţurcă: Expoziţie de pictură 
- Emilian Sicoi: Expoziţie de pictură şi 

grafică 

- Georgeta Grabovschi: Expoziţie de 
pictură 

- Yvonne Demetrescu: Expoziţie de 
pictură 

,,La Galeria Municipiului, Yvonne Demetrescu eleva pictorilor Costin 
Petrescu şi Cecilia Cuţescu - Storck, având peste 30 de ani de activitate intensă ca 
profesoară, pictor scenograf şi decorator, expune flori, piesaje şi portrete ce se disting 
prin fidelitatea reprezentării motivelor alese, prin căldura şi fineţea în care învăluie 
sentimental Jocurile şi portretele pictate. O expoziţie, ca multe altele, concepută în 
spiritul tradiţional al picturii". 

16 - 30 septembrie 1998 
6 - 15 octombrie 1998 

MirceaDeac 

- Adrian Stoenică: Expoziţie de pictură 
- Salonul de Artă Bucureşti: Expoziţie 

colectivă de grafică, pictură, sculptură, 
tapiserie - organizată de U.A.P., 
ARCUB, ARTEXPO 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



16 - 31 octombrie 1998 
1 - 15 noiembrie 1998 

16 - 30 decembrie 1998 

1 -15 decembrie 1998 

16 decembrie 1998 - 5 ian. 1999 

CRONICA 375 

- Tony Stanciu: Expoziţie de pictură 
- Ioan Alexandru Boanchiş: Expoziţie de 

pictură 

- Expoziţie de grup - coordonator 
Cristian Diţoiu 

- Claudiu Deaconescu: Expoziţie de 
pictură şi acuarelă 

- Lucreţia Crăciun, Valeriu Stoica, Elena 
Constantin: Expoziţie de icoane pe 
sticlă, lemn, piatră 

PALATIJL VOIEVODAL „CURTEA VECHE" str. Iuliu Maniu nr. 7: 

1997 
Decembrie 1997 
29 mai - 6 iunie 1997 

1998 
29 - 31 mai 1998 

- Grupul „Crinu" - Expoziţie de pictură 
- Festivalul „D'ale Bucureştilor" -

Expoziţie de fotografii „Bucureştii de 
altădată" 

- „Luna Bucureştilor": Expoziţie de 
fotografii: Revoluţia de la 1848; Istoria 
Curţii Vechi; Carnavalul „Bucureşti la 
1900 - ediţii trecute" 

- Mese rotunde cu tema: „1848" 
- Carnaval „Bucureşti la 1900" 

„În fiecare an ieşim pe străzi, îmbrăcaţi ca-n poze vechi şi vorbind din cărţi 
uitate. Dar priviţi vă rog o poză veche şi veţi vedea că începe să prindă viaţă. Astfel, 
vom putea zidi împreună pereţii carnavalului ca un vis al unui veac apus. Unii, prea 
încruntaţi, vor spune, poate că e o copilărie, fără să-şi aducă aminte că partea cea mai 
frumoasă din viaţă se numeşte chiar aşa. Îi rugăm, deci, şi pe aceia, să privească o poză 
veche până o fac să mişte. Este una dintre puterile pe care omul le are fără să ştie." 

Mircea Diaconu 

OFICIUL PENTRU PA1RIMONIU CULTURAL NAŢIONAL, Calea 
Victoriei nr. 118: 

1997 
5 iunie 1997 

1998 
11 iunie 1998 

- A XVI-a sesiune ştiinţifică „Valori ale 
patrimoniului cultural naţional imobil şi 
mobil" 

- A XVII-a sesiune ştiinţifică „Criză, 
tranziţie-patrimoniu cultural naţional" 
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MUZEUL „VICTOR BABEŞ", str. Andrei Mureşanu nr. 14 A: 

1997 
25 martie 1997 

28 iulie 1997 

19 octombrie 1997 

7 decembrie 1997 

. 1998 

28 ianuarie 1998 
28 - 29 mai 1998 

19 iulie 1998 

19 octombrie 1998 

- Conferinţa „100 de ani de la publicarea 
studiilor lui V. Babeş referitoare la 
febra aftoasă epizootică în România" 

- Seară muzeală „143 de ani de la 
naşterea lui V. Babeş" 

- Evocare „ V. Babeş - 71 de ani de la 
moarte" şi „41 de ani de activitate a 
muzeului" 

- „V. Babeş" comunicare cu prilejul zilei 
„anatomo - patologului" 

- Simpozion „ Victor Babeş" 
- Participare la Simpozionul „100 de ani 

de medicină militară" - Constanţa 

- Participare la „Conferinţa naţională a 
medicinei şi farmaciei" 

- Expoziţie „144 de ani de la naşterea 

savantului Victor Babeş şi 44 de ani de 
activitate muzeistică a muzeului Victor 
Babeş" 

MUZEUL „TIIEODOR AMAN", str. C. A. Rosetti nr. 8: 

1997 
10 iunie 1997 

5 iulie 1997 

20 septembrie 1997 

1998 

- „Concertul absolvenţi/or" - susţinut de 
elevii Liceului de muzică G. Enescu 

- „Interferenţe spirtuale - Aman şi 

Alecsandri" prelegere susţinută de Ion 
Vişan 

- Concert „Barocul muzical"- susţinut de 
elevii Liceului de muzică G. Enescu 

Realizarea unor filme documentare pentru TVR (martie-mai) 
5 iulie 1998 - Concert al elevilor de la Şcoala de 

Muzică şi Arte Plastice nr. 4 
12 august 1998 - Întâlnire cu membrii Fundaţiei „Petre 

Ţuţea" 

4 octombrie 1998 - Concert al elevilor de la Liceul „Dinu 
Lipatti" 
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MUZEUL DE ARTĂ „FREDERIC STORCK ŞI CECil.IA CUŢESCU
STORCK", str. Vasile Alecsandri nr. 16: 

1997 
21 martie 1997 

9 aprilie. 24 mai, 19, 22 iunie 1997 
10 mai 1997 

1998 

- Colocviu „Contribuţia Ceciliei Cuţescu 
Storck la promovarea învăţământului 
superior românesc" 

- Colocviu cu studenţii prof. Adina Nanu 
- Întâlnire cu studenţii de la Facultatea de 

Psihologie şi Sociologie 

Lunar seri muzeale cu studenţii de la Academia de Arte Frumoase 
8 martie 1998 - Întâlnire cu elevii Liceului N. Tonitza -

20 martie 1998 

18 iulie, 16 octombrie 1998 
10 iulie, 25 septembrie 
19 decembrie 1998 

tema „Sculptorul Carol Storck şi 
Frederic Storck" 

- Sărbătorirea Ignatului de primăvară cu 
Fundaţia „Acolade" - spectacol de 
poezie şi muzică 

- Seri muzeale cu Fundaţia „Acolade" 

- „Contribuţia Familiei Storck în dome
niul sculpturii şi picturii la început de 
secol", matinee muzeale cu elevii 
Liceului N. Tonitza 

MUZEUL „CORNEL MEDREA", Str. G-ral Budişteanu nr. 16: 

1997 
8 martie 1997 

1 decembrie 1997 

1998 
1decembrie1998 

- „Aniversarea a 105 ani de la naşterea 
sculptorului C. Medrea" 

- Seara muzeală „Oglindirea Marii Uniri 
în opera sculptorului C. Medrea" 

- „Dimitrie Paciurea şi Cornel Medrea"
expoziţie de sculptură consacrată Marii 
Unirii din 1918 

MUZEUL „C. I. ŞIC. C. NOTIARA", Bd. Dacia nr. 51: 

1997 
4, 5, 6, aprilie 1997 

26 aprilie 1997 

23 mai 1997 

- „Giganţii teatrului românesc"
souvenir Ionel Fernic 

- Concert cameral susţinut de „Trio 
Opus" 

- Matineu muzical susţinut de Ioana 
Maria Lupaşcu şi Brânduşa Pâciu Bolos 
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26 mai 1997 

5 iunie 1997 

7 octombrie 1997 

1998 

- Recital instrumental susţinut de 
studenţii Dan Alexandru Schor şi 

Lorelei Petrescu 
- „Giganţii teatrului românesc'' -

comemorare susţinută de Gaby 
Mihăilescu „Nottara în timp şi spaţiu" 

- „Giganţii teatrului românesc" - Victor 
Ion Popa 

26 ianuarie, 8 februarie 1998 - „Giganţii teatrului românesc" - come-
morare Mihai Eminescu 

Continuarea seriei de comemorări „Giganţii teatrului românesc" susţinute de 
scriitorul Gaby Mihăilescu şi a recitalurilor de muzică organizate de muzicologul 
Doru Popovici (manifestări lunare). 

OBSERVATORUL AS1RONOMIC „AMIRAL VASll..E URSEANU", 
Bd. Lascăr Catargiu nr. 21: 

Program de observaţii pentru public cu aparatura astronomică din dotare. 
Organizarea de cicluri de conferinţe tematice de profil. 
Acordarea de consultaţii de specialitate astronomilor amatori din Asociaţia 

„Astroclubul Bucureşti". 
Curs de astronomie generală anual (1 noiembrie - 31 mai). 
15 mai 1998 - Înfiinţarea la Bârlad a „Asociatiei 

Astronomilor Amatori" în vederea 
studierii eclipsei din 1999. 

11 august 1998 - Repetitia generală a eclipsei din 11 
august 1999. 

Expoziţii organizate în afara instituţiei. Coparticipm: 
28 mai - 28 iunie 1998 - „Saloanele oficiale interbelice - Micii 

maeştrii", colaborare cu Muzeul 
Cotroceni - expoziţie de pictură şi 

sculptură 
3 - 7 iunie 1998 - Ediţia a .VI-a a Târgului de Carte 

Bucureşti, colaborare cu Fundaţia 
Artexpo, Ministerul Culturii, Târgul 
Internaţional de la Frankfurt 

17 septembrie 1998 - „EFIRO '98" colaborare cu Ministerul 
Comunicaţiilor, Compania Naţională 
Poşta română, Federaţia Filatelică 
Română, organizată la Palatul Parla
mentului - expoziţie de carte poştală 
ilustrată. 

Participm la sesiunile de comunicări din ţară (Satu-Mare, Tulcea, Braşov, 
Brăila, Sibiu) 
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ŞANTIERE ARHEOLOGICE 

Şantierul Tunari - Ştefăneştii de Sus - Dascălu 

1990, Vasilica Sandu 

Vasilica Sandu-Cocolea 

În anul 1990 au fost continuate lucrările pe şantierul de hidroamelioraţii, 
şanţurile săpate pentru îngroparea conductelor de apă străpungând alte 18 aşezări 
din care: una neolitică; 11 din epoca bronzului; 3 din La Tene-ul geto-dacic (secolele 
11-1 a. Chr); una din secolele II-IV d. Chr.; una din secolele IX-X şi una din sec. XVII
XVIII: Ionel Zănescu, în C.A.B„ IV, 1992, p. 371; Vasilica Sandu, în Sympozia 
Thracologica, Satu Mare-Carei, 1990, p. 307. 

Şantierul Militari - Câmpul Boja 
1996-1998, Mircea Negru 
În partea vestică a „botului" terasei au fost trasate 23 secţiuni şi 12 casete, 

cercetându-se o suprafaţă peste 750 m.p. Au fost descoperite 43 complexe 
arheologice din epoca bronzului (cultura Tei), secolul III d. Chr„ secolele VI-VII şi 
XVIII-XIX. Sporadic au apărut fragmente ceramice neolitice şi din La Tene-ul geto
dacic. Importantă este descoperirea cuptorului de olar cu pilon central datat în 
secolul al III-iea d. Chr.: M. Negru, în Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 
1997, p. 8; Idem, în op. cit, Călăraşi, 1998, p. 10-11. 

Şantierul Ciurel 
1997, Mircea Negru 
Cu ocazia supravegherii şi sondajului arheologic efectuat pe locul unde s-a 

construit un restaurant McDonalds, s-a constatat că situl arheologic Ciurel este mai 
întins spre sud cu circa 100 m faţă de limita cunoscută anterior. S-au descoperit puţine 
fragmente ceramice din cultura Glina III: M. Negru, în Cronica cercetărilor 
arheologice, Călăraşi, 1998, p. 10. 

Şantierul Chitia - Fermă 

1997, Vasile Boroncanţ, Fănica Miu, Gh. Mănucu-Adameşteanu 
S-a trasat o secţiune de 10 x 2 m în care au fost interceptate: o groapă cu schelet 

de câine şi o locuinţă din epoca feudală târzie şi modernă; o locuinţă hallstatiană 
precum şi fragmente ceramice aparţinând epocii bronzului (cultura Tei, fazele III-IV) 
şi neoliticului (cultura Boian): V. Boroneanţ, Fănica Miu, Gh. Mănucu
Adameşteanu, în Cronica cercetărilor arheologice, Călăraşi, 1998, p. 11-12. 

Şantierul .Casa Economiştilor• 
1997, Vasilica Sandu-Cuculea, Fănica Miu 
În Calea Moşilor, nr. 53, imediat la răsărit de biserica Răzvan, către latura 

vestică a casetei săpate pentru construirea subsolurilor edificiului „Casa 
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Economiştilor", pe o suprafaţă de circa 40 m. p. au fost dezvelite o parte din 
fundaţiile a două clădiri din secolul XVIII. Ambele clădiri au fost afectate de 
incendiul din anul 1847, urmele acestuia fiind evidenţiate de o lentilă cu cărbune şi 
cenuşă aflată la adâncimea de 1,40 m. Ele au fost demolate însă numai una a fost 
reconstruită în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, zidurile noi lucrate într-o 
tehnică neîngrijită suprapunând sau plombând pe cele vechi. În săpătura efectuată 
până la 5,60 m adâncime s-a constatat că una din clădiri a fost construită peste o 
groapă pentru pământ de oale sau cărămizi care a străpuns stratul de nisip, din 
umplutura căreia s-a recoltat material arheologic (fragmente ceramice smălţuite, 
unele sgrafitate şi o cahlă fragmentară cu vulturul bicefal) din secolele XVI-XVII. La 
cercetările arheologice din anul 1958, pe terenul din Calea Moşilor, nr. 53 s-a mai 
descoperit o pivniţă dreptunghiulară cu boltă semicilindrică, construită în secolul 
XVII şi reparată în secolul al XVIII-iea: Dinu V. Rosetti, Şantierul arheologic 
Bucureşti b) Săpăturile din punctul biserica Răzvan, în Materiale şi Cercetări 
Arheologice, V, 1959, p. 650-652; N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al 
monumentelor feudale din Bucureşti, Buc., 1960, p. 264, nota 4. 

1988 - Mircea Negru 
La circa 10 m de axul Căii Moşilor s-au găsit subsolurile altor clădiri din secolul 

XVIII, refăcute în secolul XIX care au fost demolate după cutremurul din anul 1977. 

CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE SUPRAFAŢĂ 

Pentru definitivarea unor proiecte de îmbunătăţiri funciare, hidroamelioraţii, 
modernizări de şosele şi a planurilor urbanistice generale ale unor comune din 
actualul judeţ Ilfov, au fost făcute cercetări de teren cu care ocazie au fost descoperite 
o serie de staţiuni arheologice care nu au fost făcute cunoscute până acum. 

1987 - Vasilica Sandu 
Pe malul stâng al Sabarului, imediat Ia sud de curtea şcolii generale Clinceni s-a 

identificat o aşezare din secolul X d. Chr. 
Pe malul drept al Colentinei între şoseaua Buciumeni - Bucureşti - Târgovişte, 

pe teritoriul oraşului Buftea s-au descoperit aşezări din neolitic (cultura Gumelniţa), 
La Tene-ul geto-dacic, secolele III-IV d. Chr. şi din secolul al XVIII-iea. 

1989 - Vasilica Sandu 
Pe malul drept al lacului Colentina-Pantelimon, imediat la vest de şoseaua de 

centură a fost identificată o aşezare dacică. 
Pe malul drept al lacului Colentina-Cernica, vis a vis de ştrandul Cernica, pe o 

fâşie de teren arabil din marginea pădurii Căldăraru se află o aşezare din epoca 
bronzului (cultura Tei). 

1990- Vasilica Sandu 
Pe malul stâng înalt al lacului Herăstrău, în Pepiniera Nordului, imediat la est 

de şoseaua Nordului au fost identificate două staţiuni cu aşezări din epoca bronzului 
şi dacică, distruse ulterior de edificii la a căror amplasare nu s-a ţinut cont de 
demersurile noastre. 

Pe malul vestic al văii Saulei afluentă a Colentinei, la sud de CFR 
Bucureşti-Constanţa, în Pepinieria Toboc a fost descoperită o aşezare din epoca bronzului. 
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1993 - Vasilica Sandu şi Vasile Boroneanţ 
Pe ambele maluri ale văii Şindrilita în jurul podului şoselei Afumaţi - Şindriliţa 

s-a identificat o staţiune cu aşezări din neolitic, Hallstatt, secolele II-IV şi IX-X. 
Pe malul stâng al văii Şindriliţa, în marginea vestică a satului cu acelaşi nume 

se află o aşezare din epoca bronzului. 

1994 - Vasilica Sandu şi Vasile Boroneanţ 

Pe malul stâng al văii Tânganului, în pădurea Cernica s-a descoperit o aşezare 
geto-dacică. 

1994 - Vasilica Sandu 

Pe un grind situat la sud şi vest de incinta Staţiei de pompare Sud s-a identificat 
o aşezare din La Tene-ul geto-dacic. 

Pe malul drept al pârâului Ciorogârla, se află o aşezare din epoca bronzului, 
suprapusă de autostrada Bucureşti-Piteşti în dreptul km 20. 

Pe malul stâng al lacului Snagov, la circa 1 km vest de şoseaua Bucureşti
Ploieşti, se află o aşezare din epoca bronzului. 

1995 - Vasilica Sandu, Mircea Negru 
Pe malul vestic al văii Mangului afluentă a Colentinei, pe teritoriul comunei 

Chitila, la sud de Cimitirul nr. 1 până la primul cot al apei au fost descoperite două 
staţiuni cu aşezări din epoca bronzului şi La Tene-u1 geto-dacic. 

1998- Vasilica Sandu-Cuculea, Mircea Negru 

Pe malul stâng al lacurilor Colentina-Pantelimon şi Colentina-Cernica, între 
şoseaua Bucureşti-Brăneşti şi marginea nordică a satului Cernica, au fost identificate 
8 noi staţiuni arheologice cu aşezări din epoca bronzului, La Tene-ul geto-dacic, 
secolele II-IV d. Chr., VI, X şi XVII. 

Pe ambele maluri ale văii Tânganului, între şoseaua Bucureşti-Brăneşti şi 
întreprinderes Neferat S.A. Bucureşti, au fost descoperite: o aşezare din epoca 
bronzului, o aşezare din La Tene-u1 geto-dacic şi o aşezare din secolul X. 

Pe malul drept al văii Pasărea de la circa 1 km vest de şoseaua Voluntari
Moara Domnească până în marginea nord-vestică a pădurii Pustnicu, au fost 
depistate 11 aşezări datând din epoca bronzului, La Tene-u1 geto-dacic şi din secolele 
II-IV d. Chr. 

Participări la manifestări ştiinţifice în anul 1998 
Vasile Boroneanţ şi N. Miriţoiu, Des ossements humains decouverts dans le site 

epipaJeolithique de Icoana-Ogradena, dept. Mehedinţi, comunicare la 
Simpozionul de antropologie, Bucureşti-Sinaia, 3 aprilie. 

Vasile Boroneanţ, Începutul procesului de sedentarizare la Dunărea de Jos, 
comunicare la Simpozionul „Neoliticul la Dunărea de Jos", Slobozia, mai. 

Mircea Negru, Săp'Bturile de la Militari - Câmpul Boja, campania 1997, raport 
prezentat la a XXXII-a Sesiune de rapoarte arheologice, Călăraşi, 20-24 mai. 

Vasile Boroneanţ, Gh. Paşcu Hurezan şi P. Hi.igel, Săpăturile de la Cladova, jud. 
Arad, raport prezentat la a XXXII-a Sesiune de rapoarte arheologice, 
Călăraşi, 20-24 mai. 
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Vasile Boroneanţ, I. Stângă, Clive Bonsall şi L. Bartosievici, Săpăturile de la Schela 
Cladovei, jud. Mehedinţi, raport prezentat la a XXXII-a Sesiune de rapoarte 
arheologice, Călăraşi, 20--24 mai. 

Vasile Boroneanţ, Locuirea dacică de la Schela Cladovei, Drobeta Turnu Severin, 
comunicare la Simpozionul româno-iugoslav de la Turnu Severin - Cladova şi 
Pancevo, iunie. 

Vasile Boroneanţ, Pleistocen Discoveries in the Area of the Former Getic Lake -
Ciuperceni, România. Dual Congres, Johannesburg - Africa de Sud, 28 iunie 
- 4 iulie. 

Vasile Boroneanţ, Cercetările de la Ciuperceni. jud. Teleorman şi Bugiuleşti, jud. 
Vâlcea, raport susţinut la Universitatea din Johannesburg, Africa de Sud, 
28 iunie - 4 iulie. 

Vasile Boroneanţ, Descoperirile de la Schela Cladovei şi peştera Veterani din epoca 
romană, comunicare la Simpozionul dedicat aniversării a 1800 de ani de la 
urcarea pe tron a împăratului Traian, Dobreta-Turnu Severin, 25 septembrie. 

Mircea Negru, The native wheel-made pottery in Roman Dacia, comunicare la Rei 
Cretariae Romanae Fautores, XXI Congres, Selciuk, Turcia, 27 septembrie -
6 octombrie. 

Vasile Boroneanţ, Descoperiri dacice în zona Porţile de Fier, comunicare la 
Simpozionul româno-iugoslav de la Drobeta-Turnu Severin şi Biserica Albă, 
Jugoslavia, 30 septembrie. 

Vasile Boroneanţ, Le Musee d'Histoire et de /'Art de Bucarest et la polithique 
culturelle de la capitale de Roumanie, raport la al 4-lea colocviu al Asociaţiei 
Internaţionale a Muzeelor de Istorie, 9uebec-Canada, octombrie. · 

Vasile Boroneanţ, Simbolismul corpului uman, comunicare la Simpozionul „Zilele 
antropologiei româneşti", Universitatea din Sibiu, 22 noiembrie. 

Vasile Boroneanţ, Necesitatea prelucrării documentelor Revoluţiei din decembrie 
1989, raport la Simpozionul „Decembrie 1898" organizat de Senatul 
României, 14 - 18 decembrie. 

Vasile Boroneanţ, Necesitatea valorificării datelor şi documentelor istorice, 
comunicare susţinută la Universitatea Bucureşti în cadrul Sesiunii de iarnă a 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă, 16-20 decembrie. 

Vasile Boroneanţ, Reprezentarea umană în simbolistica preistorică - Paleolitic (1), 
comunicare prezentată la Laboratorul de Istoria mentalităţilorue la Institutul 
N. Iorga, 28 decembrie. 
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