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HANUL STAVROPOLEOS 
(1724-1860) 

Dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu -
Muzeul Municipiului Bucureşti 

Dr. Monica Mărgineanu Cârstoiu -
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" Bucureşti 

Ingrid Poli - Muzeul Municipiului Bucureşti 
Dr. Bogdan Constantinescu - Institutul de Fizică şi 

inginerie Nucleară „Horia Hulubei" Bucureşti 

Lucrările pentru construirea unui punct de transformare a energiei electrice, 
iniţiate de către Banca Naţională a României în luna octombrie 1998, au dus la 
dezvelirea unor substrucţii în mijlocul străzii Stavropoleos, în imediata vecinătate 
a bisericii cu acelaşi nume. Practicarea unui sondaj arheologic a permis investigarea 
unor tronsoane de ziduri de cărămidă ce au aparţinut hanului Stavropoleos. 

Apariţia hanurilor bucureştene este strâns legată de progresul economic 
înregistrat în cursul secolului al XVII-iea. Ele se întâlnesc, mai ales în perioada 
de început, în zona „Târgului din Năuntru", dezvoltat în jurul curţii domneşti. 
Evlia Celebi, în anul 1666, menţionează existenţa a şapte hanuri, dar acestea nu 
au putut fi încă localizate. Prima menţiune documentară se referă la hanul 
construit de Manole Zaraful şi soţia sa, Maria, aproape de grădina Bisericii 
Sfăntului Gheorghe. Acesta apare într-un document din timpul lui Antonie-Vodă, 
care şi-a început domnia în anul 1669. 

Construcţii aducătoare de mari venituri, ce au aparţinut domniei - printre 
cele mai cunoscute sunt hanurile lui Şerban Vodă ( 1680-1687) şi Constantin 
Brâncoveanu (1692-1694) - unor mari boieri, negustori bogaţi sau mănăstirilor, 
hanurile apar cu repeziciune în peisajul urban al Bucureştilor secolului al XVIII-lea. 

Printre cele circa douăzeci de hanuri din prima jumătate a secolului al 
XVIII-lea se numără şi hanul Stavropoleos, construit de părintele Ioanichie 
între anii 1722-1724. La 1 iunie 1724 hanul era terminat, dată la care Ioanichie 
cumpără un loc ca să facă o biserică „în hanul sfinţiei sale"; o mărturie 
contemporană ne precizează că atât zidul înconjurător cât şi chiliile noului han 
erau făcute din cărămidă. Un document din 12 aprilie 1737 arată că hanul se 
găsea împrejurul bisericii şi se construiseră „case primitoare de străini, adică 
han şi case mari pe pivniţă de piatră şi pivniţe de vânzarea vinului aproape." 
Clădirile din curtea mănăstirii au fost refăcute de arhiereul Grigore la 1 794, alte 
reparaţii fiind înregistrate în 1802, 1804 şi 181 O. După aproape un veac de la 
înfiinţare, în anul 1820, Stavropoleos era considerat unul din marile hanuri 
mănăstireşti din capitală. Ce însemna aceasta aflăm dintr-o catagrafie din 18 
februarie 1828: „casele egumeniceşti erau formate din cinci odăi şi un iatac -
în care stătea egumenul - o sală boltită, o sală tăvănită şi o cămăruţă mică 
boltită; dedesubt se aflau odăile dascălilor: o odaie cu tavan de scândură şi două 
cămăruţe. Hanul propriu-zis avea patru odăi de sus, dinspre poartă, un rând de 
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6 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIV 

odăi dinspre biserică, de sus (trei odăi cu bucătării şi cămară); alte şase odăi cu 
bucătării şi cămări, în fund (dintre care unele cu etaj), odăile dinspre apus (de 
asemenea cu etaj), douăsprezece la număr cu cămări şi bucătării, şi şapte odăi 
în faţa podului". 

Existenţa hanului a fost marcată de cutremure ( 1802, 1838) şi incendii 
(1804 şi 1847), care i-au grăbit stărşitul, el fiind demolat între 1860-1871. 

Cercetările arheologice, aflate într-o fază incipientă, au identificat structuri 
amplasate la vest de biserica Stavropoleos, în mijlocul străzii cu acelaşi nume, 
la intersecţia cu strada Poştei. Ele ne oferă câteva puncte de reper care 
completează informaţiile din documente. 

Au fost degajate tronsoane fragmentare de ziduri, care, prin dimensiunile 
diferite ale cărămizilor (30x15x3,5 cm; 29,5x16x4 cm) şi detaliile constructive, 
sugerează existenţa mai multor etape de edificare. 

În stadiul actual al cercetării, poate fi menţionată descoperirea unei pivniţe 
(camera 1) care aparţine unui ansamblu situat în dreapta intrării în incinta hanului. 
Amplasamentul intrării este sugerat de o acuarelă a lui Begenau din anul 1846 
în care figurează ansamblul Stavropoleos, cu biserica şi intrarea în han. 

Zidurile conservate aparţin în exclusivitate subsolului hanului (pivniţelor), 
degajat doar parţial în etapa actuală a cercetărilor arheologice. Aflându-se la o 
mică adâncime sub nivelul actual al străzii, în mod firesc, au avut de suferit de pe 
urma lucrărilor edilitare realizate în a doua jumătate a secolului XX. Limitele 
săpăturii arheologice se desfăşoară între trotuarul din faţa bisericii Stavropoleos, 
pe axa Est-Vest, de-a lungul străzii cu acelaşi nume, pe o distanţă de - 17 m; pe axa 
Nord-Sud parcurge strada Poştei, pe toată lăţimea şi pe o lungime de - 15,50 m. 

Toate zidurile apărute în urma cercetărilor arheologice sunt realizate din 
cărămidă legată cu mortar. 

Deşi incomplet degajat, ansamblul schiţează deja în plan o suită de -
probabil - trei încăperi dreptunghiulare (1-3) juxtapuse pe direcţia Est-Vest şi 
un ambient - de acces? - orientat Nord-Sud, compartimentat la rândul său 
(4-5). Înspre Est au apărut elemente arheologice care permit ipoteza existenţei 
unei încăperi (5) adiacentă acestui spaţiu. Lărgimea acestor „încăperi" nu poate 
fi încă stabilită, dar par să fi aparţinut unei etape constructive distincte faţă de 
complexul (1-3), probabil ulterioare acestuia. Argumentele care permit această 
ipoteză se referă atât la dimensiunile diferite ale cărămizilor (25/12/4 cm) cât 
şi la tipul de adosare faţă de zidul sudic al încăperii care limitează, deocamdată, 
spre Est complexul în discuţie. Două fragmente de ziduri paralele (grosimi de 
cca. 0,42 cm), construite pe o nivelare ulterioară unui incendiu (poate cel din 
1804?) atestă o fază distinctă faţă de cele descrise anterior: ele au făcut parte 
din ziduri adosate faţă de încăperea (3). 

Singurul spaţiu degajat în întregime (1), aflat la limita vestică a săpăturii 
arheologice, se dezvolta după un plan dreptunghiular, ale cărui dimensiuni 
interioare sunt 5,32 m/3,40 m. Zidul vestic, masiv, are o grosime de 1,67 m, iar 
cel opus, mai îngust, de 0,95 m. În zidul vestic sunt realizate două nişe largi de 
- 0,58 m, adânci de 0,39 m şi, respectiv, 0,44 m, arcuirte în plin cintru, cu 
înălţime maximă de 0,70 m. Tipul de boltire în leagăn a încăperii este atestat 
prin urmele pornirii bolţii conservate încă in situ, pe ambele trasee ale zidurilor 
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p ATRIMONIU BUCUREŞTEAN 7 

amplasate după direcţia Est-Vest. Nivelul finit de călcare (pardoseala), format 
din cărămidă (26/14/3,5 cm) legată cu mortar, s-a păstrat pe o mică porţiune 
adiacentă limitei sudice a zidului de vest al încăperii (1 ). El se află la cca. -
3,80 m adâncime faţă de nivelul bordurii străzii actuale. S-a putut constata că 
sub nivelul acestei încăperi nu se mai află alte depuneri arheologice, construcţia 
fiind edificată pe un teren aluvionar. Naşterea bolţii se află la 0,90 m înălţime 
faţă de nivelul finit de călcare. În zidul care limitează înspre nord încăperea (1) 
se află un lăcaş adânc de 12 cm/15 cm/30 cm, amplasat la o înălţime de cca 
I, I O m faţă de nivelul pardoselii. In zidul care limitează încăperea la Est, este 
practicat un gol de acces arcuit în plin cintru. Se păstrează lăcaşurile laterale 
ale unui ancadrament de lemn, lat de 18 cm - toc de uşă - de la care s-a găsit 
şi cheia. Naşterea arcului se află la -1,30 m înălţime faţă de pardoseală, iar 
deschiderea arcului, la extrados, este de - 1,80 m. În zidul estic - faţada 
corespunzătoare încăperii (2) - se păstrează lăcaşurile (L = 0,30 m, 1 = 0,20 m, 
h = O, 15 m) unor bârne încastrate, urme unice ale treptelor unei scări de lemn 
care conducea la nivelul parterului. 

Încăperea (2) a fost dezvelită foarte puţin. Se pot presupune însă, în 
funcţie de elementele de plan vizibile, dimensiuni interioare de 5,32 m/3,00 m. 
Ipoteza boltirii în leagăn poate fi deja enunţată, datorită dezvelirii unui frag
ment dintr-un arc (de boltă?) vizibil în fragmentul de zidărie aparţinând fie unui 
zid care o limita înspre Est, fie unui arc dublou. 

Între încăperea (2) şi încăperea (3), deocamdată, nu se pot recunoaşte în 
teren elemente suficiente pentru clarificarea aspectului planimetric. Ceea ce se 
poate presupune cu oarecare siguranţă este prezenţa unui gol de acces realizat 
în zidul longitudinal (direcţia Est-Vest), faţă de care se adosează zidurile 
ambientului (4-5). Urmele unui arc (de boltă?) au fost parţial surprinse în 
fragmentul de zid, dezvelit pe o lungime de - 2,60 m (până la bordura trotuarului 
din faţa bisericii), care fie că delimita încăperea (3) de ambientul (5), fie constituie 
mărturia unui arc dublou. 

Caracteristicile ambientului ( 4-5), atât cât se pot deocamdată înregistra, 
nu permit concluzii ferme în ceea ce priveşte succesiunea corectă a fazelor 
constructive. În zidul vestic, relativ paralel cu trotuarul vestic al străzii Poştei, 
se pot observa: un mic fragment din pornirea unui arc de boltă (lărgime maximă 
- - 0,85 m) la baza căruia se află un lăcaş pentru un tirant. Un alt asemenea 
lăcaş, situat la acelaşi nivel, se află la cca. 5 m distanţă, înspre Sud. Grosimea 
acestui zid nu poate fi încă stabilită, deoarece el pătrunde parţial sub trotuarul 
dinspre Muzeul Naţional de Istorie a României. Urmele unui zid perpendicular 
pe cel descris anterior se află la cca. 4,80 m distanţă faţă de traseul zidului 
sudic al ambientului (1-3). 

Lista ilustraţiilor 

1. Complexul Stavropoleos la 1846. Acuarelă Begenau. 
2. Complexul Stavropoleos la 1860. 
3. Biserica Stavropoleos la 1868 (după Preziosi). 
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8 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIV 

4. Hanul Grecilor, biserica Stavropoleos şi ruinele hanului Stavropoleos 
(1870). 

5. Imagine din timpul săpăturilor la Palatul Poştei - azi Muzeul Naţional 
de Istorie al României (1896). 

6. a. Complexul Stavropoleos. Litografie color de Carol Szatmari (tipărită 
la 1883). 

b. Biserica Stavropoleos în 1998. 
7. Strada Stavropoleos la începerea lucrărilor arheologice. 
8. Tronson de zid din vecinătatea Băncii Naţionale a României. 
9. Profile arheologice de lângă Banca Naţională a României: 

a. nivel distrugere, sec. XIX; 
b. depunerea aluvionară pe care s-a construit hanul. 

10. Tronson de cărămidă al hanului dezvelit în faţa intrării în pridvorul 
bisericii Stavropoleos. 

11. Tronson de cărămidă al hanului dezvelit la intersecţia străzilor 
Stavropoleos şi Poştei. 

12. Arcul de boltă din camera (1) identificat cu ocazia instalării conductei 
de gaze. 

13. Etape ale degajării camerei (1). 
14. Camera (1) după degajare. 
15. Camerele (2), (3) şi (5): 

a. pragul spre camera (2) şi detaliu cu nişă pentru treptele scării de 
lemn, pe peretele de est al camerei (2); 

J?. arcul de boltă din camera (3) şi zidul adosat din camera (5). 
16. Incăperile (4): b; (5): a. 
17.-24. Vase din porţelan şi faianţă descoperite în camera (1), provenite de la 

Birmingham - atelierele Lindner, Maschwitz şi Venetian Scenery Stone 
China. 

25. Detalii cu mărci de ateliere. 
26.-28. Ceramică locală, sec. XVIII-XIX: 

26. căni; 
27. vase deschise. 

29.-32. Vase de sticlă, sec. XVIII-XIX. 
33. Rezultatele analizelor prin activare şi fluorescenţă efectuate asupra unor 

vase de sticlă. 
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7. Strada Stavropoleos la începerea lucrărilor arheologice. 
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11 Pl'll 111 spre camera (2) şi detaliu cu nişă 
p 11111 1 trepte le scării de lemn, pe peretele 

de est al camerei . 

H Tronson de zid din vecinătatea Băncii 
Naiionale a României. · 

h. Arcul de boltă din camera (3) şi zidul 
adosat din camera (5). 

21 
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22 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XN 

b. 

9. Profile arheologice de lângă Banca 
Naţională a României: 

a. nivel distrugere, sec . XIX; 

a. 

b . depunerea aluvionară pe care s-a 
construit hanul. 
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I O 'I ro n. n de cărămidă al hanului 
li /V I t n faţa intrării în pridvorul 

bi cricii Stavropoleos. 

b. 
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a. 

11 . Tronson de cărămidă al hanului dezvelit 
la intersecţia străzilor Stavropoleos şi Poştei. 

b. 
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1 ·ul de boltă din camera (I) identificat 
111 o ·111iu in stalării conductei de gaze. 
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13 . Etape ale degajării camerei (1). 
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I . amera (I) după degajare. 

b. 
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15. Camerele (2), (3) şi (5): 
a. pragul spre camera (2) şi detaliu cu nişă pentru treptele scării de lemn, 

pe peretele de est al camerei (2); 
b. arcul de boltă din camera (3) şi zidul adosat din camera (5). 
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11, 

16, n peril e (4) : b; (5): a. 
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17. Vase din porţelan şi faianţă descoperite în camera ( 1 ), provenite de la Birmingham -
atelierele Lindner, Maschwitz şi Venetian Scenery Stone China. 
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18. Vase din porţelan şi faianţă descoperite în camera (I), provenite de la Birmingham -
atelierele Lindner, Maschwitz şi Venetian Scenery Stone China. 
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19. Vase din porţelan şi faianţă descoperite în camera (I), provenite de la Birmingham -
atelierele Lindner, Maschwitz şi Venetian Scenery Stone China. 

.. „., 
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20. Vase din porţelan şi faianţă descoperite în camera (!), provenite de la Birmingham -
atelierele Lindner, Maschwitz şi Venetian Scenery Stone China. 
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21. Vase din porţelan şi faianţă descoperite în camera (!), provenite de la Birmingham -
atelierele Lindner, Maschwitz şi Venetian Scenery Stone China. 
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23 . Vase din porţelan şi faianţă descoperite în camera (I), provenite de la Birmingham -
atelierele Lindner, Maschwitz şi Venetian Scenery Stone China. 
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24. Vase din porţelan şi faianţă descoperite în camera ( l ), provenite de la Birmingham -
atelierele Lindner, Maschwitz şi Venetian Scenery Stone China. 
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25 . Detalii cu mărci de ateliere. 
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27. Ceramică locală, sec. XVIII- XIX: vase deschise 
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28. Ceramică locală, sec. XVIII-XIX: 
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Dimensiunile cărămizilor utilizate în construcţia zidurilor, sunt comune 
pentru cele care delimitează încăperile 81-3) (26-29 crn/14-15,5 cm/ 4-5 cm, 
dar trebuie subliniată folosirea unor cărămizi cu dimensiuni diferite - variaţii 
de 1-2 cm, la ridicarea aceluiaşi zid), iar pentru fragmentele de zid adosate, 
aparţinând ambientului (5), dimensiunile sunt distincte (25/12/4 cm). 

Pivniţa 1 a fost folosită de un negustor a cărui marfă - ceramică locală, 
vase de sticlă, faianţă şi porţelanuri - a fost găsită în mare cantitate. (Materialele 
au fost restaurate de Simona Ciurilă, Liana Dupont şi Gheorghe Ionescu din 
cadrul laboratorului de restaurare al MMB, iar desenele obiectelor au fost 
executate de Cristian Nestorescu - referent de specialitate în cadrul MMb -
care a participat şi la săpături). 

Faianţa şi porţelanul descoperite poartă motive decorative reprezentând 
peisaje urbane de tip occidental (castele aflate pe înălţimi, edificii cu colonade 
şi cupole) sau peisaje orientale (temple şi jonci). Formele (castroane, farfurii, 
boluri) şi culorile (negru, maron deschis, maron închis, mov, albastru, verde 
China) sunt variate şi provin din ateliere englezeşti (Binningham). Se remarcă 
un grup de 11 piese, cu motive decorative identice - temple şi jonci - realizate 
în culori diferite: maron închis (6), maron deschis 82), negru 81), mov 81), 
albastru 81 ). Ele aparţin unor forme variate, cu dimensiuni diferite (farfurii, 
farfurioare, castroane). majoritatea (5) poartă marca BIRMINGHAM - CHA -
MASCHWITZ - JUN, dar există şi exemplare produse la STONE - LINDNER 
sau LINDNER & CO. 

Dintre celelalte piese atrage atenţia prezenţa masivă a pieselor cu marca 
Venetian - SCENERY - STONE - CHINA - cu variantele a + p sau WKB. 

Vasele de sticlă descoperită au destinaţii diferite: pahare, carafe mai mici 
şi mai mari, flacoane, călimări şi pahare cu pereţii mai groşi. Unele dintre 
acestea sunt decorate cu motive geometrice în relief. Aspectul acestor sticle 
diferă - sticlă albă, albă gălbuie, verzuie sau uşor opacifiată. Pentru analiza de 
compoziţie a acestei sticle au fost folosite metodele de fluorescenţă de raze X 
(FRX) şi activare cu neutroni rapizi (FNAA). Pe baza rezultatelor obţinute se 
pot face următoarele observaţii: 

Conţinutul în silice este asemănător la toate probele, la fel şi pentru 
fondanţi şi stabilizanţi (Na20, K20, CaO, Al20 3), cu mici diferenţe, ceea ce 
presupune tehnologii uşor diferite. Acest lucru se explică şi prin faptul că 
obiecte au fost realizate în ateliere diferite, fapt sugerat şi de culoarea diferită 
a sticlei sau forma variată a vaselor. Probele care conţin Ph sunt albe şi au o 
transparenţă mai bună. La sticlele colorate a fost identificat CuO care, în funcţie 
de condiţiile de ardere, poate conferit culoarea albastră sau roşie. la fel şi 
pentru MnO care poate da sticlei o tentă violetă. Sticlele uşor opacifiate conţin 
Sn şi Sb. Explicaţia bogatului inventar găsit distrus pe loc, dar în mare parte 
reconstituibil (peste 30 de vase), poate fi aflată într-un strat gros de cărbune şi 
cenuşă, care dovedeşte că hanul a fost incendiat. iar marfa nu a mia putut fi 
evacuată. 

Pentru încadrarea cronologică a acestui moment singurul suport pe care-l 
avem la dispoziţie, pe lângă ceramica specifică primei jumătăţi a secolului al 
XIX-iea, este o monedă de la Francisc II 81792-1838). Piesa - un kreuzer din 
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anul 1812 - ne permite să apreciem că este vorba de marele incendiu din martie 
I X4 7, care a fost declanşat în vecinătatea hanului. (Moneda a fost identificată 
de colegele Katiuşa Pârvan şi Ana Maria Velter, de la Cabinetul numismatic al 
Muzeului Naţional de istorie al României) 

Sperăm ca extinderea cercetărilor arheologice pe o arie amplificată să 
permită identificarea altor elemente constructive, care, asociate unui inventar 
arheologic la fel de bogat, să permită obţinerea unor precizări referitoare la 
rnmplcxul Stavropoleos şi locul său în viaţa Bucureştilor din secolele XVIII
X I X. 

SUMMARY 

The paper deals with the discoveries made during the archaeological 
d11-:>-:indgfrom 1998-1999, atone of the most important Bucharestan inns - the 
St111•ropoleos Inn, built by friar Ioanichie, between 1722-1724, near the church 
Iii• /imnded. The findings add new data to documents concerning the whole area. 

A merchant s goods were found in the cel/ars - British fai"ence and 
1111f"l'elain, common ceramics, local and imported glass ware that could not he 
1·1·11rnted during a devasting fire /rom 1847. 

Bibliografie generală 

I. Paul Cernovodeanu şi Nicola Vătămanu, „Focul cel mare" din 1847 
oglindit în arhiva Califarov, Bucureşti, Materiale de istorie şi 
muzeografie, 12, 1997, p. 87-111. 

) . P. V. Năsturel, Biserica Stavropoleos din Bucureşti, Bucureşti, 1906. 
I. Gheorghe Nedioglu, Stavropoleos, BCMI, XVII, 1924, p. 147-168. 
•I. George Potra, Istoricul hanurilor bucureştene, Bucureşti, 1985. 
~. Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale 

din Bucureşti, Bucureşti, 1961. 
(1. Răzvan Theodorescu, Biserica Stavropoleos, Bucureşti, 1967. 

a. pragul spre camera (2) şi detaliu cu nişă pentru treptele scării de 
lemn, pe peretele de est al camerei (2); 

b. arcul de boltă din camera 83) şi zidul din camera (5). 
I '1. Încăperile (4): b; (5): a. 
17. -24. Vase din porţelan şi faianţă descoperite în camera (1), provenite de la 

Birmingham - atelierele Lindner, Maschwitz şi venetian Scenery Stone 
China. 

2~. Detalii cu mărci de ateliere. 
J<i. 28. Ceramică locală, sec. XVIII-XIX: 
J<1. căni; 
) 7. vase deschise . 
• 11>. 32. Vase de sticlă, sec. XVIII-XIX. 
1.1. Rezultatele analizelor prin activare şi fluorescenţă efectuate asupra unor 

vase de sticlă. 
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o 1 2 3cm 

29. Vase de sticlă, sec. XVIII-XIX 
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o 1 2 3cm 

30. Vase de sticlă, sec. XVIII-XIX 
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----- - - -------

------

31. Vase de sticlă, sec. XVIII-XIX 
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32. Vase de sticlă, sec. XVIII-XIX 
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nr.crt. Si02 Ca O MgO Na20 K 20 Al203 Fe20 3 Ba O SnO Sb20 3 PbO MnO Cu O 

1 69,0 7,5 3,0 8,9 3,5 4,7 0,12 0,03 0,05 0,07 0,05 0,10 1, 15 

2 34,5 1,6 1,2 4,0 1,2 2,6 0,20 0,05 0,20 0,06 53,0 - 0,12 

3 31,0 3,2 1,4 3,5 2,0 - 0,08 0,03 0,08 0,07 55,0 - -

4 66,7 9,3 2,4 4,5 8,8 5,3 0,18 0,15 0,12 0,07 - - -

5 64,5 9,3 2,2 6,0 9,0 4,4 0,08 0,14 0,05 0,01 - - -

6 69,0 7,3 3,0 7,8 4,7 6,4 - 0,10 0,05 0,02 0,30 - -

7 70,3 7,9 2,5 9,5 3,3 5,0 0,12 0,10 0,05 0,02 0,18 - -

8 73,0 6,2 3,0 4,0 8,0 4,9 0,28 0,12 0,30 0,02 0,20 0,18 -

9 68,0 8,7 2,3 10,0 2,6 5,2 0,12 0,22 0,15 0,04 1,90 - -

10 70,5 8,8 2,0 9,0 3,5 4,6 0,55 - 0,02 0,01 - - -
11 69,2 8,9 2,2 4,5 8,7 5,5 0,45 0,10 0,04 0,02 - - -

12 70,5 8,3 1,7 3,5 9,0 5,5 0,80 0,04 0,12 0,08 - - -

13 67,8 8,9 1,8 6,0 8,5 5,8 0,75 0,03 0,03 0,01 - - -

14 70,0 5,8 2,3 4,5 8,4 5,0 - 0,28 0,10 1,80 0,30 - -

15 67,3 9,2 2,3 4,0 9,5 6,0 - - 0,10 0,05 - - -

Fig. 33. Rezultatele analizelor prin activare şi fluorescenţă efectuate asupra unor vase de sticlă. 
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CIDTILA FERMĂ 
STUDIU MONOGRAFIC 

I. ISTORICUL CERCETĂRILOR 

Vasile Boroneanţ 

În vara anului 1982 au început săpăturile arheologice de salvare de la Chitila-
rmă. Ele s-au declanşat pornind de la o documentaţie primită de la Institutul 

I roiect Bucureşti , privind viitoarele lucrări de amenajare a cursului râului 
'c I ntina, afluent al Dâmboviţei, în amonte de Bucureşti, în vederea transformării 
I într-o zonă de agrement cu ştranduri şi alte amenajări turistice pentru 

mtr nament şi întreceri sportive de interes bucureştean, naţional şi internaţional. 
punea problema salvării şi protejării aşezărilor şi monumentelor istorice ce se 

1111 de o parte şi de alta a cursului râului . În acest scop s-au făcut cercetări de teren 
11 biectivele deja cunoscute dar mai ales pentru identificarea altora noi. Asemenea 

tări s-au mai făcut de către arheologii bucureşteni între care menţionăm pe 
t' I le unuia dintre pionierii cercetărilor în domeniul monumentelor şi locuirilor 
lt v chi, Dinu V Rosetti şi de către alţii , între care amintim pe cele ale lui Eugen 
'11 11 şa ş i Aristide Ştefănescu. În 1972, în urma unor sesizări făcute de iubitorii 
lot i i străvechi şi vechi a oraşului, Aristide Ştefănescu constata că pe malul drept 

1 I ' lentinei, în aval de calea ferată Bucureşti - Ploieşti , buldozerele au distrus un 
t 11 movilă artificală de pământ). Materialul recoltat a fost depus la Muzeul de 
I l 1ri şi Artă al Oraşului; raportul evidenţia o locuire neolitică de tip Gumelniţa. 

În 1982 s-au reluat cercetările de teren şi am constatat că zona aceasta cuprinsă 
Ilir alea ferată sus amintită şi ştrandul şi palatul Mogoşoaia este foarte bogată în 
I 1 ·11iri omeneşti. Primul obiectiv era salvarea a ceea ce mai rămăsese din tellul 1 

I I care, între timp, s-a realizat o mare plantaţie de pomi fructiferi , împrejmuită cu 
1111 1rd de sârmă înalt de 2 m, susţinut de stâlpi de beton. Din movila veche, antropică, 

1 mai păstrat doar porţiunea dintre gard şi malul înalt al râului Colentina, mâncat 
I I[) . e mai păstra nederanjat un perimetru de aproximativ 6 m lungime şi aproape 
IO m I ţime. Tellul era orientat pe direcţie Nord-Sud. Partea păstrată se ridică la 
111 > imativ 0,65-0,80 m deasupra nivelului actual al terenului. După relatările celor 
' 11 l-au văzut înainte de a fi fost spart, el era ceva mai înalt mai ales dacă era privit 
d 11 sud, unde terenul era băltit ca şi spre răsărit, dar între timp s-a mai tocit. Este 

1 u de tabilit exact cât anume se întindea spre sud şi ce înălţime avea. Extinderea 
> turii în plantaţie ar putea lămuri această problemă; oricum, a fost mult mai lat. 

' t s-a păstrat se află pe un umăr al terasei ce porneşte din amonte şi merge până în 
V 11 do tell. Cu siguranţă, se întindea mai mult spre apus. În zona aceasta, culoarea 

I 1 oului, mulţimea fragmentelor ceramice şi a oaselor umane, uneltele de silex, 
11 1 I de animale observate la suprafaţă sunt importante indicii în acest sens. Pe 
h 1i 1 acestor observaţii şi a informaţiilor date de buldozeristul care a spart movila, 

1 Vasile Boroneanţ, Telul neolitic de la Chiti/a-Bucureşti, Materiale ş i cercetări arheologice 
VII -a sesiune anuală de rapoarte, Ploieşti 1983 (Partea I) p. 69- 72. 
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Harta cs~peririlor artieologice de pe malul Colentinei din 

zona CMHa Fermă - Mogosoaia 

• .. Tellul neoi''. o 

<. izvoare cu a;:o oe oăut Qzvolr'll) 

3. Asezarea Dace - romană 

4. Asez.area de sec. Vl-VNI 

5. Traseul conductei de aduclie a aPei la Curtea Atsă (curtea Nouă) ln sec. XVII! 

6. Descoperiri aparţinând, paleoltticului superior 

7. Asezarea Chitila Fermă din prima epoali a flerului 

8. Asazarea din vremea culturi Tei -epoca bronzului 

9. Cimttirul din sec. XVII - XIX 

10. Asezarea din sec. XIX 

11. Dovezi d locuire din epoca bonzului, daco-romana si feudală 

12. Asezarea de tip mna de la lncepu1ul epocii bronzului 

13.Dovezi de :oc"ire probabil din vremea culturii Gumeln~a 

'. 4. Cimitirul s' :>'serica de sec. XVII-XIX din Complexul artittectural Mogosoaie 

- Gardul de sâr.nă al fermei 

15. Complex"! a!'Mectural Mogosoaia 

16. Asezări dic epoca daco-romana si feudală 
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IJ r icm că aceasta ar fi putut avea o lungime de aproximativ 80 m şi o lăţime de 
() m. Buldozeristul ne-a comunicat că, în timp ce lucra, a văzut cranii de om şi 

mul t oase. Pământul prin spargerea movilei a fost împins spre sud-est şi vest, spre 
umple zona mai joasă, băltită, din jur, în zona crovurilor. 

ăpăturile s-au desfăşurat între anii 1983-1985, numai la nord de gard2. Cu 
I 1zia ăpăturilor, prin noi cercetări de teren şi observaţii asupra lucrărilor de 
lll1 nujare a cursului Colentinei, am putut constata că în zonă erau numeroase vestigii 
'I \ iţinând aproape tuturor epocilor istorice. 

2. Mediul geografic 

âmpia Bucureştilor este componentă a marii unităţi geografice cunoscute 
111 numirea de Câmpia Română3 . Configuraţia geografică a reliefului prezintă 

1 • I aş i caracteristici generale, evidenţiind trăsăturile imprimate în peisajul zonei 
d pr zcnţa râurilor Dâmboviţa şi Colentina, care, spre vărsare, se unesc, debuŞând 

11 ll1 rele bazin al Argeşului . 
undamentul câmpiei este constituit de elemente geologice paleogene şi 

li 1 ne, peste care se suprapun cele cuaternare, alcătuite din pietrişuri şi nisipuri 
I Op rite de mame şi argile, apoi din cunoscutele „pietrişuri de Colentina", şi de 
I pozitcle loessoide4 ce ating grosimi cuprinse între 0,50 m şi 20 m. Aluviunile 
l ll1 v Ic ocupă luncile şi zonele joase ale interfluviunilor. În istoricul evoluţiei, 
d 1 n:itele acestea au cunoscut pe vertical mişcări de subsidenţă şi apoi 9e 
I ndenţă care, în partea de sud, au determinat formarea teraselor înalte5. In 
li 11 nul superior s-au produs uşoare mişcări de afundare în partea de nord, mişcări 

11 11 dus la producerea unor acţiuni de erodare şi transport de către râurile zonei, 
1 I tiv Argeşul cu afluenţii săi şi în special afluenţii Dâmboviţei 6• Unii dintre 
1 I lu nţi au fost baraţi la confluenţe, de aluviunile râurilor principale şi transformaţi 
n I mane fluviale, înglobând în ele fosile animale remaniate. 

Monotonia câmpiei este întrell,lptă de luncile largi ale Argeşului, Dâmboviţei 
1 I domoalei Colentine cu largi meandrări ce închid bălţi mari cu mici ostroave. 

I 1 ele converg văile şi vâioagele seci, mai mult sau mai puţin adânci. Pe 
nt Ouvii se înşiră, ca o adevărată reţea, crovurile (tasări), în acumulări de tip 

111 ·ustru 7. Versanţii sudici ai teraselor majore sunt, fără excepţie, înalţi şi abrupţi, 
I 11 nuza tendinţei de erodare gravitaţională a râurilor, pe fondul faleoreliefului 
li nt de retragerea în etape succesive, spre est, a fostului Lac Getic . Malul nordic 

2 
Vasile Boroneant, Manifestări de artă în ??????? de la Chitila-Fermă. Cercetări 

u h o loşice în Bucureşti, IV, 1992, 11 - 29. 
George Vâlsan. Câmpia Română, Opere alese. Edit. Ştiinţifică, Bucureşti 1983. P. ???? 

' 111pla Română. Studiu de geografie integrată . Bucureşti 1971 , Bucureşti 1976. 
4 Ana Conea, Depozite de suprafaţă în Câmpia Română. Studii Tehnice şi Economice, C. 

I 41 şie 18, Institutul de Geologie. 
A. C. Banu, Donnees sur une transgression a l'age historique dans le bassin de la Mer 

N11/,v t du Bas-Danube, Revue Roumaine de geologie, geophysique et geographie, Serie de 
O iografhie, 8, 1964, 75-76. 

Vintilă Mihăilescu, Dealurile şi Câmpiile României, Bucureşti, 1966. 
7 P. Coteţ, Câteva observaţii asupra formării locurilor şi reţelei de văi secundare din 

' mpla Română, Analele Universităţii C. I. Parhon, Seria Ştiinţe naturale, 1 O, 1956. 
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al teraselor este întotdeauna domol, puternic erodat şi mai puţin înalt. Câmpia 
Bucureştilor mai poartă şi denumirea de Câmpia Vlăsiei centrale9 sau Câmpia 
Colentinei, fiind axată pe Valea Colentinei şi este încadrată de Câmpia Snagovului, 
de Câmpia de subsidenţă din lunca Argeş - Sabar, de Aliniamentul Cociovoliştea 
- Pasărea, Fundeni Cemica, Glina - Jilava; are un caracter de tranziţie între nord 
şi sud-vest şi est. Văile devin mlăştinoase în anotimpurile cu precipitaţii bogate, 
toamna şi primăvara şi seci în timpul verii, cu ploi mai rare. Din această cauză, în 
etapa istorică s-au construit iazuri ce au schimbat vechiul peisaj natural. Ele produc 
uneori derută, pentru arheologi. Partea sud-vestică este dominată de interfluviile 
dintre Colentina ~i Dâmboviţa şi dintre Dâmboviţa şi Sabar. Este mai netedă şi 
lipsită de crovuri 1• 

Climatul este temperat-continental, cu caracter de tranziţie între cel vestic şi 
cel estic al Câmpiei Române 12, iar topoclimatele sunt influenţate de caracterele 
reliefului şi recent, de cel antropic. Prezintă temperaturi medii anuale de 20-23°C 
vara şi plus 0,3 - minus 3,2°C iama. Unele diferenţe climatice au putut exista între 
perioada neolitică şi cea actuală. Vânturile dominante sunt cele dinspre est, 
caracteristică ce trebuie să fi existat şi în epoca neolitică. 

Vegetaţia zonei a fost dominată, în epoca neolitică, de păduri de foioase 
dominate de stejari - păd!;lri ce au precedat pe cele cunoscute în istorie sub 
numele de Codrii Vlăsiei. In luncă predomină salcia, plopul, aninul, iar în bălţi 
- trestia, papura, rogozul 13 • 

Analizele de polen efectuate asupra probelor recoltate din straturile de cultură 
sau de pe urma studierii urmelor lăsate în pasta vaselor şi a chirpiciului din locuinţe 
ne fac dovada că, pe lângă vegetaţia ierboasă a florei spontane, se cultivă grâul, 
orzul, secara, meiul şi, după aducerea lui în Europa, porumbul. 

3. Cercetările de suprafaţă din arealul Chitila Fermă 
Continuându-şi drumul spre sud, Colentina, după ce depăşeşte localitatea 

Buciumeni - Buftea cunoaşte o desfăşurare spectaculoasă. Debitul său rămâne în 
albia sa în timpul verii, dar în anotimpul ploios, primăvara, pe fondul debitelor 
umflate, rezultate din topirea zăpezilor şi a precipitaţiilor, se revărsa într-o baltă 
largă spre E, dincolo de calea ferată Bucureşti - Ploieşti. Ajunsă la aproximativ 2 
km de localitatea Buftea, coteşte brusc spre E, printr-o buclă care, după ce depăşeşte 
calea ferată, se despleteşte, incluzând, spre malul de sud, un mic ostrov înconjurat 

8 
D. Nicolaescu Ploprov, Wanda Wolski, Some remarks re/ating to the order problems of 

settlements on micro-regions in the Ropmanian Plain, Annaire Roumain d'Anthropologie, 7, 
1970, 3-13. 

9 Ion Conea, Consideraţii asupra toponimicului de Vlăsia, Comunicări de Geografie, II, 
1963. 

10 Violeta Iliescu, Gianina Cioflică, Studii polinologie asupra carierelor de la Pantelimon, 
Dări de seamă ale şedinţelor, Comitetul Geologic, Institutul Geologic, XLIX (1961-1962) I, 
1964, 113-118. 

11 Vintilă Mihăilescu, op. cit. 
12 Ion Iordan, fmprejurimile Bucureştilor. Ghid Turistic, Braşov, 1973. 
13 Raul Călinescu, Alexandra Bunescu, Maria Nardin Pătroescu, Biogeografie, Bucureşti, 

1973, XXX, Universitatea din Bucureşti, Institutul de Geografie, Geografia României I, Bucureşti, 
1983. 
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de ape. Dincolo de acesta, spre N, mlaştina joncţionează cu balta la S de Buftea -
Buciumeni. Balta aceasta, mlăştinită şi ea, este acoperită de vegetaţie specifică, 
cu păpuriş şi trestie, iar pe margini, cu sălcii, plopi, arini care se continua în restul 
de pădure (Pădurea Moţoc) ce se mai păstrează încă din fostul codru ce se întindea 
în zonă (Codrul Vlăsiei). Balta şi pădurea au fost şi sunt un adevărat paradis al 
păsărilor şi vânatului mărunt. Râul îşi îngustează albia trecând prin faţa palatului 
şi localităţii Mogoşoaia, urmându-şi cursul spre sud până la estul localităţii Chitila 
-Obiectivul arheologic de la Chitila Fermă 1 " aşa cum se vede din cele până acum 
prezentate este situat pe malul drept (vezi planul), sudic, după ce Colentina, trecând 
pc sub podul peste care este construită calea ferată, face o buclă înainte de a se 
îndrepta spre est. Malul este abrupt iar apropierea staţiei de absorbţie-pompare a 
apei pentru necesităţile de irigare a plantaţiei de pomi fructiferi, este mâncat de 
ape. De sub malul înalt de aproximativ 5 m, dintr-un strat nisipos ce suprapune o 
argilă marnoasă, izvorăşte apa. Prezenţa acestor izvoare cu apa limpede, bună de 
hăut, credem noi că a fost una din cauzele stabilirii comunităţii neolitice sus pe 
terasă (fig. 1,2). Pe partea de sud, chiar deasupra izvoarelor şi la vest de acestea, 
se întinde aşezarea din epoca daco-romană din sec. II-IV 15, cercetată parţial de 
noi (Fig. 1,3). Mai spre vest, unde terasa este alterată de vechiul curs al râului, pe 
un şes fertil, se află aşezarea din secolele VI-VII din care, în urma sondajelor 
efectuate, paralel cu malul, am obţinut materiale arheologice care, îmyreună cu 
cele de pe terasă, ne-au folosit în datarea acestei locuiri (Fig. 1,4). In sondaje 
urheologice efectuate de noi s-a surprins conducta de aducţie a apei la Palatul 
Curtea Nouă din Bucureşti (Fig. 1,5), făcută din tuburi ceramice. Tot pe această 
terasă erodată, la V de conducta scoasă la iveală de lucrările agricole sau de spălările 
vechi ale terasei, provin câteva piese de silex care ar putea fi ~tribuite paleoliticului 
superior (Fig. 1,6) final sau epipaleoliticului (mezoliticului). In sondajele efectuate 
pc mal, materiale care să aparţină acestei perioade nu am găsit decât incidental. 
Poate viitoarele săpături vor lămuri această problemă. 

Pe sub mal, la înălţimea de 1 m - 150 m faţă de luciul apei, în intenţia 
de a crea un drum de acces pentru autovehicule în jurul locului şi în eventuala 
posibilitate de amplasare a unor obiective sportiv-turistice, un buldozer spărgând 
malul de la N-E de tell (spre albia se retrage spre N) a scos la iveală - la N de 
izvoare - multă arsură şi un cuptor de ars oale refăcut de mai multe ori, care, 
cercetat prin săpături, a dus la identificarea aşezării aparţinând Hallstatt-ului 
timpuriu intrat în literatura arheologică sub denumirea de Aspectul Chitila 
Fermă16 . El se află la E de izvoare (Fig. 1,7) 17. 

14 
V. Boroneanţ, Telul neolitic de la Chitila, op. cit. 

15 V. Boroneant, O monedă colonială romană din secolul al III-iea d. Hr descoperită la 
Chitila Ferma-Bucureşti (în acest volum). 

16 V. Boroneant, Un aspect cultural al începutului primei epoci a fierului. Date preliminare, 
V. 1-2, 1984, 1984, p. 156-166; V. Boroneant, Contribuţii recente privind începuturile primei 
t'poci a fierului în centrul Câmpiei Române. Descoperirile de la Chitila-Fermă, Izvoare arheologice 
bucureştene li, 1985, 22-29; V. Boroneant, Date noi privind aspectul cultural Chitila-Fermă de 
la începutul primei epoci a fierului, Cercetări arheologice în Bucureşti, IV, 109-117, N. Borovka, 
V. Boroneanţ sub ????? 

17 V. Boroneant, Consideraţii preliminare privind cercetările arheologice de la Chitila
Permă, Bucureşti, Materiale de istorie şi muzeografie XI, 1993, 11-16. 
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Deasupra, pe terasă, la E de tell, în faţa aşezării hallstatt-iene se află 
aşezarea aparţinând epocii de mijloc a bronzului, cultura Tei (Fig. 1,8). Au fost 
efectuate săpături pe terasă, au fost efectuate săpături în 1986 şi din săpăturile 
efectuate pe pante, în aşezarea hallstattiană, în poziţie stratigrafică certă, s-au 
găsit şi materiale de tip Tei (etapele III-IV, poate şi V). Pe terasă, în continuare 
spre E, se află un cimitir românesc (Fig. 1,9) de sec. XVI-XIX şi o aşezare din 
această vreme (Fig. 1, 1 O). Faptul este constatat de noi cu ocazia lucrărilor 
agricole efectuate de lucrătorii fermei. Oale întregi, furate de vulpi, din sat 
acum dispărute datând din sec. XVI-XIX au fost găsite în vizuinile identificate 
în tell. Tot pe acest mal, în faţa Palatului de la Mogoşoaia, în grădina de 
zarzavat a fostei ferme C.A.P. Mogoşoaia, cu ocazia cercetărilor de teren s-au 
identificat materiale datând din epoca neolitică, probabil din vremea culturii 
Boian; din epoca bronzului, cultura Glina sau Tei, daco-romană şi feudală d sec. 
XVII-XVIII (Fig. 1,11). 

Pe malul stâng din N, pe pantă, chiar în faţa aşezării hallstattiene se află 
o aşezare aparţinând culturii Glina (Fig. 1, 12), din perioada de început a epocii 
bronzului. Mai la est de panta domoală, erodată de ape, s-au identificat unelte 
de silex şi rare fragmente ceramice din epoca neolitică - cultura Gumelniţa 
(Fig. l, 13). Spre Palatul Mogoşoaia unde râul coteşte pe terasa joasă, s-au 
identificat materiale ceramice din epoca dacică (Fig. 1,14). Spre S-E, pe terasă, 
se află Palatul lui Constantin Brâncoveanu, de la Mogoşoaia, este biserica, 
cimitirul şi cu aşezarea civilă (Fig. 1, 15) - atestate de documente şi de materiale 
arheologice datând din sec. XVI-XIX, XX. 

Cercetări de teren am făcut şi la V de calea ferată Bucureşti - Ploieşti, 
pe terenul cuprins între viaduct şi malul Colentina. Au fost identificate materiale 
ceramice dacice (sec. II-IV p. Chr.) şi feudale (secolele XV-XVII) (Fig. 1,16). 
Câteva fragmente ceramice s-au găsit şi pe Ostrov. Nu au putut fi identificate 
ca epoc~. Este posibil ca, în perimetrul discutat, să apară şi alte dovezi de 
locuire. In cercetările de teren efectuate în 1997, 1998, am constatat că aşezarea 
dacică de la V de tell se extinde şi la V de calea ferată iar spre lunca Colentinei 
s-au găsit şi materiale arheologice aparţinând culturilor Glina şi Tei. 

SUMMARY 
Chitila - Fermă. History of the Researches 

by Vasile Boroneanţ 

Salvation archaeological diggings started at Chitila Farm in the summer 
of 1982, in order to protect the sites and historical monuments from being 
destroyed during the various works undertaken in the area, meant to build 
facilities for tourists and sports competitions. Archeological research in the 
territory was initiated in 1972, by historian Aristide Stefanescu; new diggings 
started in 1982. The paper makes a historical and geographical description of 
the place, stressing upon its archeological richness and importance. Vestiges 
date from the paleolithic period, or mezolithic, neolithic, dacian and daco
roman periods, but a/so from the Middle Ages (up to the XVII-XVl/lth cen
turies). 
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 
ltlN SECOLUL AL III-LEA P.CDR. 

LA BUCURESTI - MILITARI 
" . 

,,CAMPUL HO.IA'' (1998) 

lh'. Mircea Negru 

În campania din anul 1998, cercetările de la Militari - Câmpul Boja au 
' • 111111111at în partea de vest a platoului, unde au fost practicate un număr de 12 
•11'l'l11111i (S 12 - S 23) şi 3 casete cu o suprafaţă totală de aproximativ 450 mp 1• 

1 11 nccpţia secţiunilor S 16 şi S 17, amplasate la est de canalul contemporan, 
• 1·1!-lultc au fost trasate la vest de acesta, perpendicular pe terasa înaltă a 
I lll111hoviţci. 

În cursul săpăturilor au fost descoperite şi cercetate 3 bordeie (B 11, B 
l·I. B 15), 9 gropi (Gr. 12 - Gr. 14, Gr. 16 - Gr. 21) şi un cuptor de olar din 
~··1111111 al Iii-lea p.Chr., pe lângă complexele arheologice din epoca bronzului, 
•11·111lclc VI-VII şi XVIII-XIX2• Obiectul prezentului articol îl reprezintă numai 
• 11111plcxcle arheologice din secolul al Iii-lea p.Chr. 

Până în campania din anul 1998, atât în sectorul A cât şi în sectorul B, 
11 lost surprins un singur strat de cultură din secolul al Iii-lea p.Chr. Acesta 
1 11p1in<lca însă şi vestigii din secolele VI-VII p.Chr. 3• Stratigrafia secţiunilor 
p1·1 pcn<liculare pe marginea terasei este asemănătoare celei surprinse în 
1 11111paniile anterioare din acest sector4

• Secţiunile S 16 şi S 17 prezintă o 
•11111111ic diferită. În cadrul acestor secţiuni, nivelul de cultură din care se adânceau 
h1111lciclc B 11, B 14 şi B 15, era suprapus de un alt nivel de cultură gros de 
11..'ll 0,25 m, ce conţinea fragmente ceramice şi două fibule dintr-o perioadă 
p11pn mai târzie (PI. 6: 7, 8). 

Bordeiele B 11, B 14 şi B 15 au fost decoperite în secţiunile S 16 şi 
S 17. Ele sunt aproximativ rectangulare cu colţurile rotunjite. Dimensiunile lor 
1111111ză între 4,05 x 3,80 m (B 11), 3,40 x 3,00 m (B 14), respectiv 3,00 x 
· l ,<10 m (B 15). Bordeiele B 14 şi B 15 aveau în interiorul lor câte o groapă 
• 11111<.lrică de mari dimensiuni. Acest fapt ne determină să considerăm că ele 
11vc1111 rolul unor anexe gospodăreşti. 

Podelele bordeielor nu prezentau amenajări speciale, cu excepţia unei 
t11'ptc observate în partea de est a bordeiului B 11. Ele se aflau la adâncimi de 

' Săpăturile arheologice au fost finanţate de Muzeul (de Istorie şi Artă al) Municipiului 
lh11·11rcşti. La acestea au participat timp de două săptămâni şi un grup de studenţi ai Facultăţii 
iii- 1~1orie a Universităţii Spiru Haret conduşi de lector dr. Mioara Turcu. 

2 M. Negru, în Cronica arheologică. Campania 1998, Vaslui, 1999, p. 18-20, pi. IV. 
' VI. Zirra, Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe Câmpul Boja 

./111 1·11r1ierul Militari, CAB, 1, 1963, p. 49; M. Turcu, Cercetări arheologice la Militari - Cîmpul 
1111/11. CAB, 4, 1992, p. 39; M. Negru, Raport preliminar privind cercetările arheologice de la 
Af1/1111ri - Câmpul Boja, Cercetări în aria nord-tracă, 2, Bucureşti, 1997, p. 409. 

' M. Negru, op. cit„ p. 409. 
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1,00/1,20 m (B 11 ), 1,45 m (B 14) şi 1,50 m (B 15) de la nivelul actual de 
călcare. 

Materialul arheologic. Ceramica de culoare cărămizie-gălbuie din pastă 
grosieră modelată cu mâna cuprinde fragmente de vase de provizii (PI. 2:1, 3), 
vase de dimensiuni mijlocii, ceşti dacice (PI. 2:4), vase tronconice (PI. 4:5, 6) 
şi un fragment de rotiţă cu butuc. 

Ceramica de culoare cărămizie-gălbuie din pastă semigrosieră modelată la 
roată cuprinde fragmente de vase de dimensiuni mijlocii (Pl. 2:2) şi capace 
(Pl. 2:7). 

--- ·--------

-„„ 
I 

I' I I 

, 1, 111: 
111

1
1 I' 
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Q .__ __ _.__, _ _.___....:i./111 

Planşa 1. Cuptorul de olar nr. I. Plan şi profiluri. Legenda: I. stratul vegetal; 2. strat 
cenuşiu-negricios (sec. III şi VI-VII); 3. strat castaniu (epoca bronzului); 4. strat castaniu (steril 
arheologic); 5. canal contemporan; 6. congreţiuni calcaroase; 7. cuptor menajer; 8. fragmente 

ceramice; 9. chirpic; I O. fragmente de lemn ars. 
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Ceramica de culoare cenuşie din pastă fină modelată la roată cuprinde 
fragmente de amfore (Pl. 3 :2, 8), ulcioare, oale (Pl. 3: 1 ), căni (Pl. 4:2), străchini 
(PI. 3:3, 5) şi bazele plate ale unor vase. Câteva fragmente de străchini de 
culoare cenuşie cu slip negricios au fost modelate din pastă fină. 

Vw ...... ··.··.·. .. . 
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Planşa 2. Materiale arheologice descoperite în B 11 (I, 2, 5, 6, 8) şi B 14 (3, 4, 7, 9, I O). 

Din ceramică fină cărămizie este un fragment de strachină cu buza oblică. 
Ceramica de culoare cărămizie-gălbuie din pastă fină modelată la roată 

cuprinde fragmente de amfore (Pl. 2:9), un chiup, un vas cu două torţi (Pl. 4:3), 
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oale, căni (Pl. 3 :6) şi străchini (Pl. 3 :4 ). Două fragmente de amfore romane de 
import de culoare gălbuie sunt din pastă fină. 

Ceramica de culoare cărămizie deschisă din pastă zgrunţuroasă cu nisip 
şi pietricele modelată la roată cuprinde fragmente de oale cu buza plată 

.J 
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Planşa 3. Materiale arheologice descoperite în 8 11 (I, 3, 8) şi B 14 (2, 4-7). 

(Pl. 3:7). Din ceramică de culoare cenuşie din pastă zgrunţuroasă cu nisip şi 
pietricele sunt unele fragmente de oale (Pl. 4: 1 ). 

Alte obiecte. În interiorul bordeielor au mai fost descoperite greutăţi din 
lut ars, fusaiole (Pl. 2:8), gresii de forme diferite (PI. 4:5), un fragment de 
creuzet (PI. 4:4), fragmente de lemn ars, chirpici şi cenuşă. 
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Cuptorul de olar nr. 1/1999 a fost surprins în secţiunile S 14 şi S 15 din 
unul 1998. El era de tipul cu pilon central. Camera de foc era scobită în loeess-ul 
rrntat. Ea avea diametrul de 1,95 m şi înălţimea de 0,50 m. Gura de alimentare 
l'l'll orientată spre sud-est. Aceasta avea lungimea de 0,70 m, lăţimea de 0,55 m 
~1 înălţimea de 0,40 m. Pilonul care susţinea placa perforată avea la bază lungimea 
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l'fanşa 4. Materiale arheologice descoperite în B 11 (2, 4, 5, 7), B 14 (3, 6, 8) şi B 15 (I). 

de 0,75 m şi lăţimea d~ 0,60 m, iar în partea superioară avea lungimea de 0,45 m 
şi lăţimea de 0,40 m. !nălţimea pilonului central era de 0,60 m. Placa perforată 
avea diametrul de l, 75 m şi grosimea de O, 1 O m. Diametrul găurilor din placă 
era de 0,50 m. Probabil, ele erau aşezate concentric pe două rânduri, fapt care 
poate fi doar presupus deoarece placa era distrusă. Ea a fost construită pe un 
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grătar de lemn sprijinit pe pilonul central. Camera de ardere a vaselor s-a 
păstrat pe o înălţime de 0,20/0,40 m. În partea de sud-vest ea a fost distrusă de 
bordeiul B 8/ 1998 din secolele VI-VII p. Chr. Interiorul celor două camere era 
de culoare cenuşie ca şi majoritatea covârşitoare a fragmentelor de vase 
descoperite în groapa din faţa cuptorului. Pereţii gurii de alimentare erau de 
culoare cărămizie. 
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Planşa 5. Materiale arheologice descoperite în Gr. 14 (2, 4, 6), Gr. 16 (5, 8), Gr. 18 (1, 9), 
Gr. 20 (3) şi cuptorul de olar nr. 1 (7). 

Materialul arheologic. În interiorul cuptorului au fost găsite puţine frag
mente ceramice. Ceramica de culoare cenuşie cu slip negricios din pastă fină 
modelată la roată cuprindea câteva fragmente de străchini (PI. 5:7). Alte vase 
de culoare cenuşie sau cenuşie-negricioasă din pastă fină sau zgrunţuroasă 
modelată la roată sunt prezente prin fragmente din partea mijlocie. 
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În cuptor au mai fost găsite un manşon din fier şi o şaibă din bronz. 
Gropile au fost descoperite în interiorul bordeielor ( Gr. 19, Gr. 20) sau în 

nfnru acestora (Gr. 12 - Gr. 14, Gr. 16 - Gr. 18, Gr. 21). Majoritatea lor au 
lonna cilindrică (Gr. 12, Gr. 18 - Gr. 21 ), celelalte sunt de formă tronconică 
(l ir. 17), dreptunghiulară cu capetele rotunjite (Gr. 13) sau neregulată (Gr. 14, 
l ii' 16). Dimensiunile lor erau cuprinse între 1,00 m (Gr. 20) şi 3,00 m (Gr. 14), 
1111 adâncimea între 1,14 m (Gr. 20) şi 2,60 m (Gr. 17). 

Materialul arheologic. Ceramica de culoare cărămizie-gălbuie din pastă 
wwsicră modelată cu mâna cuprinde fragmente de vase de provizii, oale cu 
funduri plate, un vas tronconic (PI. 5:2), ceşti dacice (PI. 5: 1, 3), un fragment 
1lt111r-o strachină tronconică (PI. 5:4) şi rotiţe din lut ars (PI. 5 :9). 

Din ceramică de culoare cărămizie din pastă fină modelată la roată este 
1111 fragment de amforă, un ulcior aproape întregibil (Pl. 6:2) şi fragmente de 
~11nchini (PI. 5:5). 

Ceramica de culoare cărămizie-gălbuie din pastă fină este prezentă printr-un 
~tni.tttr fragment de vas. Din ceramică fină de culoare castanie sunt o serie de 
Ir n~mcnte de străchini (PI. 6:3). 

Ceramica de culoare cenuşie din pastă fină modelată la roată cuprinde 
t r n~mcnte de chiupuri (PI. 6: 1 ), amfore, ulcioare, oale, căni (Pl. 6:5) şi străchini 
(pi. 6:6). 

Din ceramică fină cenuşie cu slip negricios a fost descoperit fragmente de 
111 1111 vas de provizii (PI. 6:4), oale, străchini (Pl. 5:6, 8) şi un fragment dintr-un 
upni\ cu mai multe guri de ardere. 

Ceramica de culoare cenuşie din pastă zgrunţuroasă cu nisip, pietricele şi 
~Ir p gri modelată de roată cuprinde fragmente de oale cu funduri plate şi străchini 
( 111. 5:7). 

În umplutura gropilor au mai fost găsite greutăţi din lut ars, fragmente de 
1 Impiei, oase de animale, o gresie, un fragment de zgură de bronz, fragmente 
1h• lemn carbonizat şi cenuşă. A 

Materiale arheologice din stratul de cultură. In stratul de cultură care a 
"11prnpus bordeiele B 11, B 14 şi B 15 au fost găsite două fibule din bronz de 
lrpul cu piciorul întors pe dedesubt (PI. 6:7, 8). 

Cronologia 

În cadrul materialului arheologic descoperit în campania din anul 1998, 
1· x rslă o serie de obiecte care asigură încadrarea cronologică a complexelor în 
nu·c au fost descoperite. 

Unul din chipurile prezentate (PI. 6: 1) are analogii în aşezarea de tip 
Militari - Chilia de la Mătăsaru5 , în Moesia Inferior (Secunda) la Kralev Dol6 

fi în Oltenia la Gropşani7 . Aceste vase au fost datate în secolele III - IV p.Chr. 

' Gh. Bichlr, Geto-dacii din Muntenia În epoca romană, Bucureşti, 1984, p. 35, pi. 16:4. 
• V. Najdenova, Rimskata vil/a v c. Kralev Dol, Pernişki okrîg, Raskopki i proucivania, 

't11l111, ~4. 1985, p. 37, pi. 38:80, 137. 
Gh. Popilan, în Gh. Popilian, M. Nica, Gropşani - Monografie arheologică, Bucureşti, 

I 1111K, p. 13, fig. l 0:2. 
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la Kralev Dol şi Gropşani, respectiv din al doilea sfert al secolului al Iii-lea 
p.Chr. A şi până la începutul secolului al IV-iea p.Chr. la Mătăsaru. 

In Moesia Inferior (Secunda) la Fântânele8 au fost descoperite amfore 
asemănătoare uneia de la Militari - Câmpul Boja (PI. 3:2). La Fântânele ele au 
fost datate în secolele III-IV p.Chr. 

LT\ 
l 

3 

~ z 
\ ~ .I j~ţ 

4 5 

~. Elf 
............... 6 

8 

Planşa 6. Materiale arheologice descoperite în Gr. 14 (1-5), Gr. 16 (6) şi nivelul II din secolul 
al III-iea p.Chr. (7, 8). 

8 . 

M. Angelescu, în Al. Suceveanu, Fântânele. Contribuţii la studiul vieţii rurale in 
Dobrogea romană, Bucureşti, 1998, p. 233, pi. 16: 174. 

9 G. Kabakcieva, Keramika ot vilata pri lvailovgrad, li-IV v„ Raskopki i proucivania, 
Sofia, 15, 1986, p. 21, 80, tipul 4, pi. 25:316. 
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O altă amforă (PI. 3:8) are analogii în Moesia Inferior (Secunda) la 
lvnilovgrad9 şi în nordul Mării Negre la Semenovka 10

• Aceste amfore a'!-fost 
il11111tc în secolul al Iii-lea p.Chr. la Semenovka, respectiv în secolele II-IV 
p.< 'hr. la Ivailovgrad. 

Căni asemănătoare uneia din cănile descoperite la Militari - Câmpul Boja 
( l'I. 4:2) au fost descoperite în Moesia Inferior (Secunda) la lvailovgrad 11

, în Dacia 
/11/l'rior (Malvensis) la Râşnov12 , în aşezarea de tip Militari- Chilia de la Mătăsaru13 

~1 în mediul carpic la Vârtişcoiu 14 • Aceste vase au fost datate în secolele 11-111 
I'< 'hr. la Râşnov, în secolul al Iii-lea p.Chr. la lvailovgrad şi Vârteşcoiu, respectiv 
din al doilea sfert al secolului la Iii-lea p.Chr. şi până la începutul secolului la 
IV-iea p.Chr. la Mătăsaru. 

O altă cană de la Militari - Câmpul Boja (PI. 6:5) are analogii în Moesia 
l11/1•rior la Fântânele 15

, dar mai ales în cadrul culturii Sântana de Mureş -
I \·rncahov la Fundenii Doamne_i'6

, Independenţa 1 7, Spanţov 18 , Niculiţel' 9, Olteni20 

~1 C >sclinska Kelementkova21
• In aceste staţiuni arheologice, ele au fost datate 

111 secolul la Iii-lea p.Chr. la Fântânele, secolele III-IV p.Chr. la Fundenii 
I loumnei, în a doua jumătate a secolului al Iii-lea p.Chr. şi în secolul următor 
111 Osclinska Kelementkova şi în secolul al IV-lea p.Chr. în celelalte necropole. 

Vasul cu gât cilindric şi două torţi descoperit la Militari - Câmpul Boja 
(PI. 4:3) are analogii la Romula22 , unde a fost datat în secolul al Ii-lea şi la 
im:cputul secolului al Iii-lea p.Chr. 

O fibulă din bronz de tipul cu piciorul întors pe dedesubt descoperită în 
purica superioară a stratului de cultură ce suprapune bordeiele B 11, B 14 şi B 15 
( l'I. 6:7) are analogii în aria culturii Sântana de Mureş - Cemeahov23, unde au fost 
1l11tatc în a doua jumătate a secolului al Iii-lea p.Chr. O fibulă asemănătoare a fost 
descoperită şi în partea de sud-vest a Slovaciei de azi, unde a fost datată la sfărşitul 
"l'rnlului al Ii-lea p.Chr şi în prima jumătate a secolului al Iii-lea p.Chr. 24

• 

10 
I. V. Zeest, Keramiskaia tara Bospora, Materiali i Issledovania po Arheologii SSSR, 

Mu~kva, 83, 1960, p. 114/115, pi. 80v. 
11 G. Kabakcieva, op. cit., p. 20, tipul 3, pi. 21:287. 
12 N. Gudea, I. Popa, Castrul roman de la Rîşnov - Cumidava, Braşov, 1971, p. 63-66, 

pi 9: 18. 
ii Gh. Bichir, op. cit., p. 35, pi. 21:12. 
14 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 82, 147, pi. 122:2. 
15 M. Angelescu, op. cit., p. 223, pi. 9:49. 
16 V. Zirra, Săpăturile arheologice de la Fundenii Doamnei, Materiale şi cercetări 

urhcologice, Bucureşti, 1959, p. 763, fig. 5:4. 
17 B. Mitrea, C. Preda, Necropole din Muntenia din secolul IV e.n., Bucureşti, 1966, 

p 50, M 13, fig. 121:4. 
18 Ibidem, p. 28, M 28, fig. 49:2. 
19 V. Baumann, Ferma romană din Dobrogea, Tulcea, 1984, pi. 63:3. 
20 B. Mitrea, C. Preda, op. cit., 1966, p. 65, M 36, fig. 168: I. 
21 G. Nikitina, Mogilnik v. s. Ose/inska Kelementkova raiona, în V. V. Kropotkin, Mogilniki 

f'l'rniahoskoi kulturî, Moskva, 1988, p. 92, pi. 26, M 66, 3. 
22 Gh. Popii ian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976, p. I 09, 204, 

pi. 58:692-694. 
2i A. K. Ambroz, Fibulî iuga evropiskoi ceasti SSSR, Arheologjia, Moskva, D-30, 1960, 

p. 63/64, pi. 11 :6, 24: I. 
24 T. Kolnik, Prehlad a stere badania o dabe rimski a Stahovani narodov, Slo

venska Arheologia, Bratislava, 19, 2, 1972, p. 204, fig. 12:2. 
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Cealaltă fibulă descoperită în stratul de cultură ce suprapunea bordeiele 
amintite (Pl 6:8) are analogii în provincia Dacia25 şi în necropolele de tip 
Sântana de Mureş - Cerneahov de la Independenţa26, Mitreni27

, Erbiceni28 , 

Fântânele29
, Sântana de Mureş30 • Acestea au fost datate în perioada 25~00 

p.Chr. în Dacia, în secolele III-IV p.Chr. la Erbiceni, la sîarşitul secolului al 
Iii-lea p.Chr. şi în secolul următor la Sântana de Mureş, în secolul al IV-lea 
p.Chr. la Independenţa şi Mitreni, respectiv în a doua jumătate a secolului al 
IV-lea p.Chr. la Fântânele. În general, în aria culturii Sântana de Mureş -
Cerneahov ele au fost datate în ultima treime a secolului al Iii-lea p.Chr. şi 
prima jumătate a secolului al IV-lea p.Chr. 31 • 

In campaniile anterioare anului 1998, au fost descoperite o serie de 
materiale arheologice care pot clarifica datarea generală a aşezării din secolul 
al Iii-lea p.Chr. de la Militari „Câmpul Boja". 

Fragmentele de oglinzi de tip sarmatic şi tipare32 au analogii în mediul 
carpic la Pădureni33 şi Vârtişcoiu34 şi în mediul sarmatic din Muntenia în cadrul 
necropolei de la Târgşor35 • Ele au fost datate în secolul al Ii-lea p.Chr. şi în 
prima jumătate a secolului al Iii-lea p.Chr. la Pădureni, respectiv în secolul al 
Iii-lea p.Chr. la Vârtişcoiu şi Târgşor. 

În afară de fibulele de tip sarmatic, care nu depăşesc în Muntenia sîarşitul 
secolului al Iii-lea p.Chr.36

, mai amintim şi clopoţelul din bronz37 asemănător 
celui din secolul al Iii-lea p.Chr. de la Târgşor38 • 

Un fragment de lorica squamata, asemănător celui din groapa E/196039
, 

a fost descoperit în baraca nr. 3 din castrul roman de la Buciumi din provincia 
Dacia. Ultima monedă din această baracă a fost emisă în vremea lui Maximinus 
Thrax40

, dar această lorica squamata a putut fi folosită la mijlocul secolului al 

2S 
Gh. Diaconu, Uber die Fibel mit unmageschlagenem Fuss im Dazien, Dacia, NS, 15, 

1971, Pt
6

258, pi. 8:3, 10, li. 
B. Mitrea, C. Preda, op. cit., p. 53, M 131, fig. 132: I. 

27 Ibidem, op. cit., p. 82, fig. 215. 
28 D. Teodoro, E. Zaharia, Sondajele de la Spinoasa şi Erbiceni, Materiale şi cercetări 

arheologice, Bucureşti, 1962, p. 40, fig. 5:9. 
29 G. Marinescu, C. Gaiu, Die Nekropole bei Fîntînele „Rit", Ge. Matei, Jud. Bistriţa 

U.Z., Dacia, NS, 33, 1980, p. 139. 
io K. Istvan, A marosszentannai nepvandorlaskori temeio (Cimetiere de /'epoque de la 

migration des peuples a Marosszentanna), Dolgozatok Kolosvar, 3, 2, 1912, p. 365, M58, 
fig. 78:1, 2. 

ii A. K. Ambroz, op. cit., p. 72-74, pi. 12:11; 25:1. 
32 Gh. Bichir, Geto-dacii .... p. 50, pi. 44: I; M. Negru, op. cit., p. 408/409, pi. 7:8. 
JJ Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 107-111, 147, pi. 170:3. 
i• Ibidem, p. 107-111, pi. 173:5, 6. 
is Gh. Diaconu, Tîrgşor. Necropola din secolele lll-IV e.n., Bucureşti, 1965, p. 24-25, 

M 198, pi. 11:6. 
i 6 Gh. Bichir, Geto-dacii .... p. 50, tipul 2m/I, pi. 
37 V. Zirra, Gh. Cazimir, op. cit., fig. 17:4. 
ia Gh. Diaconu, op. cit., p. 20, pi. 12, M 194, 4. 
i 9 V. Zirra, Gh. Cazimir, op. cit., fig. 7:7. 
•o E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop. Das Rămerlager von Buciumi, Zalău, 1972, 

p. 69, 103, fig. 68:2. 
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III I n p.Chr. şi nu mai târziu de perioada domniei lui Aurelian (270- 275), când 
I" lVi n ia a fost abandonată . 

brăţară identică cu cea din bordeiul L 1/1958 de la Militari - Câmpul 
llc 1 ~ 1 a fost descoperită în Moesia Inferior la Nikolaevo42

, unde a fost datată 
monedă de la Filip Arabul (248-249 p.Chr.). 

n fragment de pinten descoperit la Militari - Câmpul Boja43 are analogii 
11 'I. na Tisei Superioare la Uzgorod - Goriany. Aici el a fost datat la sfârşitul 

hii de-al treilea sfert al secolului al III-lea p.Chr.44
• 

În concluzie putem spune că, în lumina cercetărilor de până în anul 1998, 
f zorea de la Militari - Câmpul Boja, ce include şi complexele arheologice 
1 z •ntate, poate fi datată între anul 238 p.Chr. şi al treilea sfert al secolului al 
li I n p.Chr. 

SUMMARY 
Archaeological Discoveries 

om the Third Century AD at Bucharest - Militari „Câmpul Boja" 
by Mircea Negru 

fn 1998, at Militari "Câmpul Boja ", three dwellings, nine pits and one 
/fl ii r kiln were discovered. The inventory of these consists of pottery, metal 
11 1 /1' ·ts, burned clary, burned wood and animal bones. 

The results of the archaeological research /rom 1998 and the previous 
1111 ,v show that the rural settlement at Militari "Câmpul Boja" can be dated by 
fli middle and the third quarter of the third century AD. 

„ Gh . h . . B1c tr, op. cit., p. 55 , pi. 49:17. 
' 2 B. Filow, Rimskoto sîkrovîşce ot Nîkolaevo, Izvestia na Arheologiceskije Institut, Sofia, 

11114. p. 25- 26, pi. 4:2. 
43 M. Negru, Descoperiri arheologice din secolul al III-iea p. Chr. la Bucureşti , Militari, 

11 
' 111p11 l Boja ", Bucureşti, 13, 1999, p. 30, pi. 3:6. . 

" V. Kotigorosko, Ţinuturile Tisei Superioare în veacurile III î.e.n. - IV e. n., Bucureşti , 
1m. p. 154, fig . 98: 14. 
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STUDIU DE COMPOZITIE ASUPRA 
UNUI LOT DE CERAMICĂ 

DESCOPERITĂ ÎN ASEZAREA , 
DIN SECOLUL AL III-LEA P.CUR. 

DE LA MILITARI - CÂMPUL HO.IA 

Ingrid Poli 
Dr. Mircea Negru 

În urma săpăturilor efectuate la Militari - Câmpul Boja 1, în cursul anului 
1997, în 84, au fost descoperite numeroase fragmente de vase ceramice care au 
pus problema provenienţei lor, dat fiind aspectul diferit al pastei. Ca urmare, am 
considerat că pentru clarificarea acestei probleme este necesar un studiu al 
compoziţiei acestor vase. 

Prezentarea metodelor. 
Am folosit două metode complementare de analiză elementară a 

compoziţiei pastei ceramice: fluorescenţa de raze X (XRF) şi activarea cu 
neutropi rapizi (FNAA), ambele nedistructive. 

In cadrul fluorescenţei de raze X, identificarea şi dozarea elementelor se 
realizează detectând radiaţia de fluorescenţă în domeniul razelor X moi emisă 
de acestea în urma excitării lor cu radiaţii X şi gamma sau cu particule încărcate 
(electroni, protoni, particule alfa etc.). Proba va emite radiaţia X caracteristică 
fiecărui element, care va fi analizată după energii (frecvenţe) şi intensitate de 
către un analizor de amplitudine multicanal, prelucrând informaţiile obţinute de 
la detector. 

În cazul de faţă, măsurătorile de fluorescenţă de raze X s-au realizat 
folosind un spectrometru constând dintr-o sursă de Am-241 de 30 mCi, un 
detector de Si(Li) având o rezoluţie de 180 eV pentru linia K a fierului şi un 
lanţ electronic convenţional. Sursa gamma de americiu are formă inelară, fiind 
inclusă într-un suport care defineşte unghiul fotonilor incidenţi şi colimează 
razele X de fluorescenţă în drumul lor spre detector. Spectrometria s-a realizat 
cu ajutorul unui analizor multicanal, de amplitudine de 4096 canale (tip Can
berra) şi un convertor analog-digital, conectate la un calculator. 

Fiecare piesă studiată a fost măsurată în mai multe puncte, pe criterii de 
planeitate maximă, cu scopul evaluării dispersiei în concentraţie. Metoda permite 
punerea în evidenţă şi măsurarea concentraţiei (de la p.p.m. până la 100%) 
elementelor de bază şi a urmelor din compoziţia pastei ceramice, cu număr 
atomic Z > 12, cu senzitivitate mai bună pentru elementele cu numărul atomic 
cuprins între 40 şi 60. 

1 M. Negru, Descoperiri arheologice din sec. III d.Ch. la Bucureşti-Militari „Câmpul 
Boja", Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, 13, 1999, p. 26-33. 
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Metoda FNAA (activare cu neutroni rapizi) a fost folosită ca metodă 
rnmplcmentară pentru determinarea elementelor care nu pot fi detectate cu 
l·RX. Folosirea acestei metode se datorează potenţialului acesteia pentru analiza 
1·kmentară a elementelor uşoare ca Na, Mg, Al, Si, K şi pentru rezolvarea 
prnhlcmei interferenţelor razelor X în cazul As-Pb. 

Prin activare cu neutroni are loc emisia de radiaţii X şi gamma de către 
11.otopi dintr-o probă devenită radioactivă cu ajutorul unui flux de neutroni. 

La introducerea în reactorul nuclear a unei probe dintr-un material oarecare, 
11111.:lecle elementelor constituente ale acestuia sunt bombardate de fluxuri in
ll·11se de neutroni (neutronii, neavând sarcina electrică 0

1n pătrund cu uşurinţă 
111 nucleu, deoarece nu sunt împiedicaţi de bariera coulombiană de potenţial, ca 
pnrticulele purtătoare de sarcină electrică). O parte din neutroni sunt captaţi de 
11111.:lcele probei, care devin astfel radioactive: prin pătrunderea unui neutron în 
11m:leu, se formează un nucleu intermediar, aflat în stare excitată, deoarece 
11c11tronul cedează nucleului energia sa cinetică, precum şi energia de legătură 
de aprox. 7-8 MeV. Nucleul intermediar va suferi diferite forme de dezintegrare 
1 ndioactivă, în funcţie de gradul său de excitare. Radiaţia emisă prin dezintegrarea 
11111.:lcelor astfel activate este caracteristică fiecărei specii nucleare în parte, 
rnnstituind „amprenta" elementelor existente în probă, ce pot fi evaluate şi 
rnntitativ. Metoda are un înalt grad de specificitate, indicând concentraţii de 
pllnă la p.p.m. 

În cazul de faţă, neutronii rapizi au fost produşi prin reacţia deuteronilor 
ru energia de 13,5 MeV pe o ţintă groasă de beriliu (166,5 mg/cm2), plasată la 
.'O" faţă de fascicolul incident. Energiile neutronilor au fost cuprinse între 0,3 
MeV şi 15 MeV, energia medie fiind de 5,24 Mev. Spectrul energetic al 
11cutronilor produşi prin aceasta metoda este foarte larg, deci reacţiile (n, ex), n, 
.'n), (n, p) şi (n, y) care au apărut sunt foarte numeroase (problema 
111terferenţelor). Au fost măsurate razele gamma care se produc în urma acestor 
1 cacţii. Probele au fost plasate la 5 cm în spatele ţintei de beriliu, pentru 100 
min., cu un curent de 8-9 A (Q = 50 m C, corespunzând la un flux de 5 x 1012 

11/cm2/s). Probele au fost măsurate în două etape: la 30 min. după iradiere 
(pentru elementele uşoare Si, Al, Mg, K) şi la 72 h pentru determinarea celorlalţi 
11.otopi. Pentru măsurarea radioactivităţii (spectrul gamma) s-a folosit un detector 
< ie(Li) Ortec cu rezoluţia de 1,9 KeV la 1332,5 KeV şi eficienţa relativă de 
25%. Programul din calculator determină poziţia şi intensitatea fiecărei linii, iar 
1111 alt program identifică izotopii prezenţi şi stabilesc concentraţiile elementelor 
comparându-le cu spectrele standardelor iradiate simultan, ca şi prin comparaţie 
1:u constantele de activare. 

Au fost analizate un număr de 19 probe (notate 1-19), reprezentând tot 
ntâtea fragmente de vase ceramice diferite. Au fost dozate 11 elemente, ce 
mclud elemente majore şi elemente-urma cu un comportament geochimic diferit. 
Rezultatele obţinute sunt prezentate în tabelul l. 

Pe baza compoziţiei chimice obţinute s-au făcut următoarele observaţii: 
Probele 1-10 au o compoziţie asemănătoare. 
Probele 11-14 au un conţinut mai ridicat în Si02, CaO şi F:i03 decât 1-10. 
Probele 15-16 au un conţinut mai ridicat în :si0

2 
şi Cau decât 11-14. 
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PI. 2. Ceramică descoperită în 84/1997 
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Probele 17-18 au un conţinut mediu de CaO. 
Diferenţele în concentraţia de oxizi de fier indică surse diferite pentru 

mineralele argiloase ce intră în compoziţia pastelor ceramice: fierul, alături de 
magneziu şi potasiu, oxizi de fier şi titan însoţesc aceste minerale argiloase (în 
general, silicaţi de alumină hidrataţi). Diferenţele în concentraţia de calciu indică 
materii prime de natură diferită, în care există secvenţe calcice (reprezentate de 
Ca) şi secvenţe detitrice (reprezentate de Ti), (vezi nr. 14). Pământurile rare 
sunt adesea asociate cu degresanţii (în general, alcalii) aduşi de cuarţ, feldspaţi 
alcalini, la fel ca şi Ba. 

La câteva probe s-au făcut şi analize de difracţie de raze X (DRX) ceea 
ce a permis identificarea speciilor minerale prezente. Astfel, la toate eşantioanele 
a fost identificat cuarţul, la o singură probă ( 12) a fost identificat illitul, calcitul 
a fost identificat la două probe 812, 19), andezitul a fost identificat la trei probe 
(15, 16, 18) şi hornblenda la o singură probă (15). 

CONCLUZII 

Proba nr. 19 este un fragment dintr-o vatră, care poate fi luată ca etalon 
în identificarea sursei de la Militari - Câmpul Boja. 

Vasele modelate cu mâna (1-5) provin de la Militari - Câmpul Boja. 
Factura grosolană şi friabilitatea lor presupun producerea lor în aşezare sau în 
apropierea sa, ele neputând fi transportate în siguranţă pe distanţe mai mari. 

Vasele cenuşii modelate la roata (6-10) provin dintr-o sursă locală de 
materie primă. Compoziţia lor este asemănătoare cu a vaselor modelate cu 
mâna. 

Vasele de culoare cărămizie, modelate la roata (11-14), provin dintr-o 
altă sursă decât primele două. Compoziţia lor diferă de primele două categorii 
de ceramică. 

Existenţa unei deformări a peretelui vasului nr. 13 poate sugera că ele au 
fost produse tot la Militari. 

Vasele din pastă nisipoasă sau zgrunţuroasă (17, 18) au o compoziţie 
asemănătoare cu a vaselor modelate la roată, de producţie locală (6-10). 

Vasele l).r. 15, 16 provin din import, probabil din sudul Dunării. Ele diferă 
însă prin concentraţia de oxizi, fapt ce ar indica două surse diferite de obţinere 
a materiei prime. 

În urma analizelor s-a stabilit că atât la realizarea ceramicii din pasta 
grosieră (locală) cât şi la ceramica de import s-au folosit mai multe surse de 
materii prime, alese în funcţie de posibilităţile tehnologice specifice fiecărui tip 
de produse. 

Numărul mare de forme de vase ( 109), existenţa a cel puţin două surse 
locale şi producţia în mai multe şarje, ne determină să considerăm că, imediat 
după dezafectarea sa, B 4 a devenit un fel de groapă de gunoi în care au fost 
aruncate fragmente de vase, oase de animale, cenuşă şi lemn carbonizat. 

Achiziţionarea acestor vase nu a fost simultană şi din aceeaşi sursă. Astfel 
se poate explica varietatea compoziţiei chimice a vaselor modelate cu mâna sau 
la roată provenite din surse locale ( 1-10, 18). 
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Tabel 1 

proba Si0
2 

Na
2
0 K

2
0 Ca O Al

2
0

3 
Mg O Fe20 3 

Ti0
2 

Ba O Ce La 

ix, % % % % % % % % ppm ppm 

I 58 1,3 3,2 1,8 18 3 15 0,2 0,4 180 150 

2 59 1,6 3,3 5 17,5 3 12 0,4 0,3 140 80 

] 60 1,3 3 9 17 3,3 12 0,3 0,3 220 80 

4 60 1,7 3,5 1,7 18 3 11 0,2 0,4 140 100 

5 61 1,6 3,3 5,6 19 3 17 0,7 0,2 60 130 

6 59 1,3 3 2 17 3,3 14 0,4 0,4 50 150 

7 60 1,7 3,1 5 16,5 3 15 0,7 0,2 120 50 

X 60 1,9 3 2 17,5 3 16 0,7 0,3 170 180 

l) 60,5 1,7 3,2 5 18,5. 3,4 15 0,6 0,2 80 50 

I O 60 1,7 3,2 4 18 3,3 12,6 0,6 0,2 170 140 

11 62 1,7 3,3 8 19 3,6 12 0,6 0,5 500 120 

12 62 1,8 3,3 7 17,6 4 17 0,2 0,3 130 60 

13 61 1,3 3,3 9,5 17,6 3 17 0,2 0,3 250 100 

14 62,5 1,8 3,1 9,6 18 3,3 17 0,8 0,4 270 180 

15 61 1,6 3 10 18 3,6 17 0,2 0,3 140 50 

16 63,5 1,3 3 12,6 17,5 3,3 11 0,3 0,3 280 120 

17 61 1,7 2,8 5 17 3 18 0,7 0,4 190 55 

IX 61 1,3 3,1 6 17,5 3,3 15 0,5 0,3 160 80 

19 62 1,7 3 7,5 18 3,6 12 0,6 0,2 75 60 

media 60,7 1,6 3,1 6,1 17,7 3,2 14,5 0,4 0,3 163 128 
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SUMMARY 
A study of Composition on a Group of Ceramics Discovered 

in the Settlement of 3rd century AD /rom Militari-Câmpul Boja 
Ingrid Poli, Dr. Mircea Negru 

ln this article we present the results of a study of composition made on 
a group of ceramics discovered in 1997 inside the B4 dwelling. 

We observed some differences of composition between these vessels. On 
this base, according to the archaeological dates, we could make a distinction 
between local (1-10, 18) and import pottery (15, 16). Some vessels couldn 't be 
attributed yet to one or other category (11-14, 17). 
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ISTORIA ARHITECTURAL 
URBANISTICĂ A UNEI STRĂZI 

STRADA DOAMNEI 

' znra Mucenic 

Artera numită din vechime „strada Doamnei" se situează în zona primului 
ntru constituit pe parcursul istoriei oraşului Bucureşti centru delimitabil, actual, 

I s trăzile Lipscani - Bd. I. C. Brătianu - Piaţa Universităţii - Bd. Carol I -
' li a Victoriei, nucleu ce a parcurs o evoluţie complexă urbanistică şi 
r h i lccturală determinată de multitudinea evenimentelor sociale, politice, 
• rn mice ca şi schimbarea mentalităţilor, toate aceste aspecte având impact 

1 upra vieţii orăşeneşti . · 

I. Istoricul texturii urbane a zonei 

După documentul din 1459 dat „în cetatea Bucureşti", celelalte docu
nte şi mărturii arheologice ori cartografice atestă dezvoltarea oraşului la nord 

urtea Domnească, acolo unde se aflau moşiile Cantacuzinilor, începând cu 
I ri ada secolelor XV - XVI. În a doua jumătate a sec. al XVII-lea teritoriul 
111 nţionat aparţinea marii postelnicese Ilinca Cantacuzino care-l va lăsa 
III tenire, la stingerea ei din viaţa lumească în 1687, prin „catastif' de 
mp rţeală", celor 12 copii. Desigur iniţial zona este identific~tă prin mahalele 

I are le conţine, formate fie în jurul edificiilor celor mai importante biserici 
I J hanuri, în primul caz mahalaua suprapunându-se cu parohiile, fie legate de 

i stcnţa unei grupări meşteşugăreşti sau negustoreşti care-i determină unitatea 
implicit caracterul. Astfel, în ultimele decenii ale veacului al XVII-lea 

I umentele amintesc pe aici mahalele „Sf. Sava" (1664); „Şelarilor" (1664); 
„ ' Iţei" (1669); „Grecilor" (1670); „Sărindarului" (1675); „Popei Manta sau 
%1 tari" (1677); „Bicericii Doamnei" (1684) numită anterior „Mahalaua Popa 
I trati" (probabil după numele bisericii care existase în vechime pe acest loc). 

Conturarea sa urbanistică, în timp, va fi determinată de o serie de momente 
n jore ale transformării generale arhitectural-urbane a oraşului şi de asemenea 
11 intensificarea activităţilor comerciale şi meşteşugăreşti care determină pe 
li ' parte, o permanentă circulaţie a parcelelor, iar pe de altă parte nevoia realizării 
1111 r construcţii corespunzătoare diferitelor programe arhitecturale ca răspuns 
I 1 s licitările funcţionale ale zonei. La acestea se adaugă persistenţa unor dezastre 
numai în sec. al XIX-lea documentele consemnează şi ele schimbarea 
nfi guraţiei arhitecturale şi urbanistice. 

Un prim moment, subliniind de la început importanţa zonei, a fost 
• nstruirea edificiului Biserica Doamnei ctitoria Doamnei Maria Cantacuzino 

ţ i a voevodului Şerban Cantacuzino (1678- 1688). Biserica, având hramul 
,, Intrarea în biserică a Maicii Domnului", a fost terminată în anul 1683. Situată 
nu departe de biserica Sărindari, ea devine un punct de reper prin valoarea 
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artistică deosebită atât din punct de vedere al realizării arhitecturale cât şi a 
creaţiei picturale din aceeaşi epocă, opera zugravilor Constantinos şi Ioan. În 
apropiere, amplificând valoarea locului, domnitorul Şerban Cantacuzino va 
construi şi casele beizadelor. 

A urmat, în 1692, trasarea arterei ce mai târziu va purta numele de Podul 
Mogoşoaiei care, tăind moşiile boierilor Cantacuzino şi Bălăceanu prin faţa 
bisericii Doamnei, trebuia să lege Curtea Domnească cu palatul voevodului 
Constantin Brâncoveanu de la Mogoşoaia. 

Un alt eveniment urbanistic întâmplat într-un moment greu de datat cu 
certitudine, în prezent, este construirea unui traseu, ulitalstrada Doamnei printre 
proprietăţi, case, prăvălii, grădini, traseu ce pornea de la Podul Mogoşoaiei 
acolo unde se afla hanul Castrisoaiei şi pe partea cealaltă a străzii, încă din anul 
1780, hanul Dediu ce a fost înlocuit ulterior (1888) cu palatul Nifon apoi se 
prelungea până la uliţa care o lua spre nord (fosta şi actuala: strada Academiei) 
şi se continua spre sud-est întâlnindu-se cu drumul care cobora spre strada 
Lipscani pe lângă zidurile impozantul han domnesc ridicat de Constantin Şerban 
Voevod - „Hanul Şerban Vodă" (drum numit mai târziu strada Smârdan deoarece 
continua această arteră). După curbura care o apropia de ulicioara ce duce spre 
biserica Sf. Nicolae Şelari artera continua să şerpuiască printre construcţii şi 
grădini spre nord-est oprindu-se la întâlnirea cu uliţa Colţei, cam ceva mai sus 
de biserica Sf. Gheorghe Nou. Pe acolo, la capătul uliţei Doamnei, au cumpărat 
sau au primit donaţii epitropii mânăstirii şi spitalului Colţea aşa încât la 1747 
au putut construi Hanul Colţea aducător de venituri pentru aşezămintele spătarului 
Mihail Cantacuzino. Acest drum, al cărui nume venea de la cel al Bisericii 
omonime, va constitui, la scurt timp după constituirea lui, un reper în oraş. 
Momentul de certitudine asupra traseului şi a locurilor pe care strada Doamnei 
le-a traversat, este dat de consemnarea cartografică din planul Ernst redactat în 
anul 1791. Transpunerea reţelei stradale precizate de respectivul plan, la scara 
planului cadastral al zonei, din 1995, demonstrează în mod categoric un fapt 
destul de rar întâmplat într-un oraş care a fost în permanenţă transformare, şi 
anume: strada Doamnei îşi păstrează traseul nemodificat din anul 1791 până 
în prezent [1]. 

Dacă traseul cunoscut din sec. al XVIII-lea este citibil şi astăzi, denumirea, 
în schimb, se va modifica în timp: în sec. al XIX-iea uliţa Doamnei; în perioada 
1920-1930 strada Patis; în perioada 1930-194(?) strada Mauriciu Blank. Apoi 
revine la numele actual: strada Doamnei. 

De altfel apariţia uliţei/străzii Doamnei nu este singulară, pe parcursul 
sec. XVIII - XIX în teritoriul studiat dezvoltându-se în continuare, în mod 
spontan, reţeaua stradală ce leagă, prin simplificarea circulaţiei, diferitele parcele 
între ele, element desigur important într-o zonă a cărei funcţiune este de la 
început preponderent comercială. Se poate astfel identifica evoluţia lor după 
cum apar în documentele cartografice. 

I • 
DRAGAN •• Valeriu-Eugen Planul Ernst (1791). Analiza reţelei stradale din centrul 

oraşului Bucureşti. In: Bucureşti, 13, 1999 p. 77. 
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Pe baza informaţiilor existente în planul Ernst (1791) se poate deja stabili 
existenţa unor trasee de străzi care încă nu sunt nominalizate, având în vedere 
că suntem în faza de nuanţare a locurilor din oraş după mahalale. Se constată 
ca prezente în epocă următoarele trasee (denumirile citate apar ulterior în Panurile 
Borroczyn - 1852 - şi Pappazoglu - 1871 ): strada, pomenită în documente încă 
din secolul al XVII-lea, care pornea de la podul Mogoşoaiei, mai la sud de 
strada Doamnei, din dreptul Hanului Zlătari aflat în jurul bisericii omonime, 
ducându-se apoi spre est pe lângă hanul Filipescu şi cel domnesc a lui Şerban 
Vodă până la strada Smârdan apoi avea parţial alt traseu decât cel ce se citeşte 
astăzi (modificarea s-a produs în urma sistematizării traseului în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea), ajungând în cele din urmă la biserica Sf. Gheorghe 
Nou: uliţa/strada Lipscani; strada ce pornea de la str. Doamnei spre nord: uliţa/ 
strada Academiei; după Hanul domnesc al lui Constantin Vodă, strada ce pornea 
de la Podul Mogoşoaiei şi ajungea la sud de Curtea Domnească mergând până 
la cheiul Dâmboviţei: uliţa/strada Franceză numită după 1866 str. Carol I [str. 
30 Decembrie, Iuliu Maniu şi din nou Franceza); strada ce lega Lipscanii de 
uliţa Franceză/Carol I: uliţa/strada Şelari; strada de legătură între Cheiul 
Dâmboviţei - str. Lipscani şi str. Doamnei uliţa/strada Nemţească, ulterior 
str. Germană iar după 1878 str. Smârdan; strada ce pornea de la str. Doamnei 
şi o lua fie spre nord unde se afla mănăstirea Sf. Sava (ulterior aici se va trasa 
piaţa Universităţii) fie spre nord-est ajungând la biserica Colţei: uliţa/strada 
Vestei. Aceasta, cu o modificare de traseu pe prima porţiune petrecută în perioada 
1896-1911, rectificare care o dispune în prelungirea străzii Smârdan, va deveni 
strada Bursei pe traseul dintre strada Doamnei şi piaţa Universităţii şi strada 
Ion Ghica pentru porţiunea ce duce la strada Colţei; strada ce lega Lipscanii de 
nordul oraşului trecând prin faţa bisericii şi spitalului Colţea: uliţa/strada Colţei 
numită după 1943 bd. Brâncoveanu sau bulevardul I. C. Brătianu [ulterior bd. 
1848, apoi I. C. Brătianu), traseu ce se va prelungi în diferite etape până la p-ţa 
Sf. Gheorghe Nou şi apoi până la p-ţa Unirii iar în nord va face joncţiunea cu 
piaţa Romană, şi mai departe cu piaţa de la „Capul podului [Mogoşoaiei]"/Piaţa 
Victoriei, pe această ultima porţiune purtând diferite nume. 

Străzi care apar în sec. al XIX-iea fiind consemnate în documentele 
cartografice ale perioadei: planul Papazoglu ( 1871 ); Planul Gobl (1898) etc. 
sunt: strada ce lega str. Lipscani de str. Doamnei la est de clădirea Băncii 
Naţionale: str. Caragheorghevici devenită str. Eugen Carada. Traseul va fi 
rectificat în anul 1940 când se face o sistematizare a microzonei în vederea 
construirii noii clădiri a Băncii Naţionale; mica stradă constituită după construirea 
la 1884-1885, pe fostul teritoriu al hanului Şerban-Vodă, a Băncii Naţionale, 
situată la nord de această clădire, pentru a lega str. Caragheorghevici de 
str. Smârdan, numită strada Băncii Naţionale. Strada va dispare în anul 1940 
cu prilejul construirii noului corp al BNR care un timp a fost atribuit Ministerului 
de finanţe; strada constituită între str. Colţei şi str. Academiei ce s-a tăiat cu 
prilejul construirii Palatului Academiei/UNIVERSITATEA numită bd. Academiei, 
bulevard prelungit ulterior până la podul Mogoşoaiei şi de la p-ţa I. C. Brătianu 
spre est sub denumirea de bulevardul Carol I (bd. Republicii şi ulterior din nou 
bd. Carol I). 
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În ce priveşte parcelarul delimitat de ţesutul stradal dens al zonei şi el a 
cunoscut pe parcursul aceste perioade transformări determinate cu precădere de 
evoluţia social-economică a oraşului influenţată evident şi de evenimentele 
politice petrecute dar şi de alte întâmplări, evenimente şi mentalităţi ce constituie 
factori de modificare în dezvoltarea unei zone urbane. 

Urmărind teritoriul mai restrâns dintre strada Doamnei şi strada Lipscani 
intervenţia majoră care va aduce modificări funcţionale, de parcelare sau 
volumetrice este determinată de dispariţia Hanului Şerban Vodă, a cărui funcţiune 
devenise deja fără interese pentru oraş odată cu apariţia noului tip de locuire 
temporară, hotelul, drept care clădirea, ajunsă în stare de ruină prin abandon şi 
neglijentă, a fost demolată. Ca urmare, se poate constitui o parcelă de o mare 
dimensiune care să permită ridicarea noii clădiri a Băncii Naţionale într-o zonă 
care mai păstra, în acea epocă, prestigiul neştirbit al centrului comercial, fosta 
stradă Mare, devenită strada Lipscani. 

Apariţia noii clădiri are evidente efecte urbanistice şi în planul al doilea 
al teritoriilor din spatele Băncii Naţionale ce se întind până la strada Doamnei 
în principal asupra proprietăţii prinţului Alex. Karagheorghevitch. Parcela 
Karagheorghevitch este decupată pentru a se permite continuarea străzii deschise 
între 'BNR şi Banca de Scont, clădiri care amplasate cu faţadele principale spre 
str. Lipscani nu neglijează faţetele laterale ce sunt tratate cu aceiaşi atenţie. 
Strada nou creată numită strada Caragheorghevitch (ulterior str. Eugen Carada), 
aşa cum era firesc deoarece desfiinţează grădina proprietăţii citate, permite şi 
o legătură cu Calea Victoriei prin pasajul Macca-Villacrosse. Cea de a doua 
creată tot aici după anii 1886 este Strada Băncii Naţionale trasată din acelaşi 
motiv de a pune în valoare noua clădire care urma să ridice prestigiul zonei 
datorită calităţilor sale ca operă majoră de arhitectură şi de asemenea prin 
imporţanţa şi noutatea funcţiunii. 

In ce priveşte transformările parcelarului, abia în secolul al XIX-iea, când 
există baza documentelor cartografice şi de arhivă, se pot stabili cu precizie 
transformările majore prin care trece pe baza lor identificându-se de-a lungul 
timpului, câteva etape caracteristice. 

Perioada primei jumătăţi a secolului al XIX-iea are ca specific parcelele 
ocupate de clădiri într-o dispunere rarefiată cu multe curţi şi chiar grădini.între 
ele, în acelaşi timp construcţiile fiind totuşi mult mai dens prezente decât în 
restul oraşului [vezi foto nr. 1]. Multe dintre construcţii sunt amplasate la frontul 
străzii, posibil din cauza funcţiunii duble comercială şi de locuire, nefiind excluse 
cele situate în centrul lotului. 

Următoarea perioadă, cea delimitată de redactarea planurilor tip cadastru, 
pe baza cărora se poate aprecia fondul construit dar şi parcelarul şi trama 
stradală, este acea cuprinsă între anii 1852-1896 când se constată o evidentă 
îndesire a construcţiilor asociată cu diminuarea loturilor. Grădinile dispar 
păstrându-se aproape exclusiv numai curtea funcţională. Clădirile, cu tot mai 
rare excepţii, se înşiră de-a lungul frontului străzii ceea ce demonstrează 
accentuarea funcţiunii comercial-meşteşugărească a zonei în dauna celei 
rezidenţiale [vezi foto nr. 2]. Apar şi noile programe - legate de evoluţia ţării 
spre statul de tip occidental - clădirile pentru bănci sau societăţi de asigurare 
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1r impun alt procent de exploatare a respectivului teren, o diferită dispunere 
1 • o nstrucţiei pe parcelă cât şi altă amploare a construcţiei. 

Perioada 1911-1940 aduce puţine transformări ale zonei care este deja în 
n 1r parte conturată arhitectural-urbanistic şi funcţional. Elementul notabil, 
li i petrecut la limita zonei studiate, este desăvârşirea pieţei Universităţii din 
l un t de vedere arhitectonic prin construirea celor două clădiri dispuse dreapta/ 
I nga străzii Bursei, opera arhitecţilor O. Maugsch şi G. M. Cantacuzino, 
•I diri ce închid semicercul opus Universităţii şi creează un fundal pentru anfilada 
I llu ilor. 

II. Istoricul arhitecturii zonei 

Evlia Celebi, care vizitează oraşul în 1666, relatează despre clădirile 
•omune văzute atunci „case, acoperite cu trestie şi şindrilă : majoritatea lor sunt 
li un cat, însă case vaste. Case construite din piatră sau cărămidă sunt puţine, 

d arece stăpânii lor, ghiaurii, la şapte-opt ani odată fac câte o revoltă, iar 
I t rii şi otomanii incendiază acest oraş; însă locuitorii în acelaşi an construiesc 
• 1 le lor mici cu un cat, însă folositoare. În total există vreo mie de prăvălii 
• n truite din scânduri" [ 1]. 

Urmărind evoluţia cronologică a evenimentelor arhitecturale pe baza 
I dirilor care se mai păstrează, sau sunt cunoscute, primul moment esenţial 

1 mâne ridicarea Bisericii Doamnei, cu rol de paraclis al Caselor Domneşti, 
I rică ce reprezintă noua etapă în domeniu arhitecturii ecleziastice din ţara 
I mânească fiind o expresie a rafinamentului şi eleganţei specifice ctitoriilor 

rn tacuzine. Să nu uităm, că mai la nord, accentuând valoarea din punct de 
v dcre al importanţei funcţiunilor prezente aici, se găsea clădirea (azi dispărută 
prin demolare la sfărşitul sec. al XIX-iea) Mănăstirii Sf Sava (ante 1581), lăcaş 
• 1re a rămas în memoria oraşului mai ales prin legătura lui fundamentală cu 
11văţământul românesc, deoarece între zidurile ei s-au pus bazele învăţământului 
11perior din Ţara Românească, în cadrul şcolii cunoscută sub numele „Academia 

d la Sf. Sava" (1679). La est de acesta va fi amplasat în sec. al XIX-lea Palatul 
S11ţu (1833) operă arhitecturală a romantismului sec. al XIX-lea prin planimetrie, 
v lum şi decoraţie, creaţia arhitecţilor Johann Veit şi Conrad Schwinck. Nu 
li' buie omis, din acest parcurs, existenţa vizavi de palatul Suţu a ansamblului, 
•litorie a spătarului Mihai Cantacuzino, ansamblu format din biserica Colţei 
I 98), creaţie în stilul arhitecturii brâncoveneşti şi Spitalul Colţei a cărui actuală 

· onstrucţiei în stil neoclasic a fost realizată parţial (respectiv aripile) la sfărşitul 
·c. al XIX-lea după proiectul arhitectului George. 

Mandrea [clădirea veche fiind demolată în sec. XIX]. Alături de acestea, 
n sec. al XVIII-lea s-a ridicat impozanta construcţie a Turnului Colţei [demolat 
1888]. Tot în acest teritoriu există din sec. XVII până în sec. XIX o altă 

I 
Apud BERINDEI, Dan Oraşul Bucureşti reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti I 459-

11162. Bucureşti, Soc. de ştiinţe istorice şi filologice, 1963, p. 99. 
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funcţiune - aceea a locuinţei temporare, colective pentru străini urmare firească 
a satisfacerii solicitărilor unej zone negustoreşti funcţiune care este reprezentată, 
în epoca citată, de hanuri. In primul rând cel mai impunător dintre ele, han 
domnesc cu biserica în mijloc, Hanul Şerban Vodă pe strada Lipscani la 
întreţinerea cu str. Nemţească/Smârdan, tipic pentru acest program ca proporţii 
şi rezolvare. Se pot nota apoi vizavi de el, Hanul Greci sau chiar pe strada 
Doamnei Hanul Colţei. Vor urma, în prima parte a sec. al XIX-lea, reconstruirea 
în locul unor edificii mai vechi a bisericilor Sf Nicolae Şelari ( 1868) şi 
Kalinderu-Sf Ilie ( 1841) [biserica bulgarilor]. 

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, noile clădiri reprezentative care se 
realizează în acest teritoriu al oraşului determinându-i vocaţia, sunt: Banca 
Naţională a României (1884-1885) arh. Albert Galeron şi Casien Bernard. 
Construcţie în stilul eclectic academic cu predominanta neoclasică tratat cu 
somptuozitate şi la modul impunător, fiind vorba de o clădire publică, stil 
practicat de arhitecţii străini ce au lucrat în Bucureşti dar şi de arhitecţii români 
formaţi în general cam la aceeaşi şcoală. Apoi, subliniind în continuare 
programele cu grad de noutate sau originalitate, trebuie semnalat Pasajul 
Macca-Villacrosse (1891), care într-un moment de răspândire europeană a acestui 
gen de program constituie în oraş primul pasaj comercial acoperit. Acesta este 
opera arhitectului Filip Xenopol care va proiecta şi casele Max Azel de pe str. 
Academiei colţ cu bd. Carol I, clădire care din proiect va fi gândită să devină 
„casa de raport" dar, anterior construirii, proprietarul va modifica comanda 
cerând transformarea lor în hotel ceea ce se va realiza, noua construcţie devenind 
Hotel Bristol; Palatul Societăţii de asigurare Dacia (1874), situat la întretăierea 
străzii Lipscani cu podul Mogoşoaiei. Proiectul arhitectului Alex. Orăscu, în 
stil neoclasic, propune una din primele clădiri cu funcţiune de birouri şi în plus 
adaptează noua funcţiune la terenul şi elementele constructive existente pe el 
folosind ca bază fundaţiile hanului Filipescu şi Banca de Scont a României arh. 
O. Maugsch la întretăierea străzii Lipscani cu nou creata stradă [str. 
Caragheorghevici] ce o separă de clădirea BNR şi contribuie la punerea acesteia 
în valoare pe toate planurile. Mai la nord, în continuarea Bursei despre care ne 
vom referi la analiza întâmplărilor de pe strada Doamnei, se construieşte în 
1906 clădirea Societăţii de Asigurări „ Generala" de asemeena opera arhitectului 
O. Maugsch care reia ca formulă a exprimării arhitecturale acelaşi stil 
eclectic-academic cu forme masive, impunătoare, specifice artistului. Se adaugă 
o serie de clădiri publice, fie Bănci, fie Societăţi de asigurare pe strada Smârdan 
dezvoltând această nouă funcţiune care începe să fie specifică zonei. 

De asemenea, perioada 1896-1911 înseamnă în zonă pe str. Vestei, 
construirea şi a Bisericii ruse-Bisericii Sf Nicolae, ctitorie în principal a curţii 
imperiale ruse, a cărui arhitect a fost Preobrajenschi ( 1905-1909) şi care este 
reprezentativă pentru stilul tradiţional al edificiilor de cult ale ortodoxiei ruse. 

III. Istoricul străzii Doamnei 

Începuturile străzii Doamnei sunt greu de precizat din punct de vedere 
arhitectural sau urbanistic, prima referire care ne da date despre modul de 
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I /. )lvare arhitectural-urbanistică a acesteia, în afara traseului marcat pe planul 
I 111 , I ( 1770), fiind data de notaţiile din planul tip cadastru redactat de maiorul 
I 11 I lf Borroczyn în perioada 1847- 1852. Se observă că Strada Doamnei , în 
I I tiva perioadă, avea clădire dispuse rarefiat ca şi restul zonei, o serie de 

11 )I ri tari fiind marcaţi pe hartă şi anume: Mavru, Bărcănescu, Isvoranu sau 
I · ianu dovadă a interesului clasei boiereşti pentru aceste locuri. 

upă 1852, până în 1896 când apare noul Plan cadastral, redactat de 
III I lutul geografic al armatei, se constată că strada Doamnei şi-a schimbat 

1 1pe total prospectul parcelele fiind ocupate aproape integral astfel că traseul 
t usţinut de un front continuu. Pe lângă casele cu funcţiune mixtă comerţ/ 

11 •1iirc apar şi aici alte tipuri de clădiri cu caracter public dominant, ce ridică 
1 1 lui de importanţă al traseului. 

Î.ntr-o desfătare de-a lungul arterei găsim următoarele clădiri importante 
111 I rncţiune publică: Palatul Nifon (1888) [vezi foto 3), construit după proiectul 

11 h I ctului Paul Gottereau în strada Doamnei colţ cu calea Victoriei, clădire în 

Foto 3 STRADA DOAMNEI spre Calea Victoriei 

III neoclasic; Societatea Financiară a României (1873) situată în str. Doamnei 
•oii cu str. Academiei, realizată în stil eclectic tot după proiectul arhitectului 
P iul Gottereau; Posta Centrală funcţionând, în lipsa unei clădiri adecvate, până 
I 1 nstruirea Palatului Postelor pe calea Vicoriei, parţial în casele Bărcănescu 
I • ·i la colţul cu str. Vestei şi parţial în corpul nou situat în centrul respectivului 
lot. Vizavi de ea, la celălalt colţ al str. Doamnei, cel cu str. Vestei vechia clădire 
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a Creditului Financiar Urban (1883) a cărei înfăţişare nu o cunoaştem; pe 
partea opusă, la colţul cu str. Smârdan, clădirea Societatea de Asigurări 
„Naţionala" (1886) arhitect A. Lang, clădire concepută ca o elegantă prezentă 
în stil eclectic-academic dar care va suporta majore modificări în deceniul 3 al 
sec. XX când este supraetajată cu trei nivele, cu ocazia acestei intervenţii 
renunţftndu-se şi la decoraţia faţadelor specifică sec. al XIX-lea. 

In restul străzii se construiesc clădiri evident păstrând în continuare dubla 
funcţiune specifică zonei locuinţă/comerţ; Casele Petrovici-Armis construite între 
1860-1890 pe strada Doamnei nr. 3 la colţul ce duce la Biserica Doamnei; 
Casele Ştefan Gabi str. Doamnei nr. 12b şi Carol Gabi arhitect C. Enderle 
(1884) str. Doamnei nr. 16 şi la nr. 20 casa Kalinderu (1897) arhitect J. Exner 
sau casa Gagel din str. Doamnei nr. 15 bis (1884). Din punct de vedere stilistic 
domină arhitectura eclectică de factură academică deşi apar şi exemplare ale 
noului stil neoromânesc în modul de expresie propus de arhitectul I. N. Socolescu 
ca în cazul caselor Kalindetu proiectate de arh. J. Exner. Planimetric - inovaţii 
importante nu sunt, casele reluând vechile rezolvări specifice zonelor comerciale 
cu dispunerea clădirii de-a lungul frontului străzii, intrarea prin gang spre curtea 
interioară şi spre scara de acces la etaj unde se află camerele de locuit, în corpul 
din spate situându-se dependinţele. În exterior, tratarea simplă a parterului care 
lasă să domine vitrinele este compensată de eleganţa şi bogăţia decorării etajului 
cu accent pe „etajul nobil" de obicei etajul I. Elementele decorative sunt dispuse 
cu un grad de sobrietate astfel ca să sublinieze golurile şi centrele de interes: 
intrarea, axa clădirii, colţul. Mare parte din fondul construit, care se constituie 
preponderent în această perioadă, se păstrează nemodificat, în mod major, şi în 
prezent. 

Pe strada Doamnei, în perioada 1896-1911, se remarcă modificarea 
dimensiunii parcelei de la nr. 13 (în prezent nr. 119 str. Doamnei/str. Vestei în 
sensul diminuării ei pentru a permite schimbarea traseului străzii Vestei astfel 
ca ea să se înscrie în continuarea străzii Smârdan. Pe terenul rămas din parcela 
nr. 13, se amplasează noua clădire a Camerei de Comerţ şi Industrie şi Bursei 
opera din anii 1906-1907 a arhitectului Ştefan Burcus, clădire reprezentativă 
pentru arhitectura oraşului concepută în stil eclectic-academic de influenţă 
franceză, stil care este prezent la noi în a doua jumătate a sec. al XIX-lea 
preponderent la programele legate de clădirile publice. În general însă strada 
Doamnei îşi păstrează traseul şi funcţiunile tradiţionale. 

După anul 1911, se construiesc clădiri noi care funcţional şi stilistic 
subliniază unele modificări în special asupra concepţiei gradului de ocupare a 
parcelelor, grad care în mod evident se intensifică odată cu amplificarea 
interesului pentru utilizarea zonei centrale. Se realizează în această perioadă: la 
nr. 4-6 Banca Marmorosch-Blank, clădire cu funcţiune mixtă, conform tradiţiei 
zonei, având 2 subsoluri, parterul şi 1 etaj pentru bancă şi 3 etaje cu apartamente. 
Construită în anii 1915-1922 după proiectul arhitectului Petre Antonescu într-o 
viziune monumentală a stilului neoromânesc, clădirea constituie o remarcabilă 
expresie din punct de vedere al unităţii funcţional-decorative. Altă intervenţie, 
ce schimbă total registrul stilistic al zonei, este construcţia din strada Doamnei 
nr. 5/strada Academiei nr. 1 ridicată pe proprietatea arh. Leon Stern, pe un teren 
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I venit de formă trapezoidală în urma sistematizării liniei de intersectare a 
( zilor. Se construieşte pe acest loc în anii 1925-1936 un bloc de formă 
•Ir u/ară [vezi Foto 4) având la parter o sală de cinematograf, „Cinema Luxor", 
i apartamente de locuit în cele 10 etaje. Alternanţa de gol/plin prin suprapunerea 

i onci ferestrelor cu zona masivă a clădirii este accentuată datorită alegerii ca 

Foto 4 STRADA DOAMNEI la colţul cu strada Academiei ; 1937 

primare arhitecturală a stilului funcţionalist modern. Tot acest registru stilistic, 
tl 1r evident într-o altă exprimare, este folosit la clădirea Creditului Funciar 
Urban situată la nr. 15 pe alt colţ, cel cu fosta str. Vestei devenită str. Bursei . 

eul ocupat anterior de aceeaşi funcţiune îşi modifică teritoriul ca· urmare a 
t renului câştigat odată cu rectificarea traseului str. Vestei prin retragerea acesteia 
pre vest. Pe noua parcelă , mult mai mare (în urma demolării vechii construcţii) 
construieşte în anii 1938-1940, după proiectul arh. C-tin Pomponiu, o clădire 

I · birouri în stil modern cu subsol, parter şi 6 etaje. Vizavi, pentru păstrarea 
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tonului expresiei arhitecturale, după supraetajarea clădirii Societăţii de asigurări 
generală [citată deja mai sus la clădirile construite ante 1896], intervenţie ce 
urmăreşte amplificarea gradului de folosire a terenului, supraetajare care aduce 
clădirea ca înălţime la acelaşi nivel al cornişei cu construcţiile învecinate, se 
renunţă la modenatura de factură eclectică pentru o exprimare simplificată în 
stilul arhitecturii modeme folosit în arhitectura interbelică românească. 

Anii 1939-1940 sunt marcaţi pentru strada Doamnei, din punct de vedere 
urbanistic de pregătirea intervenţiilor majore ce se preconizează pentru a oferi 
un teren de extindere Băncii Naţionale prin eliberarea parcelei cuprinsă între 
strada D9amnei/Caragheorghevici/strada Băncii Naţionale/strada Smârdan. [Foto 
5 vezi]. In urma negocierilor cu proprietarii din zonă se obţine fie exproprierea 

Foto 5 STRADA DOAMNEI (PARIS) „Clădiri spre dărâmare" 

pentru cauză de utilitate publică la proprietăţile Rădulescu şi Soutzo, fie 
cumpărarea de către Primăria Comunei Bucureşti a fostului teatru Modem [vezi 
Foto 6]. Se negociază apoi cu BNR atât modul în care se va face cedarea 
terenurilor, deja libere în 1940, cât şi modul de sistematizare a zonei. După faza 
în care noua construcţie era prevăzută a se amplasa pe întreaga parcelă devenită 
disponibilă, concluzia, determinată şi de gândirea urbanistică a epocii ce dorea, 
pentru degajarea circulaţiei pietonale, să câştige un spaţiu urban respectiv o 
piaţetă, într-un traseu limitat de clădiri cu un prospect al străzii îngust şi cu 
funcţiuni publice aducătoare de multă populaţie, deci soluţia va fi construirea 
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1111ci clădiri ale cărei subsoluri să ocupe întreg teritoriul până la partea carosabilă 
dur la suprafaţă clădirea să se retragă de la frontul străzii lăsând astfel posibilitatea 
rnnstituirii unei esplanade care conform convenţiei încheiată între PMB şi BNR 
mma să fie „ în suprafaţă de 1340 m.p . ... astfel ca suprafaţa acestui teren să 
.11•rvească pentru totdeauna de trecere pentru pietoni, vehicole, lampadare, spaţiu 
di· lumină, aranjamente monumentale, scări fără a putea fi îngrădit de primărie, 
/INR aşezându-se în deplină proprietate a subsolului, putând să construiască 
l'llh nivelul străzii adăposturi, garaje etc. numai cu ieşire spre curţile laterale 
11/1• BNR, în aşa fel încât întreaga suprafaţă a terenului să fie complet liberă". 
ll'ilal din Cartea Funciară a PMB dosar 848/1940 fila 4]. [Vezi Foto 3]. Pentru 
urclaşi scop, se demolează clădirile din str. Eugen Carada (fostă 
< 'uragheorghevici) nr. 9 şi str. Doamnei nr. 4 bis ceea ce permite retragerea 
Nlnizii mai sus citate astfel ca ea să capete o legătură fluentă cu str. Academiei 
1111· noua parcelă BNR să capete formă de patrulater paralel cu cel al clădirii 
l\NR. După 1940, pe parcela astfel constituită se construieşte noua clădire a 
111\ncii Naţionale, după proiectul conceput de arhitectul Radu Dudescu, autor şi 
11 corpului BNR din Calea Victoriei amplasat între Pasajul Villacrosse şi casa 
< 'ustris, arhitect ce va alege ca mod de exprimare în ambele proiecte neoclasicul 
de viziune monumentală. 

În acest spaţiu privilegiat, terenul de pe latura opusă are o istorie comună 
wnci dar cu unele soţii aparte. Construcţiile ce închid frontul străzii Doamnei 
1k la strada Academiei la strada Vestei, cu excepţia clădirii Bursei, sunt 
ohi~nuitele case cu parter comercial şi etajul locuinţă, dar la care pe parcursul 
uni lor faţadele au fost modernizate în sensul renunţării la modenatura de factură 
1·dcctică. În ce priveşte vecinătăţile lor imediate de pe strada Academiei ca şi 
l'l' strada Vestei/I. Ghica ţesutul urban este la începuturi asemănător cu cel al 
Nlnizii Doamnei. Prima parcelă din strada Academiei nr. 2, ceea ce se învecinează 
ru str. Doamnei nr. 7, este ocupată în planul Borroczyn din 1852 de un imobil 
r 11\dire şi curte nenominalizat, mai la nord aflându-se proprietatea Kotesku. 
I lltcrior, în perioada 1852-1896, aici se construiesc casele Leon Steiner rămase 
111 aceeaşi proprietate dar devenite în jur de 1911 „Hotel Minerva". Clădirea 
rnmpusă din parter comercial, trei etaje şi mansardă cu locuinţe şi birouri se 
pl\strează nemodificată şi azi. Alături de acestea, pe strada Doamnei se situează 
prnprietatea Petrovici Armis, care beneficiind de un teren mai amplu pe fundul 
de lot îi conferă o nouă funcţiune acea de pasaj comercial deschis purtând 
1111mcle de Grădina Blanduzia. Conform Cărţii funciare a comunei Bucureşti, 
dm 1940, parcela nr. 7 având aceeaşi mărime şi formă devenise proprietatea 
i: M. Kreţulescu prin moştenire de la „Armis, decedat în 1912" şi conţinea 
„ teren cu casă construită din cărămidă acoperită cu tablă având: parter şi un 
l"faj precum şi curte. La parter, 33 de prăvălii, la etaj 3 de camere. Suprafaţa 
.'~22 mp ... moştenire de la bunicul său St. Petrovici". Planul ne arată existenţa 
1111ci clădiri în formă de U care urmăreşte forma lotului funcţiunea rămânând 
lll'schimbată. Denumirea PASAJUL GALERIILE BLANDUZIEI a rămas în 
111cmoria comunităţii fiind păstrată până astăzi ca idee de galerie comercială. 

Un alt aspect specific al zonei este prezenta frecvenţă după 1900 a noii 
l1111cţiuni, aceea de sală de cinematograf. Fără a determina construirea unor 
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rl:\diri care să cuprindă din proiectul iniţial acest program o cauză fiind şi 
l'uptul că, în general, ţesutul urban al zonei se modifică într-o mică proporţie, 
I l'Zolvarea vine prin adaptarea spaţiilor existente la un program a cărui noutate 
11 conferea atractivitate şi deci determina o folosire intensivă a lui. „Ghidul 
l'f1ntca" din 1921 menţiona cinematografele: Apolo şi Doamnei (la nr. 7); Lux 
(la nr. 5) şi Terra (la nr. 11, care a devenit după 1950 cinematograful „Doina", 
iar în prezent este desfiinţat), toate acestea existând în condiţiile în care prima 
"'rn de cinema, sala Capitol de pe bd. Elisabeta, a fost inaugurată în Bucureşti 
111 anul 1912. 

După parcelele din str. Doamnei nr. 7 şi 9 urmează clădirea fostei Burse 
t111nsformată în biblioteca naţională (fost B.C.S.). Construcţie majoră, primul 
~l·111nal al schimbării funcţionale, volumetrice şi într-un mod, prin concepţia de 
abordare, chiar stilistice a străzii Doamnei ea este gândită astfel încât să dea 
prestanţă terenului pe care este amplasată fără a elimina relaţia cu vecinătăţile 
111inore, astfel că latura de vest, deşi spre curte, este tratată la fel de îngrijit. 
l lltcrior, între cele două clădiri s-a mai construit, după 1940, o mică travee ce 
~l' încadrează stilistic clădirii Bursei, pe care o completează, mascând vederea 
111trării în curtea de serviciu la nivelul parterului aceasta deoarece, aşa cum 
precizam, la nivelul etajelor faţada se întoarce deci merită să rămână vizibilă. 

III. Caracteristicile arhitectural urbanistice ale zonei în raport cu 
valorile protejate 

Zona prezentată face parte din primul centru istoric al oraşului Bucureşti, 
rnrc este inclusă în rezervaţia nr. 1 de arhitectură şi urbanism cu cea mai mare 
Vl'chime şi având o deosebită densitate de monumente istorice păstrate. Valorile 
pl' care le conţine sunt de mai multe categorii: 
• MONUMENTE ISTORICE declarate, protejate cf. prevederilor Ordonanţei 

nr. 68/1994 devenită Legea nr. 4/1995 şi ordinului ministrului culturii 
nr. 2053/nov. 1999 şi anume: 1. clădiri monumente de arhitectură de valoare 
naţională: - str. Doamnei nr. 1, 4-6, 8-10, 11, 14-16, 18, 20A, 208, 21, 22, 
23; - Calea Victoriei nr. 2, 12, 12B, 13, 14, 16-20, 22-24„.; - str. Eugen 
Carada nr. 1-3; - str. Ion Ghica nr. 11, 13; - str. Lipscani nr. 16, 17-23, 18-
24, 25, 27-28, 30, 32, ... ; - str. Smârdan nr. 5, 13 „.; 2. clădiri monumente 
de arhitectură de valoare totală: - str. Doamnei nr. 3, 5, 9, 12, 15,; - Calea 
Victoriei nr. 2, 9, 11, 17, 23; - str. Lipscani nr. 24, 26, 40, 41 ... ; 
- str. Smârdan nr. 1, 3, 9, 11, 13 ... 3. Străzi declarate ansamblu de 
arhitectură: - str. Doamnei, str. Lipscani, str. Franceză, pasajul Villacrosse. 

Valoarea arhitecturală şi urbanistică a străzii Doamnei 

Strada Doamnei s-a constituit ca o arteră bine conturată în perioada sec. 
X I X-XX. Trăsăturile sale definitorii sunt: fronturile închise, parterul comercial 
asigurând fluenţa şi mişcarea în zonă care A se permanentizează prin prezenţa 
locuinţelor ceea ce-i dă o intensă folosire. In acelaşi timp, tratarea îngrijită a 
1a1adelor cu elemente de individualizare a fiecărei construcţii într-un mod de 
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exprimare artistică propriu arhitectului creator au contribuit la prezenţa şi a 
unei anume valori estetice, de multe ori ignorată din cauza stării precare în care 
se află clădirile. Pe lângă aceste funcţiuni, ca o evoluţie firească a întregului 
teritoriu, au apărut în a doua jumătate a sec. al XIX-iea clădirile pentru bănci. 
Deşi acestea au alt mod de amplasare pe lot, sunt de alte proporţii şi înălţime 
totuşi între cele două etape constructive funcţionale nu există o ruptură majoră, 
ele completându-se. 

În plus, trebuie subliniată intervenţia urbanistică realizată în zonă cu prilejul 
construirii noii clădiri a Băncii Naţionale prin crearea esplanadei care este 
menită pe de o parte să ofere un „respiro" într-o zonă dens ocupată iar pe de 
altă parte să permită printr-o tratare corespunzătoare cu elemente de mobilare 
stradală, punerea în valoare a clădirilor din jur. 

O altă caracteristică este îmbinarea varietăţii de rezolvări stilistice, fiecare 
epocă punându-şi în mod individual amprenta ceea ce explică existenţa clădirilor 
apocţinând diverselor perioade: eclectism, nearomânesc tip Socolescu sau tip 
Mincu, arhitectură modernă sau modern-neoclasicism dar totul fără a se exclude 
reciproc, permiţându-se doar accentele acolo unde interesul urbanistic o cere. 
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SUMMARY 
The Architectural-Urbanistic History 

of A Street: The Doamnei Street 
by Dr. Cezara Mucenic 

An important street is presented - situated in the nucleus of the Northern 
central part of Bucharest, in an area comprized between the Lipscani St., the 
I. C. Brătianu Boulevard, the University Square, the Carol I Boulevard, the 
Calea Victoriei Boulevard. Conclusions are drawn concerning the urba
nistic-architectural characteristics of the area, and its protected monuments. 

The presented zone is part of the first historical centre of the town of 
Bucharest, and has been included in the reservation no. 1 of architecture and 
urbanism. Jt stil/ preserves a high density of old monuments. 
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O AMINTIRE DINTR-UN 
BUCURESTI DISPĂRUT -

' 
PAVAJUL DIN STRADA COLONIEI 

Don Falcan 

Fiecare oraş îşi are propria sa personalitate, sinteză a devenirii lui, sumă 
faptelor edilitare, instituţiilor, monumentelor şi edificiilor sale, arterelor şi 

• selor, străzilor şi amintirilor pe care le adaugă odată cu trecerea timpului, în 
111 moria noastră colectivă . 

În acest context, modul în care este pavată o aşezare urbană face şi el 
I rte integrantă din acest „eu" care o individualizează. Urbea noastră nu face 
ni i ea excepţie, demersul nostru teoretic încercând să surprindă o fărâmă regăsită 
I unui Bucureşti demult dispărut. 

La începutul veacului al XVIII-lea, în Bucureşti existau patru mari artere 
circulaţie sau, în terminologia vremii, „poduri" care făceau legătura între 

· ntrul oraşului, coagulat treptat-treptat în jurul Curţii Vechi şi împrejurimi. 
' ·le patru poduri principale erau: Podul Târgului de Afata (astăzi, Calea 
Moşilor), Podul Şerban Vodă (actuala Cale Şerban Vodă) , Podul Mogoşoaiei 
r botezat după 1878 Calea Victoriei) şi Podul Calicilor (după 1878, Calea 
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Rahovei). Aceste „poduri de pământ" îşi datorau denumirea atât acoperământului 
simplu de pământ, cât şi faptului că erau înălţate faţă de proprietăţile riverane, 
profil ~accentuat de cele două rânduri de şanţuri de pe margini. 

Intreţinere acestor patru principale artere de circulaţie cădea în grija 
statului, în timp ce restul uliţelor, toate din pământ şi executate fără nici o 
aliniere, se află în sarcina administraţiei orăşeneşti şi a locuitorilor. 

Dealtfel, până în 1895, încercările lui Alexandru Ipsilanti (1774-1782), 
Constantin Hanger li ( 1798-1 799), precum şi cele din timpul Regulamentului 
Organic (1831-1856), de a nu permite extinderea haotică a construcţiilor dincolo 
de limitele oraşului, nu au avut efectele scontate. De abia în 1895 se trasează 
noile hotare ale Bucureştilor, suprafaţa acestora practic dublându-se, de la 3000 
ha la 5614 ha. 

Primul sistem de pavaj introdus în capitala Ţării Româneşti va fi cel din 
lemn, constând din bârne groase de stejar, numite „podini'', lungi cât lăţimea 
drumului (circa 8 m, atât cât era legiuit), groase de 25-30 cm şi late în proporţie. 
Dezavantajele acestui sistem de acoperământ a podurilor (slaba rezistenţă, mirosul 
pestilenţial şi desele accidente), au făcut ca, începând cu domnia lui Grigore al 
IV-iea Ghica (1822-1828) să se pună problema înlocuirii bârnelor de lemn mai 
întâi cu piatră şi bolovani de râu, ulterior cu piatră cioplită regulat, macadam 
şi pavaje din asfalt turnat. Astfel, până în anii 1835-1837, se pavează cu piatră, 
străzi în suprafaţă de 64.380 m2• Profilul străzilor începe să se execute convex, 
scurgerea făcându-se pe margini. Toate aceste măsuri de reglementare şi 
îmbunătăţire a pavajelor bucureştene, se datoresc fără îndoială şi activităţii 
nou-înfiinţatului Birou al Pavajelor, în 1834. 

După 1860, se introduce pavajul sistematic cu piatră cioplită, între
buinţându-se în acest scop granit din Scoţia, şi Italia, gresie din Belgia şi Franţa. 
Cu granit de Scoţia s-a pavat, de exemplu, o parte din Calea Victoriei, porţiunea 
din faţa Universităţii şi străzile Academiei, Doamnei şi Lipscani. S-a 
experimentat, de asemenea, pavarea străzilor principale cu granitul dobrogean 
extras din carierele de la Turtucoaia şi Iacob Deal, în 1879. In sfârşit, revine în 
actualitate şi sistemul cu dale sal;!- calupuri mici de lemn, în fond o reeditare sub 
altă formă a vechilor „poduri". In acest mod se pavează în 1895, o porţiune a 
Căii Victoriei, cuprinsă între strada Regală şi strada Episcopiei. Două dintre 
sistemele de pavaje din lemn au reţinut atenţia edililor capitalei: sistemul Norris 
şi sistemul Trenaunay. Sistemul Norris s-a aplicat pe o porţiune din strada 
Lipscani, strada Sf. Ionică şi, mai târziu, pe strada Elena Pherekyde, care asigura 
legătura între străzile Romană (astăzi M. Eminescu) şi Tunari. 

Descoperirea recentă, sub stratul asfaltic, a unui pavaj din lemn, pe strada 
Coloniei, ne-a făcut iniţial să credem că şi această arteră a fost inclusă în 
programul de reabilitare a drumurilor bucureştene cu sistemul Norris. 

Acest ultim pavaj de lemn aplicat în metropola noastră era alcătuit din 
cilindri de lemn cu un diametru de 10-12 cm şi lungi de 30-40 cm, aşternuţi 
vertical, unul lângă altul, pe un strat de nisip, având spaţiile dintre ele umplute 
cu bitum, pentru consolidare. Deşi acest tip de pavaj era mai silenţios decât 
celelalte, căruţele şi trăsurile nemaiproducând zgomotul specific şinelor de fier 
cu care erau încercuite roţile, sistemul nu s-a putut generaliza, fiind consumator 
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1k mari cantităţi de material lemnos şi, pe cale de consecinţă, ducând, cu timpul, 
111 îmP.uţinarea pădurilor. 

Îmbibarea cu petrol a pavelelor de lemn descoperite în str. Coloniei ridică 
111s:i semne de întrebare referitoare la perioada în care a fost executat acest 
puvaj. De curând, însă, într-un număr al „Gazetei Municipale" din 6 octombrie 
I 1>\5, am descoperit o notă a serviciului de pavaje al Primăriei Capitalei, în care 
~1· menţiona efectuarea unui experiment de către inginerul Bogdan Alexandrescu, 
,,·ful cailor de comunicaţie de la sectorul Galben. Experimentul costa în 
1·~l·cutarea unui pavaj constituit din pavele de lemn tratate cu gudron şi petrol, 
p1· strada Elena Pherekyde, propusă fiind şi strada Coţofeni. 

Acest fapt ne sugerează ipoteza că şi pavajul din str. Coloniei - aflată în 
11propiere - este posibil să fi fost executat în aceeaşi perioadă, deci în 1935, cu 
11proape patru decenii după ultim~le informaţii pe care le posedăm în legătură 
111 existenţa acestui tip de pavaj. In acest fel s-ar putea explica şi starea relativ 
h1111:i în care au fost descoperite pavelele din lemn. 

Şi din acest motiv, descoperirea pavajului de lemn din strada Coloniei, 
111 tcra care face legătura între alte două străzi cu personalitate ale vechiului 
I l11cureşti - str. Toamnei şi str. Viitorului - reprezintă un eveniment nu numai 
111 hcologic şi edilitar, ci şi recuperator, în măsura în care edilii urbei vor şti să 
v.nscască cele mai potrivite mijloace în a-l conserva şi oferi cercetării specialiştilor 
~1 curiozităţii cetăţenilor bucureşteni. 

Măsurile trebuie gândite imediat, şi cu profesionalism, pentru a oferi 
bucureştenilor un colţ de stradă cu parfum de epocă, fărâmă a unui Bucureşti 
l'l' cale de dispariţie. 

SUMMARY 
A Reminder of the Vanished Part of Bucharest - the Pavement 

of the Coloniei Street 
by Dan Falcan 

An old type of wooden pavement was discovered under the present layer, 
"" the Coloniei street, in Bucharest. The street links two other thoroughfares 
1/1111 preserve the charm of the old Bucharest - the Toamnei street and the 
l'iilorului street. The pavement must be dating /rom 1935. 
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MAHALAUA COLTEI , 

Adrian Majuru 

Bucureştii, au reprezentat - îndeosebi în epoca modernă, - o diversitate 
urbană dificil de cuprins şi de înţeles , cu imparţialitatea cuvenită. Această 
diversitate, este prezentă îndeosebi în procesul de formare şi extindere a oraşului, 
în complexul fenomen legat de urbanizare şi modernizare; o diversitate, care se 
întâlnea pe fiecare stradă, - centrală sau periferică -, şi care respira într-un stil 
arhitectural pe măsură; diversitate ce era prezentă şi în dinamismul spaţiului 
public dar şi în resorturile vieţii private, vestimentaţie, gusturi, profesiuni, 
identităţi, mentalităţi, opinii, etc. 

Din această perspectivă, istoria Bucureştilor a rămas incompletă. Ce anume 
a determinat diversele colectivităţi preurbane să adopte de-a valma, modele 
diferite de resortul lor interior? Care au fost dramele interioare, căutările , 
zbaterile; care a fost modul de gândire, cum îşi defineau bucureştenii poziţia, 
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n varianta conjunctură a istoriei, dar mai ales în aceea a raporturilor interumane, 
p are oraşul în plină dezvoltare, a oferit-o? 

Demersul de faţă, se doreşte a fi o încercare de a aduna ceea ce s-a scris 
• 1 model istoriografic - încă prezent şi predominant - cu puternica componentă 
umană, care, a încercat şi a reuşit, să se identifice şi să se adapteze de la o 
p ă la alta, de la o modă la alta. 

Această încercare se rezumă la un spaţiu restrâns al Bucureştiului mo-
11 rn, vechea mahala a Colţei , astăzi cuprinsă în totalitate în centrul cosmopolit 
I 1 raşului . 

Excursului istoriografic vertical, cronologic prin tradiţie, îi urmează un 
nitul orizontal, axat îndeosebi pe preocupările locuitorilor acestei mahalale, 
problemele lor cotidiene, atestate documentar, etc. 

În majoritatea monografiilor edite, această corelaţie de 'planuri 
I I riografice' , este prezentă fragmentar şi întotdeauna separat. Prezentul demers, 

I• susţinut pe o informaţie adunată dintr-o serie de surse precum: Ionescu 
ion, Istoria Bucurescilor (Bucuresci, 1899), Frederic Dame, Bucarest en 1906, 
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(Bucarest, 1907), Nicolae Iorga, Istoria Bucureştilor (Bucureşti, 1939), George 
Costescu, Bucureştii vechiului regat, (Bucureşti, 1944), Constantin Giurescu, 
Istoria Bucureştilor (Bucureşti, 1976); studiile revistei de Materiale de Istorie 
şi Muzeografie, publicate anual din 1964 de M.I.A.M.B.; volumele Documente 
Bucureştene priyitoare la proprietăţile mănăstirii Colţea publicate în 1941 de 
Ion Ionaşcu şi Inceputuri edilitare I830-1832, publicat într-un prim volum în 
1936 în Bucureşti. Adaug selectiv din variatele lucrări cu specific de istorie 
bucureşteană: George Potra, Din Bucureştii de altă dată (Bucureşti, 1941), 
Alexandru Lepădatu, Catagrafia Bisericilor Bucureştene (Bucureşti, 1907), 
Constantin Moisil, Bucureştii vechi. Schiţă istorică şi urbanistică (Bucureşti, 

Strada Lipscanilor, văzută din Piaţa Sf. Gheorghe-Nou. La dreapta, unul din vechile 
„avuzuri" de răspântii. 

1932), Paul Cernovodeanu, Ştiri privitoare la Bucureşti din izvoarele şi călătorii 
străini în secolele XVIII şi XIX (în manuscris), George Costescu, Bucureştii 
vechiului regat (Bucureşti , 1944), George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti 
(Bucureşti , 1935), etc. 

Mahalaua Colţei, nu a mai făcut conţinutul vreunui studiu de specialitate, 
cu excepţia elementelor arhitectonice din acest perimetru: spitalul Colţei, 
biserica şi hanul Colţei precum şi Turnul Colţei . Intre autorii care s-au ocupat 
de acest subiecte amintesc : Casseli, George Potra, Panait I. Panait, George D. 
Florescu, Constantin Giurescu, Nicolae Iorga, etc .. În consecinţă, demersul de 
faţă, adună din diversitatea surselor, informaţii fragmentare, cuprinse într-o 
interpretare organică, coroborată cu abordarea perspectivelor demografice şi 
a mentalităţilor. 
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Mahalaua Colţei s-a dezvoltat încă din feudalismul de mijloc, (secolele al 
X V-lea şi al XVI-lea), în apropierea Curţii domneşti, fiind una dintre primele 
suburbii ale Bucureştilor. Spaţiul ei originar trebuie să fi fost mai extins decât 
l'CI păstrat în descrierile ulterioare; habitatul ei s-a restrâns, atât prin extinderea 
necontenită a oraşului spre nord (proces prin care şi strada Co/ţei s-a întins spre 
nord până în actuala piaţă a Victoriei, deşi mahalaua era mult mai mică), dar 
~· în urma procesului de fărâmiţare a unor mahalale mai mari în două sau trei 
111ai mici (cum a fost şi cazul mahalalei în discuţie). Potrivit lui Ionescu Gion, 
numele de Colţea, dat vecinătăţii de nord al Curţii Domneşti, este de dată mai 
1 ccentă, din finalul veacului al XVII-lea, „din vremea lui Duca Vodă 
( 1674-1679)"1

• 

Ulterior, Constantin Giurescu în Istoria Bucureştilor, afirma pentru 
ntcstarea mahalalei Colţea, anul 1669, deci anterior domniei lui Duc a Vodă. 
Numele de Colţea vine cu certitudine de la numele unui boier domnesc care 
nvca moşii în vecinătatea Curţii Domneşti în veacul al XVII-lea, slugerul Colţea 
l>oicescu2

• (v. anexa I). 
În ceea ce priveşte localizarea ei, avem date certe cu veacul al XVIII-lea. 

Ionescu Gion o localiza în apropierea Sărăriei Domneşti, mahalaua fiind traversată 
~· de „Uliţa Mare" (astăzi Lipscani), „una dintre cele mai mari artere comerciale 
din oraş", atestată prima dată la 5 iunie 1589 (după Panait I. Panait). Din partea 
l'stică a mahalalei, pornea „drumul cel vechi al Târgoviştei, care apucă apoi 
~pre mahalaua Săpunarilor"3 • 

Mahalaua Colţei, „mai mult de îmbulzeală decât de întindere" ţinea de la 
vechea ulită a Turnului (Turnul Colţei, strada Colţei - astăzi bulevardul Ion 
I. C. Brăti~nu) până în mahalaua Scaune (la est) „şi de la podul lui Ceamur până 
prin blănarii de lângă Sf. Gheorghe Nou". Podul lui Ceamur era „un podeţ pe 
npa Bucureştioarei'', fir de apă, care venea din actualul parc Grădina Icoanei 
prin strada Batiştei de azi iar apoi se vărsa în Dâmboviţa. 

Podul se afla „cam pe locul răspântiei din spatele fostei Primării'', existentă 
1ncă la 1930 în centrul capitalei, pe strada Filipescului. Astăzi această răspântie 
~-nr plasa u_ndeva dincolo de Teatrul Naţional, spre est, în apropierea Pieţii C. 
A. Rosetti. In ceea ce priveşte „blănarii de lângă Sf. Gheorghe Nou'', astăzi, i-ar 
rnrespunde apropierea străzii Cavafii Vechi şi Sf. Gheorghe4• (v. anexa 1 ). 

Mahalaua Colţei, se învecina cu mahalalele Sf. Gheorghe Nou la sud, 
Scaune la est, Batiştei la nord, Sf. Sava la vest şi erau „printr'însa prăvălii 
destule încă din 1698, mai cu seamă pe uliţa care mergea la Scaune"5• 

1 
Condica Brâncovenească, p. 480, apud. Ionescu Gion, Istoria Bucurescilor. Socec Co, 

llucureşti, 1899, p. 323. 
2 Constantin Giurescu, Istoria Bucureştilor. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

11176, p. 357. 
„Era fiul lui Danciul de la 1618, vătaful de la 1625 şi clucer de la 1627. Colţea este 

1111i1lnit ca postelnic la 1644, vomic mic la 1647, vei pitar, 1655, vei clucer 1657, 1668. Nu-i ştim 
1111111 morţii. El avea frate pe Udrea postelnic, sluger şi clucer, iar ca soţie pe Rada fiica lui Calotă 
llm:ianul". (Radu Florescu, Din vechiul Bucureşti, Bucureşti, 1935, p. 61.) 

3 Ionescu Gion, op. cit., pp. 323-324. 
4 George Costescu, Bucureştii vechiului regat. Editura Universul, Bucureşti, 1944, p. 17. 
5 Ionescu Gion, op. cit., p. 323. 
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Mahalaua Hanul Colţei, se desprinde la mijlocul veacului al XVIII-lea 
din mahalaua Colţei, fiind menţionate înainte de 1798, şi cuprindea un număr 
de 19 case. Ionescu Gion o plasează pe lângă hanul lui Zamfir (care se afla la 
unirea străzii Lipscani cu strada Colţei, astăzi Ion I. C. Brătianu, şi este atestat 
prima oară la 13 mai 1734) şi pe lângă hanul Colţei unde era şi o biserică" 
(biserica Hanul Colţei)6 . 

George Costescu plasează hanul Zamfir „în rând cu Colţea, spre Sf. 
Gheorghe" ceea ce confirmă informaţiile din Ionescu Gion7

• 

La rândul său, Constantin Giurescu, plasează mahalaua Hanul Colţei „lângă 
spital", unde anume exact, nu menţionează8 . 

Probabil pentru veacul al XVIII-lea, George Costescu menţionează o altă 
mahala, redusă ca habitat, „în spatele Colţei" (a spitalului şi a hanului omonim). 
Este vorba despre „potcovarii", fierarii, „rămaşi acolo de pe vremea hanurilor 

Turnul Colţei în anul premergător dărâmării lui . 

6 
Ibidem, p. 340. 

7 George Costescu, op. cit., p. 68. 
8 Constantin Giurescu, op. cit., p. 356. 
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1k pc alte vremi". Această mahala a „Potcovarilor" s-ar fi aflat aşadar, undeva 
1111rc spatele spitalului Colţea şi mahalaua Scaune din imediata vecinătate a 
I 'ol1ci'1• Astăzi i-ar corespunde probabil, spaţiul străzii Teilor şi partea de început 
11 străzii Sfinţilor, cu împrejurimile. 

Aşadar, în mare, vechiul spaţiu al mahalalei Colţei, cu cele două mici 
11111halale, Hanul Colţii şi Potcovarilor, a cuprins actualul spaţiu dintre străzile 
11111 I. C. Brătianu la vest, Batiştei la nord, zona străzilor Teilor, Scaune şi 
S1'1111ilor la est şi biserica Sf. Gheorghe Nou la sud. De la bun început, acest 
•1p111iu a făcut parte, ca unitate administrativă, din plasa Târgului (din Năuntru), 
1 11loarca roşie ulterior, alături de mahalalele vecine: Scaune, Sf. Gheorghe Nou, 
SI' Gheorghe Vechi, Stelea, Sf. Ion Nou, Curtea Veche, Sf. Niculae Şelari, 
~nhan Vodă, Sf. Dumitru şi Biserica Doamnei. 

Ce s-a aflat pe acest spaţiu restrâns - al mahalalei Colţei - înainte de 
1·1·11rnl al XVII-iea când slugerul Colţea Doicescu cumpărase acolo moşii? 
I ksigur, destinul a favorizat acest spaţiu cu vecinătatea Curţii Domneşti, a cărei 
11111rgine de nord, se oprea în zona bisericii şi a hanului Sf. Gheorghe Nou 
( ~1·l·olcle al XVII-iea şi al XVIII-iea). Primul pas, a fost trasarea unui drum 
1l11111ncsc pe axa nord-sud care traversa mahalaua Colţei, probabil încă din veacul 
111 X VI-lea, cu certitudine în veacul al XVII-iea, şi care ducea spre Târgovişte. 
Arestui traseu îi va face competiţie, cu veacul al XVIII-lea început, un alt 
1111scu pe axa nord-sud, Calea Mogoşoaiei, deschis de Constantin Brâncoveanu. 
1'1· măsură ce Calea Mogoşoaiei devine axa preferată a puterii centrale şi implicit 
11 vieţii economice bucureştene, Bulevardul Colţii, care mergea paralele cu Calea 
Mogoşoaiei până la unirea lor în piaţa Victoriei de azi (veacul al XVIII-iea), se 
11·s1rânge, devenind o arteră secundară în cursul secolului al XIX-iea. Ea va fi 
1 11prinsă la nord de piaţa Universităţii, şi piaţa Sf. Gheorghe la sud. 

De-a lungul acestei artere, cu a doua parte a veacului al XVII-iea, se va 
d1•1.volta un habitat în care vor predomiqa ca locuitori, posesorii de profesiuni 
~pc1:ifice periferiei urbane (săpunari, cojocari, lumânărari, bărbieri, măcelari, 
1•lr.). Procesul va continua vertiginos la începutul secolului al XVIII-iea şi se 
1111plineşte în cursul celui următor. 

În veacul al XVI-lea, potrivit istoricului panait I. Panait, „terenul viitorului 
1111samblu arhitectonic de la Colţea, marca o limită a oraşului" 10 . 

Ştefan Olteanu, afirmă că biserica Colţea „a fost limita de nord a oraşului 
medieval", situaţie care s-a menţinut probabil până în cursul secolului al 
,'\Vll-lea 11 . Desigur, acest spaţiu a fost locuit cel puţin din veacul al XV-lea. 
lnlrc ocupaţiile locuitorilor de atunci, era şi olăritul, fapt marcat şi prin descoperiri 
111hcologice, (cuptorul de olar descoperit în grădina Spitalului Colţea) 12 dar şi 

• George Costescu, op. cit., p. 30. 
'
0 Panait I. Panait, Evoluţia perimetrului Curţii Vechi în lumina descoperirilor arheologice 

111·mlele XVI-XV/li), Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. VIII, Bucureşti, 1971, p. 83. 
11 Ştefan Olteanu, Geneza oraşului Bucureşti, Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, 

1'111. li, f.a., p. 26. 
12 Dinu V. Rosetti, Panait I. Panait, Cercetări privind ctitoria brâncovenească Sf Gheorghe 

No11 din Bucureşti, Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. VI, Bucureşti, 1968, p. 109. 
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de atestarea unei comunităţi de olari în acest spaţiu periferic, în veacul al 
XVI-iea. Olarii vor fi împinşi, spre periferia în continuă deplasare spre nord, est 
şi vest a oraşului, cu veacurile al XVII-iea şi al XVIII-iea; ei nemaifiind în 
vechea vatră, „în mod cert'', în finalul veacului al XVIII-lea 13 • 

Numeroase documente atestă în mahalalele vecine Colţei, pentru veacurile 
al XVII-iea şi al XVIII-iea, 37 de olari, cherestegii şi fierari (între care· şi Sf. 
Gheorghe Nou, Curtea Veche, etc.); 53 de vărari (între care şi Sf. Gheorghe 
Nou). De altfel, „uliţa hierului" era atestată la 1807 pe „locul mănăstirii Sf. 
Gheorghe Nou" şi se afla „într-o zonă locuită încă din secolul al XV-lea de 
fierari" 14

• 

Prezenţa fierarilor în vecinătatea Colţei în veacul al XIX-iea, certifică 
prezenţa lor mai veche probabil, chiar în perimetrul mahalalei Colţea de mai 
târziu, alungaţi - se pare - odată cu olarii, spre marginile oraşului. De aici 
localizarea unei mahalale a Potcovarilor „în dosul Colţii", de către George 
Costescu. 

Cu veacul al XVI-iea, populaţia acestui perimetru se diversifică din 
perspectiva profesiunilor, realitate accentuată cu veacul al XVII-iea. Lucrătorii 
specializaţi din diferite branşe îi împing aşadar, pe vechii locuitori, olarii şi 
fierarii, spre periferia oraşului; probabil şi sub presiunea arterei comerciale a 
„Uliţii Mari" din marginea de nord a Curţii Domneşti, care aduna o varietate de 
produse şi profesii de tip urban. Astfel, în mijlocul veacului al XVII-iea, sunt 
atestaţi în perimetrul mahalalei Colţei, slugerul Udrea Stoicescu, (este vorba de 
Udrea fiul lui Danciul din Doiceşti - Ialomiţa, care a ridicat un locaş din lemn 
pe locul viitoarei biserici a Colţei; a fost fratele marelui clucer Colţea Doicescu); 
vistierul Gheorghe Caridi, cumnatul marelui vomic Radu Popescu, „întâlnit şi 
în mahalaua Colţii, ca vecin al Sterii lumânărarul, Neculii zăbunariul şi Cărstii 
cojocarul". Locuinţele acestor doi boieri au fost atacate (iar ei au fost ucişi), de 
seimenii răsculaţi, în timpul domniei lui Matei Basarab (1655) 15 • 

Sterie lumânărarul, „posesor al unor case în mahalaua Colţea'', este atestat 
în 1698 alături de Hagi Vasile lumânărarul, prin carte domnească. Puţin mai 
târziu, în 1701, paharnicul Preda şi fratele său, vindeau o casă „la biserica 
Colţii" lui Alexandru giuvaergiul, „care plătea 120 taleri şi un inel de aur cu 
rubin preţuit la 80 de taleri" 16• 

In veacurile al XVII-iea şi începutul celui de-al XVIII-iea, în vecinătatea 
Curţii Domneşti - în consecinţă şi în mahalaua Colţei - „se menţineau uliţele 
meşteşugarilor şi negustorilor, dincolo de care îşi făceau locul gospodăriile 
slujitorilor, târgoveţilor, în timp ce spre periferie se stabiliseră agricultorii, 
pescarii, oamenii de rând". 

13 Ibidem, p. 55. 
„[ ... ] olarii îşi aveau cuptoarele de ars la Colţea în secolul al XV-iea Şi al XVI-iea, dar 

e greu de urmărit pentru finalul secolului al XVII-iea". 
14 Ionel Zănescu, Meşteri şi arhitecţi constructori în Bucureştii primei jumătăţi ai secolului 

al XIX-iea, Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. XII, Bucureşti, 1997, p. 74. 
15 Paul Cemovodeanu, Nicolae Vătămanu, Tabacii din Bucureştii de sus în secolul al 

XVII-iea ", Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. XII, Bucureşti, 1997, pp. 36-37. 
16 Panait I. Panait, op. cit., p. 57. 
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Mahalaua Colţei, din perspectivă demografică, va fi părăsită de ultimii, 
dl'linitiv, în cursul secolului al XVII-iea, locul lor luându-l treptat, noii locuitori 
~1 profesiunile legate de comerţ, apoi cele liberale (medici, profesori, clerici), 
111r printre prestatorii lor, se vor găsi şi numeroase familii boiereşti. 

Ceea ce singularizează această mahala de celelalte, este varietatea 
111onumentelor arhitectonice care o vor împodobi cu veacul al XVIII-iea: un 
hun, un spital, o biserică, o şcoală, vestitul turn al Colţei şi ulterior, palatul 
Suţu, aflat în vecinătatea acestui ansamblu arhitectonic; astfel, acest spaţiu se 
lrnnsformă, dintr-un habitat preurban, într-unul urban, cosmopolit; unul dintre 
primele din Bucureşti care suportă această transformare 17

• 

Mahalaua Colţei s-a aflat dintru'nceput în plasa Târgului, fapt atestat şi 
lu 1789, iar o bună parte din cele 2494 de clădiri amintite la 2 mai 181 O în plasa 
l'Jîrgului, aparţineau suburbiei Colţea. În 1831, noua repartiţie administrativă a 
llucureştilor, plasează mahalaua Colţea în plasa Târgului din Năuntru (vopseaua 
111şic), care avea atunci 86 de mahalale în total. Cu privire la acest spaţiu 
ll'lllral, la 1831 s-a decis, să se construiască în acest perimetru „numai case 
~olidc, cu un cat sau două, acoperite cu olane sau fier, cu coame de zid, coşuri 
11·111cinice, galerii, balcoane de fier, împrejmuiri de zid" 18 • 

De atunci începând, vechile clădiri au fost consolidate sau modernizate 
(spitalul CoJţea de pildă), iar noile clădiri, vor respecta aceste prevederi 
mhanistice. In 184 7, domnitorul Gheorghe Bibescu, „a dat poruncă să se facă 
rnscle drept în rând, să iasă uliţele drepte, nu şuvăite şi casele una mai afară 
~1 alta mai înlăuntru ca mai înainte, de a se astupa una pe alta" 19

• Clădirea 
1'l'l'cctată în sit, de Mănucu Adameşteanu, pe strada actuală a Colţei şi ridicată 
111 1848, a urmat prevederile de mai sus. 

Primele amenajări edilitar-urbanistice în mahalaua Colţii, au debutat 
probabil, la mijlocul veacului al XVIII-iea, când strada Colţei era pavată cu 
puvcle de lemn. Cu 1840, în mahalaua Colţei apar primele „straje de noapte" 
pllltite de stat; „portiţa Colţii" şi „hanul Colţii" fiind două puncte de adunare 
~1 supraveghere a străjilor20 • 

Intre 1864 şi 1873 au fost pavate cu piatră de granit „de Scoţia", Calea 
Mogoşoaiei şi multe din arterele din preajma bulevardului Colţei: Academiei 
( h11lcvard deschis la 1870), Lipscani (parţial, restul până în 1914), Doamnei21 • 

Abia către 1894 „a fost iniţiată lucrarea de lărgire a Bulevardului Colţea 
şi s-a lucrat şi în primele patru decenii ale secolului XX pe•toată întinderea 

lui, din Piaţa Mare (Unirii) în Piaţa Victoriei. Alinierile finale de la spitalul 

17 Paul Petrescu, Cartiere bucureştene cu locuinţe vechi, Rev. Materiale de Istorie şi 
M 11zcografie, voi. VIII, Bucureşti, 1971, p. 181. 

18 Florian Georgescu, Aspecte privind împărţirea administrativă şi evoluţia demografică 
d111 Bucureştii anilor 1831-1848, Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. III, Bucureşti, 
I 11, p. 55. 

19 Ionel Zănescu, op. cit., p. 74. 
20 George Potra, luminarea şi paza de noapte a oraşului Bucureşti în 1840, volumul Din 

/111rnreştii de altă dată, Imprimeriile Curentul SAR, Bucureşti, 1941, p. 36. 
21 George Potra, Pavajul vechilor uliţe bucureştene, Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, 

vui. XII, Bucureşti, 1997, p. 145. 
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Colţea, s-au făcut după 1930"22
• Potrivit lui Ioan Vitan, la 1894, „trotuarele 

bulevardului Colţea, au fost pavate cu asfalt iar partea carosabilă cu piatră 
cioplită", realizări edilitare concretizate după, dărâmarea Turnului Colţei la 1888, 
pentru a se putea lărgi bulevardul omonim. Intre anii 1899-1901, s-au executat 
lucrări de aliniere pe un număr de 120 de străzi, atât din centrul oraşului cât şi 
la per!ferie, între ele fiind şi bulevardul Colţei23 • 

ln anii 1832-1833, se luau măsuri privind luminarea oraşului în general, iar 
mahalaua Colţei, nu a făcut excepţie. Astfel, de la Cojocari la hanul Colţei, pe o 
distanţă de 40 de stânjeni, la 15 stânjeni era amplasat un felinar: în total trei 
felinare a 120 talere ceea ce însemna o cheltuială zilnică de 627 talere şi 36 parale. 
De la hanul Colţei la casele „baronului Sachelarie Hristofor, pe o distanţă de 20 
stânjeni, se aflau amplasate 4 felinare a 920 taleri; costul total fiind de 4813 taleri 
a 36 parale pe zi. Spre hanul lui Zamfir, pe o distanţă de 11 O stânjeni, se aflau 
7 felinare a 280 talere, ceea ce însemnau un total de 1465 talere24

• 

În 1908, pe bulevardul Colţea, erau amplasate cabluri subterane de reţea 
electrică, alături de străzile Doamnei, Lipscani, Academiei, Calea Victoriei, 
Carol25• Cu mult de această dată, către 1900, la spitalul Colţea, funcţiona o 
instalaţie electrică de 50 kW cu acumulatori de 500 kwox, „care deserveau 800 
de lămpi incandescente"26

• 

Deşi modernizarea reţelelor stradale din mahalaua Colţei a început târziu, 
în acest perimetru şi-au făcut apariţia o serie de construcţii cu caracter 
edilitar-urbanistic modem. Cronologic, prima dintre acestea, este biserica Colţei, 
ridicată pe fundaţiile uneia mai vechi din lemn (atribuită lui Udrea Doicescu, 
fratele clucerului Colţea Doicescu şi datată pentru veacul al XVII-lea). Aflată 
la început, la marginea de nord al oraşului, ea devine treptat un reper urbanistic 
central. 

Biserica a fost refăcută de clucerul Colţea Doicescu, în veacul al XVII-iea 
(1667), după moartea fratelui său, survenită în 1655. Construită la început din 
lemn, a fost reconstruită în cărămidă de fiul şi fratele acestuia, Radu Colţea, şi 
respectiv Udrea, înainte de 1715. Ea a fost restaurată de spătarul Mihail 
Cantacuzino27

• 

22 Ştefan Ionescu, Dezvoltarea edilitar-urbanistică a oraşului Bucureşti la sfârşitul secolului 
al XIX-iea ", Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. VII, Bucureşti, 1969, p. 31. 

23 Aurel Duţu, Administraţia Bucureştilor în timpul primariatului lui Barbu Delavrancea, 
Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. VI, Bucureşti, 1968, p. 161. 

24 Începuturi edilitare 1830-1832, Documente pentru istoria Bucureştilor, voi. I, 9 mai 
1935, pp. 19-20. 

25 Aurel Duţu, Realizări ale Administraţiei Bucureştilor la începutul secolului al XIX-iea, 
Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. VII, Bucureşti, 1969, p. 104. 

26 Alexandru Cebuc, Contribuţii la istoricul iluminatului în capitală până în anul 1900, 
Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. II, Bucureşti, f.a., p. 112. 

27 Frederic Dame, Bucarest en 1906, Socec, Bucureşti, 1907, pp. 46-47. 
„Radu I cluvcerul este întâlnit ca spătar între 1685 şi 1699 şi se stinge din viaţă la 1707. 

El era soţul Ilincăi fiica lui Radu din curţişoara spătar. Bunica după tată a acesteia era Dumitrana 
Flipescu sora lui Pană I, soţul Maricăi Cantacuzino, soţia lui Chirea stolnic 1642. Să fi fost oare 
din cauza acestor rudenii îndepărtate a neamului Cantacuzinesc cu neamul boierilor din filipeşti, 
raţiunea clădirei de iznoavă a bisericii lui colţea de către Mihai spătarul Cantacuzino? (Radu 
Florescu, op. cit., pp. 61 ]. 
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Biserica ridicată în veacul al XVII-iea împreună cu împrejurimile, au 
fost donate mitropoliei Ungrovlahiei chiar de către Colţea Doicescu, închinare 
valabilă până la 1676-1677. Către 1698-1699, biserica era terminată de Mihai 
t 'antacuzino deoarece în 1699, este amintită cu numele de „mănăstirea 
Trisfetitele". Cu veacul al XVIII-iea, mănăstirea Colţei, va domina mahalaua 
omoni,!11ă prin proprietăţile sale adesea închiriate la embaticari*. 

In îngrijirea bisericii Colţea, se va afla spitalul Colţei, ridicat la 1706 de 
spătarul Mihail tantacuzino; şcoala din chiliile mănăstirii; hanul omonim şi 
numeroasele prăvălii cu pivniţe din mahalaua Colţei sau pe uliţa Lipscanilor, 
precum şi alte „prăvălii şi pivniţe nenumărate" din Bucureşti28 • 

Alexandru Lepădatu, făcea următoarea prezentare a bisericii Colţei la 
I HI O în catagrafia sa: biserică de zid, hramul Sfinţii Ierarhi. Are cinci preoţi: 
I) Ioan sin Şărban, 60 de ani, bun, neglobit, însurat (Sultana Prezvitera, fii-sa 
Maria, fiul său Dimitrie), fecior de mirean, hirotonisit de Arhiereul chir Filaret, 
i11 biserica Colţii, hramul Sf. Ierarhi, în zi de joi, cu carte de preoţie a 
Mitropolitului Grigorie, la leat 1777 April 15, pă biserica unde se află şi acum". 
1 lrmătorii patru preoţi erau: Alexandru sin Radu (40 de ani, neglobit, bun, 
111surat cu Ştefana Prezvitera cu care avea un fiu, Constandin, fiind fecior de 
111ircan); Dumitru sin Ioan (36 de ani, bun, neglobit, însurat cu Maria Prezvitera 
rn care are un fiu, Ioan; fecior de mirean); Negoiţă sin Stoica (32 de ani, bun, 
neglobit, însurat cu Ana Prezvitera cu care avea un fiu, Alexandru; era fecior 
de mirean) şi Radu sin Popa Muşat (43 de ani, neglobit, fecior de preot, însurat, 
dar nu i se menţionează familia)29

• La 1868, erau atestaţi la biserica Colţei 
1111mai~patru preoţi. (Raportul comunal pe anul 1870, p. 66). 

In veacul al XVIII-iea, în mahalaua Hanul Colţei, este atestată biserica 
I l11n11/ Colţei. La 181 O, o aminteşte şi Alexandru Lepădatu în catagrafia sa; 
hiscrica era făcută „din zid'', cu hramul proroocul Ilie. Avea un preot, Ilie sin 
popa Iacov, de 42 de ani, „bun, neglobit", însurat cu Maria Prezvitera, având un 
1111, Ioan. Era fecior de preot şi fusese hirotonisit de Arhiereul Zehnon chir 
I >anii!, la 5 iulie 179930

• La mijlocul veacului "trecut, această biserică cu hramul 
SI'. Ilie, capătă numele de Calinderu după numele bogatului grec Lazăr Kalinderu, 
rnrc a sprijinit refacerea acestui lăcaş. Această biserică nu mai este amintită de 
1"rcdcric Dame la 1906, între cele 79 de biserici ale oraşului dar nici în planurile 
lui Ernst şi Purcel din finalul veacului al XVIII-iea sau de Radu Florescu în 
1'>15 ... 

"[ ... ] Pe locurile acestea Colţea Doicescu ctitorise pe la 1667 o bisericuţă de lemn (pe 
Ionii celei de azi a Colţei), pentru uşurarea sufletului lui de apăsarea că patruzeci de ani" mai 
l1111mtc, împlinise cu silă porunca lui Mihnea Vodă cel Rău de a merge la Constantinopol să 
11111<.:mne pe marele Vizir să ucidă pe Cantacuzino postelnicul, tatăl spătarului Mihail. La moartea 
h11, Doicescu a lăsat acele locuri Sfintei Mitropolii. De la aceasta le-a cumpărat apoi spătarul, pe 
HOO de taleri, şi a ridicat acele aşezăminte pentru sufletul tatălui său, rânduind să poarte numele 
1k Colţea ( ... ]". (George Costescu, op. cit., p. 68.) 

28 Dr. Liviu Ştefănescu, Aspecte ale vieţii sociale în oraşul Bucureşti în perioada de 
111·1·cre spre capitalism, Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. II, Bucureşti, 1965, p. 45. 

29 Alexandru Lepădatu, Catagrafia bisericilor bucureştene la 181 O, Bucureşti, 1907, 
pp. 17-18. 

30 Idem. 
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Hanul Colţei este atestat la 1746, „poate pe locul unuia mai vechi la 
colţul din jos dinspre piaţă, format Ade strada Colţei cu strada Doamnei'', aşadar, 
în vecinătatea spitalului Colţea31 . In jurul acestui han, se va dezvolta ulterior 
mahalaua Hanul Colţei, care va avea şi biserica omonimă, despre care am vorbit 
mai sus. Hanul a rezistat până în mijlocul secolului al XIX-lea (1846-184 7). 
Hanul a fost ridicat - se pare în etape: debutul ar fi anul 1715, şi a fost făcut 
de spătarul Mihail Cantacuzino. Documentele publicate de I. Ionaşcu, atestă 
însă ridicarea hanului către 1746, probabil prin extinderea" unor clădiri „cu 
încăperi mai puţine şi sărăcăcios construite". Astfel, în 1746, Radu Brezianu, 
vindea mănăstirii Colţea, casele cu locul lor pentru 550 de taleri, „ca să facă 
han pe dânsul, fiind aproape de hanul mănăstirii care-l fac dumnealor". 

Radu Florescu (Din Vechiul Bucureşti, 1935, pp. 139-140), numeşte hanul 
Colţei, hanul Filaret - Colţea aflat „la marginea fostei străzi a Marchitanilor" 
(dispărută după 1870); han care îşi avea faţada „spre piaţa de azi a Romei" (Sf. 
Gheorghe). 

In spatele hanului Colţea, se va ridica un han mai mic, atestat la 15 
septembrie 1763, numit hanul Dracii. Menţionarea sa se rezumă doar la veacul 
al XVIII-lea***. 

La 181 O, este amintită „curtea largă a prăvăliilor ce înconjurau biserica 
Colţei, acolo unde e astăzi parcul spitalului Colţei". Afectat parţial de cutremurul 
din 1802, hanul Colţei va fi distrus de foc în 1839, rămânând părăsit în bună 
parte după această dată32 • Va fi dărâmat către 1846 iar spaţiul său a fost încorporat 
de clădirile care s-au ridicat ulterior pe actualul bulevard Ion I. C. Brătianu. 

Spitalul Colţei, a fost ridicat - bineînţeles nu în actuala reprezentare 
urbanistică, fiind la începutul veacului al XVIII-lea, compus din două clădiri, 
una pentru bărbaţi iar alta pentru femei, - de spătarul Mihail Cantacuzino. El 
a fost primul aşezământ spitalicesc în sens modem din Bucureşti, fiind ridicat 
în sprijinul celor nevoiaşi. 

Deschiderea spitalului a avut loc la 14 decembrie 1704 (după Radu 
Florescu, la 29 martie 1709) şi a fost de la bun început, pe lângă tratarea bolilor 
interne, contagioase, şi maternitate. Cu veacul al XIX-lea, se diversifică 
departamentele spitalul~i de deservire a populaţiei dar, şi specializarea doctorilor 
devine foarte variată. Işi fac apariţia din cursul veacului al XVIII-iea primii 
chirurgi şi „subchirurgi'', pentru ca între 1842-1848, la Colţea să fiinţeze „Şcoala 
~e mică chirurgie" creată de Nicolae Kreţulescu, primul doctor de origine română. 
Intre qoctorii care au lucrat la Colţea, s-a numărat şi ungurul Lajos Fialla. 

In spitalul Colţei, pentru anii 1868-1869, au decedat un număr de 162 de 
noi născuţi, cu maximul de 30 de decese (7 de tifos) în luna Februarie 1869, 
din totalul de 5035 cazuri pe Bucureşti. Desfăşurat, situaţia pe anul 1868 arată 
astfel: tuberculoza pulmonară, 45 de cazuri; tifos 13 cazuri; pneumonia, ciroza 
ficatului, câte şase cazuri; „defecte organice ale cordului", „combustiune", 
„intoxicaţia palustră, acută şi cronică" către cinci cazuri; peritonita, „albuminu-

31 Constantin Giurescu, op. cit., p. 311. 
32 George Potra, Hanul Colţei, volumul, Din Bucureştii de altădată, Imprimeriile Curentul, 

Bucureşti, 1941, pp. 19-23. 
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ric", „erysipel" câte patru cazuri; bronşita simplă enterita, hemoragia intestinală 
~i cancer, câte trei cazuri; câte două decese de tetanus, meningită şi encefalită, 
d1scnterie, hepatită, nefrită cronică, cangrena cutei şi „ţesăturile subcutanate", 
„l·'.lcphantiasă'', reumatism acut, febră tifoidă, sifilis, uremie, „Epitheliom" şi 
„osteită"; câte un caz de reumatism cerebral, hemoragie, „myellită", „ataxie 
locomotrice", pleurita exudativă, cangrena pulmonară, „aneurysme'', 
„angioleucită'', „abscesele ficatului", „pflegmon diffus'', anthrax, tumoare erectilă, 
artrită, senilitate, „purpura haemorrhag", intoxicaţie cu arsen, cu fosfor şi cu 
111crcur, fractura oaselor, luxaţii complicate, coxită, şi tumoare albă33 • 

Din această succintă prezentare, aflăm ştiri despre diversitatea serviciilor 
pc care spitalul Colţea le-a oferit în cursul veacului al XIX-lea. El a îndeplinit 
1 olul unui spital de urgenţă până la înfiinţarea actualului edificiu de doctorul 
Nicolae Minovici, în deceniul doi al veacului nostru. Mai mult, în finalul veacului 
111 XVIII-iea, prostituatelor li s-a destinat o parte din Spitalul Colţea, care a 
1k·vcnit astfel „spital magdalenic"34

• 

Bolile care au generat moartea în cadrul spitalului Colţea, erau prnvocate 
111dcosebi de mizerie, în marea lor majoritate, şi apoi de accidente diverse, ceea 
l'C arată o situaţie asupra nivelului de trai şi de igienă a locuitorilor mahalalei 
111 particular, şi a oraşului în general. Situaţia spitalului, a fost adeseori deplorabilă 
tlc~i. a avut serioase venituri de pe urma hanului şi a proprietăţilor mănăstirii 
I 'olţca (prăvălii, depozite, case şi loturi închiriate, etc.). O astfel de situaţie a 
lost între anii 1830-1840, când datorită sărăciei şi ruinei, epitropul Ştefan Bellu 
11 li.ist îndepărtat, dar „spitalul nu a mai putut fi refăcut aşa cum se intenţiona"35 • 
I I urmare a acestui tip de situaţie a determinat crearea unei Eforii a Spitalelor, 
n· erau numite de stat începând cu aprilie 1832. Deşi s-au păstrat epitropiile 
liccă!lli spital, s-a introdus controlul statului asupra „cheltuielilor"36

. 

In ultimele trei decenii ale secolului al XIX-iea, s-a dat Spitalului Colţea 
11r1uala înfăţişare, prin înglobarea chiliilor mănăstirii şi a turnului Colţei, astfel 
111cât, aripa spitalului Colţea pentru oftalmologie, realizată de arhitectul Mandrea, 
„i11ccarcă să se încadreze în stilul clădirii, deci un eclectism cu predominantă 
11coclasică"37 • 

O interesantă constructie a ansamblului arhitectonic modem Coltea, a fost 
ll1mul Colţei, inaugurat în 1715 (a fost început în 1701 ), iar în jurul ansamblului 

1111 început deja să se facă cumpărări de terenuri şi câse pentru extindere (de 
1·1\cmplu, casele şi locul lui Alexandru Vomicul, aflate în vecinătatea Colţei şi 
r11mpărate în ianuarie 1715, cu 500 de taleri de către spătarul Mihail 
I 'antacuzino). 

H Rapportu Comunei Bucurescilor pe anul 1870, Bucuresci, 1870, pp. 70-73. 
34 Paul Cemovodeanu, Nicolae Vătămanu, Contribuţii la situaţia medico-sanitară a oraşului 

/l11n1reşti în primele decenii ale secolului al XIX-iea, Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, 
vui XIII, Bucureşti, 1999, p. 119. 

'
5 Ibidem, p. 121. 

36 Liliana Nicoleta Hanganu, Din istoria unui vechi aşezământ medical - spitalul 
1'1/1111tropia, Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, Voi. XIII, Bucureşti, 1999, p. 99. 

n Mihaela Tâmă, Alimentarea cu apă potabilă şi amenajarea sistemului de canalizare în 
/111rnreşti (1870-1900), Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. XII, Bucureşti, 1997, 
I' 119. 
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Tradiţia atribuie construirea turnului, de meşterii suedezi aflaţi în rândurile 
oastei regelui suedez Carol al Xii-lea, înfrânt la Poltava, aflat în retragere prin 
Ţările Române. O serie de cercetători, printre care O. G. Lecca, Ghe. Bezviconi, 
C-tin. Moisil, leagă această tradiţie de prezenţa unui Sandu Colţea, colonel în 
armata suedeză care ar fi condus un regiment de români la luptele din Polonia, 
„explicându-se astfel de ce tradiţia atribuie soldaţilor suedezi ridicarea acestui 
turn"38 . 

Potrivit istoricului Panait I. Panait, aportul unor meşteşugari din armata 
suedeză, pe întreaga perioadă „în care s-a ridicat zidul înconjurător şi turnul, 
presupuse a se fi început în 171 O, este exclusă" deoarece planul iniţial de lucru 
„aparţine meşterilor autohtoni şi descoperirile recente ( 1971) dovedesc acest 
lucru"39 . 

Turnul Colţei se înălţa la 20 metri de scările pridvorului bisericii Colţea, 
el înscriind un plan în dublu H a cărui suprafaţă totală era de 100 mp., iar 
gangul de acces, se încheia cu o boltă semicilindrică ce avea înălţimea de cca. 
3,50 m. Către 1879 i se adaugă la faţadele etajului doi, două şiruri de aplice 
decorative din piatră cu sprijinul lui D. Papazoglu. Folosit ca foişor de foc în 
1790 şi între 1847-1888, a fost deteriorat de cutremurele din 1802, 1829 şi 
1838, după ce rezistase incendiului din februarie 1739. Situaţia lui era destul de 
precară, Eforia spitalelor civile cerând municipalităţii dărâmarea lui, act început 
la 3 august 1888. Şi pentru a înlătura confuziile generate de tradiţie, Panait I. 
Panait, consideră că aportul meşterilor străini, „lucru destul de problematic" ar 
fi putut să fie legat „numai de partea superioară", el având componentele 
arhitecturale central-europene însă „planul iniţial, decoraţia, rămân opere ale 
meşterilor locali"40

• 

În veacul al XVIII-iea, după construirea ansamblului arhitectonic de către 
spătarul Mihai Cantacuzino, în chiliile mănăstirii Colţea, lua fiinţă o şcoală (în 
anii 1793-1707), „slavo-română de instrucţie elementară, care pe lângă învăţătura 
religioasă, se predau şi materii de caracter profan"41

• 

Curând, numărul şcolarilor de aici, români şi străini, „era destul de ridicat 
pentru acea vreme, dovadă că vornicul Şerban Cantacuzino a ridicat pentru ei 
un paraclis. Şcoala era la fel de organizată ca şi aceea de la Sf. Gheorghe Vechi 
din Bucureşti, fiind o şcoală unde se învaţă şi muzică bisericească. Şcoala 
funcţiona cu trei dascăli: unul de ştiinţe, altul de învăţături începătoare şi un }ll 
treilea de cântări bisericeşti. Numele lor nu este cunoscut până în 1732. In 
acelaşi an, apare în documente un dascăl Lucin. În 1734, alături de Lucin, în 
diferite acte sunt trecuţi dascălii „Ghiorghe" şi Dima. În 1739 la 27 februarie, 
atât peste şcoală cât şi peste mănăstire şi spital, s-a abătut un foc nimicitor, 

p. 24. 

p. 6. 

38 Constantin Moisil, Bucureştii vechi. Schiţă istorică şi urbanistică, Bucureşti, 1932, 

19 Panait I. Panait, Contribuţii privind turnul Colţei din Bucureşti, Rev. Studii, Bucureşti, 

'
0 Ibidem, p. 48. 

41 Mioara Zgâbea Turcu, Aspecte ale învăţământului bucureştean până la mijlocul secolului 
al XIX-iea, Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. I, Bucureşti, 1964, p. 3 76. 
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clădirile fiind distruse. În acelaşi timp mor şi dascălii Dima şi Lucin, poate 
seceraţi de vreo molimă. Şcoala a rămas numai cu dascălul Ghiorghe, iar în 
1740 în diverse socoteli se vorbeşte şi despre dascălul Ioan, adus aci în funcţia 
amintită de către familia domnitoare Racovită"42 • 

Şcoala a fiinţat probabil, până la focul devastator din 184 7 sau puţin după 
aceea, spitalul Colţei extinzându-se şi prin desfiinţarea chiliilor mănăstirii Colţea, 
unde funcţiona şcoala. Pe la 181 O, lângă spital, este atestat un ptodrotrophion 
(azil pentru săraci), devenit neîncăpător ulterior, când a fost transformat în 
spital pentru săraci; clădirea a fost cuprinsă de ansamblul arhitectonic al spitalului 
('o Iţea, în cursul veacului al XIX-iea. 

Pe cuprinsul mahalalei Colţea, în finalul veacului al XVIII-iea, a fost 
fiinţată şi vama de intrare în oraş sau „ caravasaraua ". Aceasta, începând cu 
1778, are un sediu stabil, „în casele şi magaziile, ridicate în acest scop, de 
mănăstirea Colţea pe un „un loc sterp" al ei, „în mijlocul târgului", chiar lângă 
spital; pentru acest sediu velvameşul va plăti mănăstirii o chirie anuală de 180 
de taleri sau lei"43

. În mai puţin de o sută de ani, situaţia clădirii caravasaralei 
devenise disperată; epitropul spitalului Colţea, Nicolae Trăsnea, raporta Eforiei 
Spitalelor în 1836, Iulie 17, faptul că „magazia Carvasaralei ameninţă să se 
prăbuşească" cerând repararea ei. (Ion Ionaşcu, Documente bucureştene privitoare 
la proprietăţile mănăstirii Colţea). 

Astăzi i-ar corespunde capătul străzii Wilson din perioada interbelică, 
numită la începutul secolului XX, strada Vămei. (George Florescu, Din vechiul 
/111 cu reş t i). 

Una dintre cele mai reprezentative realizări arhitectonice din vechea 
mahala, rămâne aceea făcută de familia boierilor Suţu. O interesantă tranzacţie, 
s-a petrecut în decembrie 1792, când jupâneasa Sofia, văduva starostelui Mărgărit, 
vinde lui beizadea Grigore Suţu, locul din mahal'!ua Colţei, ce-l are cumpărat 
de la Constantin Boltaşu; preţul, 3000 de taleri. In acest colţ de nord-vest al 
11iahalalei Colţea, famiţia Suţu v-a ridica palatul care-i poartă numele şi astăzi, 
111 începutul secolului al XIX-lea. In 1815, beizadea Grigore Suţu, se plângea 
rlitrc dopnie, de faptul că hotarul domeniului său dinspre Sărăria Colţei nu era 
~111bilit. In 1819, acelaşi Grigore Suţu împreună cu soţia sa Sofia Dudeasca, au 
dilruit fiului lor Mihail Suţu Voievod, hanul de lângă Colţea, din Sărărie, cu 
locul respectiv şi împrejurimile de lângă hanul ars. Postelnicul Costache Suţu 
căsătorit cu Ruxandra Racoviţă, devine posesorul vechii case din faţa mănăstirii 

< 'oltca, în 1823, care a aparţinut socrului său, vomicul Dumitrache Racoviţă, 
111:irind astfel domeniul urban al familiei Suţu din mahalaua Colţei. Curând, 
< 'oslache Suţu a început să a!lucă reparaţii şi îmbunătăţiri substanţiale vechii 
rnse, începând cu anul 1831. In 1833, având sprijinul arhitecţilor Vitul şi Con-
111d Schwink (ultimul locuind chiar în mahala), au transformat vechea locuinţă 
11 familiei Racoviţă în actuala formă a palatului Suţu. 

Către 1839, prinţul Mihai Grigore Suţu, vinde locul cu hanul din sărăria 
"~·chc de lângă Colţea, fratelui său Constantin, care l-a dăruit feciorului său, 

'
2 Ibidem, p. 380. 

43 Constantin Giurescu, op. ·cit., p. 164. 
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Grigore. Ceva mai târziu, în 1872, Grigore Suţu, acum îmbătrânit, va dărui 
spitalului Colţea, locul numit „piaţa Suţu", din dosul spitalului, „cu obligaţia ca 
de veci acest loc să poarte numele familiei Suţu". 

Din acest ansamblu medieval şi modem din centrul Bucureştilor, au mai 
rămas astăzi biserica Colţea, spitalul Colţei, modernizat şi extins după 1870 şi 
1900, pe vechile spaţii ale chiliilor mănăstirii Colţea, şi a turnului Colţei şi 
desigur, palatul Suţu. Imprejurul acestor edificii, s-au aflat numeroase străduţe 
şi locuinţe despre care vom aminti în continuare. 

Nu avem multe date concrete care să se refere la viaţa intimă, de familie, 
pentru evul mediu bucureştean, însă seA pot face comparaţii sau corelaţii cu 
centrele similare din spaţiile învecinate. Intr-un asemenea caz, se pierd desigur, 
multe amănunte semnificative care ţin de specificul unei colectivităţi, de la 
legile nescrise privind organizarea acesteia, la relaţiile inter-umane. 

Cu veacul fanariot - al XVIII-iea -, avem multe informaţii care descriu 
procesul de orientalizare a spaţiului privat şi a accesoriilor acestuia44

• 

Femeia este alungată într-un 'gineceu', cât mai departe de lumea bărbaţilor, 
- a celor care decid (nu ştim cât de aproape a fost ea, până atunci). Această 
relaţie, este întâlnită atât în societatea înaltă cât şi la periferia ei. Adulterul şi 
femeia 'uşoară' erau pedepsite cu oprobiul public, ca cea mai uşoară pedeapsă, 
sau adesea, femeile în cauză, erau închise sau trimise la mănăstire. 

Ea devine un element social secundar, un îngrijitor permanent al familiei, 
iar spaţiul public devine exclusiv masculin. 

Potrivit lui Ştefan Ionescu, „viaţa intimă a domniţelor şi jupâniţelor" era 
foarte asemănătoare cu aceea a turcoaicelor; „gineceul, acest păcat al civilizaţiei 
bizantine, era în vigoare". 

Generalul rus Bawr - în memoriul întocmit pentru Ecaterina a II-a - scria 
că „femeile stau închise şi nu sânt văzute de nimeni", şi asta către 1775. Ele 
erau obligate să trăiască izolat „într-o dureroasă singurătate, într-o noapte adâncă 
a minţii şi a sufletului, având doar permisiunea de a lucra la gherghef, înconjurate 

44 Şefan Ionescu, Bucureştii în vremea fanarioţilor. Editura Dacia, Cluj, 1974, pp. 73-74. 
„[ ... ] Moda constantinopolitană influenţase într-o asemenea măsură pe boieroaice, încât 

chiar preferinţele pentru stofe sau culori erau inspirate de grecoaicele din capitala imperiului. 
Stofa preferată era canavăţul, de provenienţă veneţiană sau mătasea şi atlasul. Culorile erau cele 
purtate la Constantinopol şi aveau şi la Bucureşti nume turceşti: ghiulghiul, care era un roşu stins; 
turangiul, adică culoarea portocalie, iar algeaua o mătase verde. Nasturii de mătase ce încheiau 
rochiile, când nu se punea pietre scumpe, se numeau ceapraze [ ... ]. Rochiile erau lungi, largi, cu 
flori, iar gulerul era alb răsfrânt şi cu făşii de blană rară, ce se prelungeau până la cingătoarea 
prinsă cu paftale scumpe; pe cap purtau căciuliţe de postav, işlicuri aşezate pe codiţe împletite. 

Un loc important pentru frumuseţea boieroaicelor îl avea fardul. Dresul excesiv al feţei era 
un obicei oriental. O boieroaică nu se considera îndeajuns de cochetă şi de graţioasă dacă nu se 
sulemenea cu roşu, alb şi negru, în mod strident. Pe faţă dădeau cu prafuri albe şi roşii iar 
sprâncenele şi genele le înnegreau. Tot pe faţă îşi făceau şi puncte negre; iar unghiile pe jumătate 
le înroşeau cu sucul unei plante, laosonia. Părul era vopsit sau cănit, adică dat cu cana. Obiceiul 
cănitului îl avea dealtfel şi bărbaţii. [ ... ] Un călător englez, Petty, cunoscut al lui Ienăchiţă 
Văcărescu, trecând prin Bucureşti în 1784, participă la un bal dat în casa unui boier. Călătorului 
englez, totul i se păru 'o magie', 'o altă lume'. Multe din boieroaice erau îmbrăcate greceşte sau 
româneşte, iar găteala lor era foarte bogată şi bine împodobită cu diamante şi alte pietre preţioase". 
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de prietene. Domniţele şi jupâniţele aveau însă dreptul de a merge la biserică 
pentru a se închina, fără să fie văzute de cineva, fără să scoată o vorbă cu 
dneva. 

La sărbători jupâniţele nu participau, alături de bărbaţi, la primir<:a 
darurilor, la fel domniţele. La ospeţe şi petreceri, femeile nu erau primite. In 
schimb, uneori, erau permise plimbările, dar ca la Constantinopol, în carete. 
I >eseori, orăşenii vedeau pe poduri trecând elegante carete, în care, după perdele 
lrase, domniţele sau jupâniţele îşi purtau aleanul şi spleen-ul"45

• 

Intimitatea Curţii Domneşti din Bucureşti, era asemănătoare celei din 
Serai. Viaţa doamnei se ~esfăşura protocolară şi banală, de cele mai multe ori 
în interiorul zidurilor. Inconjurată de un personal numeros şi inutil prin 
diversitatea lui, casa civilă a doamnei cunoştea preponderenţa petrecerilor 
domestice în intimitatea haremului46

• 

Această restrângere a libertăţii individuale şi ştrangulare a personalităţii 
li hcr exprimate, să fie cauza exploziei din anii 1806-1812, când spaţiul monolitic 
masculin este pulverizat de prezenţa feminină, tot mai diversificată în 
rnmportamente, gusturi şi gesturi? 

Dincolo de spaţiul societăţii alese, pre-orăşeneşti, din Bucureştii veacului 
ul XVIII-iea, se afla mahalaua. Mahalagii au avut un stil care „contrasta vio
lent" cu acela al boierilor, boieroaicelor şi târgoveţilor mai înstăriţi. Trăind cu 
l(reu, „oamenii de jos'', duceau mai mult o viaţă rustică, nedominată de năravurile 
orientale sau cele occidentale de mai târziu, exceptând îmbrăcămintea47 • 

Cum mahalaua Colţei se afla în vecinătatea Curţii Domneşti, acest spaţiu 
Ne urbanizează cu rapiditate în cursul veacului al XVIII-lea. Locul „oamenilor 
de jos", potcovari, olari, cojocari, săpunari, etc., este luat de târgoveţi mai 
înstăriţi, comercianţi din variate branşe, liberi profesionişti, etc. Datorită 
documentelor publicate de Ion Ionaşcu, în 1941, putem reconstitui lumea 
mahalalei Colţea pentru veacurile al XVII-iea şi al XVIII-lea48

• 

Cel mai vechi proprietar în mahalaua Colţei (pe vremea când nu se numea 
uşa), este amintit „Ştefan mare portar'', despre care cronica lui Stoica Ludescu, 
nrirma că, în 1559, acest Ştefan ar fi adus de la Poartă, steag de domnie pentru 
Petru Vodă cel Tânăr ( 1559-1568). 

Acest spaţiu va intra în posesia marelui pârcălab Vlad în 1577. Cu veacul 
ul XVI-iea, apar şi nume domneşti ca proprietare de terenuri în mahalaua Colţei 
precum Antonie Vodă din Popeşti (1669-1672), dar şi numeroase nume boiereşti: 

45 Jean Louis Carra, Histoire de la Moldavie et de la Valachie, Neuchatel, 1781, pp. 192-
1 'I\; Gen. Bawr, Memoirs historiques et geographiques sur le Valachie, A Frankfort et Leipzig, 
1778, p. 232; apud, ibidem, pp. 74-75. 

„[ ... ] Fetele boierilor erau închise aşa cum sânt închise turcoaicele, în haremuri cu zăbrele 
ilr lemn, adesea aurite. Privind printre acestea, ele îşi pot alege un soţ; însă bărbaţii adesea nu 
h· văd pe ele decât ca să locuiască împreună, după scurta ceremonie din biserica grecească". 
t Nicolae Djuvara, Între Orient şi occident. Ţările Române la începutul epocii moderne: 1800-
/8.12, Humanitas, 1995, bucureşti, p. 98.) 

46 Ştefan Ionescu, op. cit., p. 69 şi p. 107. 
47 Ibidem, p. 239. 
48 Documente bucureştene privitoare la proprietăţile mănăstirii Colţea, publicate de Ion 

l111111şcu, Fundaţia Regele Carol I, Bucureşti, 1941. 
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Doiceştii, Cantacuzinii, Măneştii, Corbenii, Grecenii, Brezoenii, Verneştii, 
Lămoteştii, Popeştii ilfoveni, Răteştii din Argeş, neamul banului Neagoe 
Săcuianu, descendenţii banului Ghiorma din Alexeni, Budiştenii, Cândeştii, 
Dudeştii, Văcăreştii, neamul boierilor Suţu, etc. · 

Alături de aceştia, cu veacul al XVIII-iea îndeosebi, îşi fac apariţia 
numeroşi reprezentanţi ai cla~ei de mijloc care, cu timpul, vor deveni 
preponderenţi în arealul amintit. In 167 6, Leca şi Duc a din Călineşti se judecau 
pentru un loc de casă, „lângă uliţă", în mahalaua Colţei; în februarie 1695, 
Constantin Brâncoveanu, îl „volniceşte pe Cârstea neguţătorul şi pe soţia lui, 
Ilinca Greaca, să stăpânească o casă din mahalaua Colţei, pe care au cumpărat-o 
de la Iane Pacea cu 130 de taleri"; în 1699, acelaşi domn, „întăreşte lui Sterie 
lumânărarul stăpânirea peste casele şi locul din mahalaua Colţei, cumpărate de 
la Ilinca, apoi peste casele cu pivniţa şi locul, ce le-a cumpărat de la lanache 
cojocarul, fiul lui Iane bărbierul"49 • 

Pentru veacul al XVIII-iea, sunt amintite variate tranzacţii de case, pivniţe, 
prăvălii sau terenuri şi locuri de case, între persoane fizice. Creşte considerabil 
preponderenţa numelor de comercianţi, mici meseriaşi sau manufacturieri, care 
îşi dispută un loc în preajma „Uliţii Mari" a Lipscanilor. 

Astfel, în 1706 este amintit un Manea cavaful care, împreună cu sora sa 
Iana, vând vomicului Alecsandri şi soţiei sale Ilinca, un loc de casă; în 1722, 
marele vătaf de aprozi Toma, vindea popei Pârvul (de la mănăstirea Co Iţei), un 
loc de casă; un Şerban Greceanu ceauş de aprozi şi fratele său, Drăghici, vindeau 
neguţătorului Constantin Creţul „un loc de lângă Colţea" în 1727; în 1739, 
Grigore Grozea cupeţul, vindea lui Scarlat „fost mare căpitan de dorobanţi", 
pivniţa de piatră cu locul ei, „de lângă zidul Colţii, unde au fost casele socrului 
său, Maxim mărgelarul"; în 1746, Radu Brezoianu, fost mare pitar, şi soţia lui 
Ilinca, au vândut casele cu locul lor, mănăstirii Colţea, ca aceasta să-şi facă han; 
în 1754, Grigore Duca vindea casele sale din mahalaua Colţei, marelui clucer 
Ioniţă Racoviţă. 

Numeroşi neguţători închiriau loc de casă de la mănăstirea Colţea, pentru 
a-şi putea desfăşura activitatea specifică: Ioan Zaraful în mai 1761; Manul 
lipţcanul în mai 1761, Iane Nicolau cojocarul în septembrie 1763; un alt cojocar, 
Antonie, în 1765; Mihalache vameşul în 1766 (probabil de la carvasaraua 
învecinată); Hristea şetrarul în 1774; Alban, „legătorul de cărţi" în aprilie 1780; 
doctor,µl Constantin Ioan în aprilie 1785; etc. 

In 1773, unul dintre cei mai înstăriţi târgoveţi bucureşteni, Constantin 
Boltaşu, vindea lui Petco lumânărarul „locul cu casele lui, din faţa hanului 
Colţei, moştenite de la unchiul său, Gheorghe Boltaşu". 

Totuşi, cea mai reprezentativă tranzacţie, rămâne aceea petrecută în 
decembrie 1792, când jupâneasa Safta, văduva starostelui Mărgărit, vinde lui 
beizadea Grigore Suţu, locul din mahalaua Colţei, ce-l are cumpărat de la 
Constantin Boltaşu. 

Între numeroşii locuitori din veacul al XVIII-iea ai mahalalei, - fie şi 
temporari -, amintim selectiv, în parte şi cu profesiunile lor: Vasile abagiul; 

49 Ibidem, pp. 1-75. 
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h orghe Hagi Halepliul (din Alep); Preda paharnicul şi fratele său Vintilă; 
I ·csandri giuvaergiul; Mihul cavaful; Ilie cojocarul; Macsin cupeţul; Ciriţă 
·anul; Alecsandri vornicul; Şerban fiul aprodului Ioan; băcanii Mihalcea şi 

N · ula; cămăraşul Hrisant; ceauşul de aprozi Şerban Greceanu şi fratele său 
I r rhici ; cupeţii Lamba, Apostol Grigorie şi Mihalache; starostele Dumitraşco; 

niia Goleasca, soţia lui Nicolae Ştirbey ; neguţătorul Apostol; Tănasie Grecul; 
lonisie, fost vlădică al Pafosului; serdarul Ianache; Constantin Boltaşu; Sandu 

v 11ncşul ; epitropul Trandafir; preoţii Marcu, Radu, Filatco, Ioan, Muşat şi 
ri orie; vameşul Iorga; dascălul Ioan; zaraful Constantin; Dumitru Constantin; 

'1 nstantin Cândescu; Zamfirache lipţcanu ; polcovnicul Ghioca epitropul; Ştefan 
, imeanu; Gheorghe Boltaşu ; epitropul Panait; Petco Cealâcul; Dragnea 

urguvlis; bărbierul Niţu ; neguţătorul Ioan Radu; vătaful State Halepliul; şetrarul 
11 istca; un Petre Neculau; logofătul de taină Andronache, fiul popii Filacto; 
~ lu crul Hagi Dumitrache; Andonie Fotino; ceauşul Panait, epitropul Colţii; 
11 uţătorii Ioan, Diicul şi Gheorghe; Stoian dogarul; Teodor sârbul; Teodor 
I lr1stu; Zaharia Polizu, care cumpăra în 1781 o prăvălie scoasă la mezat în urma 
1111rti i lui Panait Efesiu (probabil din Efes); neguţătorul Tudor.Matei, epitropii 
'onstantin Peţea şi Ioanichie Glavacioceanu; postelnicul Dumitrache Miuleţ; 

Io o fătul Albu; băcanul Tudori; vlădica Daniile Zihno, epitropul Colţei la 1788; 
I Il u Alexiu cu simigeria lui din 1788; tâmplarii Ioan şi Pătraşco ; vătaful de 
d 1 ri Stoian; croitorul Stoica; şetrarul Hristache Saul; Iane Triandafil; bărbierul 
I 1gnea; etc.50

• 

În totalitatea cazurilor, femeile (soţii, văduve, fiice , rude), apar alături de 
1 I rietarii în cauză în actele oficiale, cu semnăturile de rigoare. Cel puţin 

111·idic, în societatea bucureşteană, femeile erau în egalitate de drepturi privind 
111o ş tenirile sau tranzacţiile soţilor sau rudelor. 

Cum arătau construcţiile din mahalaua Colţei în veacul al XVIII-lea? În 
ul 1m ansamblului de la Colţea, despre care am discutat mai sus (spitalul, 
111 n stirea, hanul omonim), au existat împrejurul lor numeroase locuinţe şi 
pt vălii. Potrivit lui Florian Georgescu, cel puţin până către 1750, aspectul 
11 •lor boiereşti sau ale târgoveţilor bucureşteni , fuseseră puternic influenţate 
li moda turcească de la Constantinopol. Astfel, „casele de zid din ce în ce mai 

111111croase încep să fie împodobite în stil ţarigrădean, cu arcade şi ferestre în 
ll 11 mă de treflă şi cu balcoane închise ce ieşeau afară din corpul casei. [ . . . ] 
11 · ui nţele încep să fie mobilate cu divane mari şi cu saltele". 

Ambientul interior era şi el constantinopolitan, casele boiereşti fiind zidite 
dup tipicul timpului, „în formă de cruce'', având deasupra parterului „un singur 

11!, străbătut pe dinăuntru de o largă galerie care lasă la fiecare intrând o mică 
11 ·pere, unde se cuibăreşte stăpânul şi cu familia sa" iar odăile casei erau 

11 t f' I aşezate „încât să dea toate într-o sală mare, aflată la mijloc". 

50 Ibidem, pp. 51 - 272. 
Amintesc informaţiile etnografice ş i onomastice publicate de Aurelian Sacerdoţeanu în 

1111 . Astfel, pentru parohia Colţe i şi mahalaua omonimă, autorul aminteşte selectiv o serie de 
111 1111 · caracteristice precum: Aba, Acrivi, Drume, Dalcea, Ghiptana, Haita, Ignota, Ilinost, Palaloga, 
11 tr 11 , Zanbiia, Criteanca. (Aurelian Sacerdoţeanu , Etnografie bucureşteană în secolul al XVIII-iea, 
I 1•v. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. IX, Bucureşti , 1972, pp. 153- 154.) 
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Mahalaua Colţei, se pare că avea o preponderenţă faţă de celelalte regiuni 
ale oraşului (cu excepţia zonei curţii domneşti), privind edificiile zidite din 
cărămidă în veacul al XVIII-iea. Procesul de modernizare, începuse să se facă 
simţit, cu atât mai mult cu cât, după 1750, se iau măsuri ca să nu se mai facă · 
construcţii „în calea sau în trecătoarea obştei"51 • 

Veacul al XIX-iea, grăbeşte procesul de modernizare şi de urbanizare a 
mahalalei Colţea iar în final, curând după 1850, a avut drept finalizare, dispariţia 
ei ca unitate administrativă în cadrul oraşului, devenind parte componentă a 
acestuia. Este ultima perioadă din existenţa acestui spaţiu ca suburbie, tot mai 
integrată în viaţa organică a oraşului în continuă organizare, după 1800. 

Către 181 O, mahalaua Colţea avea 81 de case cu un total de 317 locuitori 
între care 152 erau bărbaţi şi 165 femei. 

Primul punct fundamental în modernizarea Bucureştilor la începutul 
veacului al XIX-lea, au fost anii Regulamentului Organic (1831-1833). Cum 
s-a prezentat mahalaua Colţei în această perioadă? Aflată în spaţiul central al 
oraşului, ea este tot mai strâns cuprinsă în procesul de modernizare al urbei. 

Paralel cu acest proces, se derula un altul, tot de modernizare dar din 
perspectiva mentalităţilor, ideilor şi opţiunilor profesionale, cotidiene. 

Mahalaua bucureşteană în general, se restructura continuu, căpătând 
particularităţi prin care se deosebea de celelalte. Apar variate „ranguri" între 
locuitorii mahalalei în funcţie de venit, statutul profesiei în societate dar şi în 
funcţie de proprietate. Unii aveau casele lor, erau „edecari'', iar cei mai mulţi 
erau chiriaşi de terenuri, case sau prăvălii, (numiţi în vechime, „embaticari"). 
Cei din Centru (mahalele centrale între care şi Colţea), „se înţoleau numai cu 
haine nemţeşti şi făceau pe fandosiţii"52 • 

Potrivit catagrafiei din 1831, în mahalaua Colţei, trăiau în 92 de case, 97 
de reprezentanţi ai clasei de sus (44 boieri cu 40 de slugi şi alţi 13 robi ţigani); 
596 de reprezentanţi ai clasei de mijloc (între care 290 de târgoveţi şi liberi 
profesionişti care întreţineau alte 306 de slugi); 28 de reprezentanţi ai clerului 
(23 la număr plus 5 slugi) şi 18 familii de sudiţi (străini); în total 70 de familii. 
Nu locuiau evrei - una dintre puţinele mahalale). În spaţiul mahalalei Colţea se 
afla atunci şi o fabrică de ulei53

• 

Clasa boierilor la 1838, cuprindea 23 de familii care avea 45 ~de băieţi şi 
33 de fete alături de care se aflau 6 văduvi, 15 văduve şi 13 holtei. In ceea ce-i 
priveşte pe neguţători, avem 48 de familii cu 65 de băieţi şi 48 de fete, alături 
de care aflăm 14 văduvi, 21 văduve şi 45 holtei. 

SI . 
Flonan Georgescu, Regimul construcţiilor în Bucureşti în deceniile patru şi cinci din 

secolul al XIX-iea, Rev. Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. V, Bucureşti, 1967, p. 39. 
La mijlocul secolului al XIX-iea, călătorul D. Ralleti scria: „[ ... ] Oraşul în privirea zidirilor 

e European; ele sunt expresia unei arhitecturi, unui gust estetic, mai bun decât al nostru - însă 
în privirea alinierei uliţelor e oriental, şi acest mic contrast unit cu vegetaţia mulţimii arborilor 
îi dă o plăcută fisionomie. - E foarte întins şi respiră veselia şi blândeţea caracterului unei 
populaţii, pe care nici lăcustele, nici focul din 1847, precursorii ocupaţiei, nu-I prefăcură". 
(D. Ralleti, Suvenire şi Impresii de călătorie în Romania, Bulgaria, Constantinopole, De Soye 
si Bouchet, Imprimerii, Paris, 1858, p. 13.) 
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În fund, complexul mănăstirii . În faţă, în dreapta, două mori de apă . 
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Ţiganii, aveau următoarea reprezentare demografică: 15 familii cu 13 
băieţi şi 40 de fete cărora li se adăugau 12 văduvi, 14 văduve şi 59 de holtei. 
Slugile formau în total 20 de familii cu 13 băieţi şi 65 de fete; urmau 15 văduvi, 
65 de văduve şi 294 de holtei. · 

„Partea bisericească" era formată din două familii cu trei băieţi şi două 
fete şi un singur holtei. Cei de origine străină, formau 13 familii cu 9 băieţi şi 
11 fete; 7 văduvi, 4 văduve şi 56 de holtei. 

Totalul populaţiei era de 1293 de persoane în cadrul căreia cei necăsătoriţi 
erau în număr de 469 de persoane, alături de numai 141 de familii. Tânăra 
generaţie era preponderent feminină în ceea ce priveşte totalul: 139 de băieţi 
faţă de 22 7 de f ete54

• 

Se constată o creştere a numărului de copii pe măsura coborârii în rang 
şi tot aşa, a bărbaţilor necăsătoriţi (slugile şi apoi ţiganii). 

Cine erau aceştia? Voi prezenta numai clasa de mijloc, cuprinsă în 
„catastihul patentarilor de neguţători şi meseriaşi" întocmită în 1832. Sunt 
menţionaţi cu acest prilej: zaraful Ioniţă Pavlovici; băcanul Iliie Tudor; 
cârciumarul Vasile Gheorghiu; olarul Crăciun Gheorghe; cafegiul Costi Ioan 
Tamburagiu care locuia în hanul Colţii unde avea şi cafeneaua; cojocarii Ianache 
Ştefan, Sandu! Ion, Barbul Nedelcu!, Ioniţă Stan (la neamuri), Vasile Tănase, 
Iordan Necolaie, Costache Constandin, Dumitru Grigoriie (la neamuri), Badea 
Nicolaie (postelnicul), Petrache Popa Gheorghe, Pascale Duda (la neamuri), Ion 
State (la neamuri), Necolaie Vasile (la neamuri), Toma Hagi Dimciu (la neamuri), 
Zahariia Ion, Ioniţă Ilie, lacov Răducanu, Dumitru Oprea, Grigorie Constadin, 
Constant din Gheorghe, Răducanu Grigore, Dumitrache Popas Tănase, Iordache 
Hagi Tonciul, Ivan Ştefan, Mihaiu Constadin, Hristea Necola, Costache Dumitru 
O.a neamuri), Niţu! Grigore, Zamfir Nicolae, Chiriţă Dobre, Stoica Hristu, Filip 
Şărban, Ion Popa Bunea, Dumitru sin Dumitru, Grigorie Protopopu Gheorghe 
(asidot), Ion Alexandru, Ene Cemovici (asidot), Vasile Dumitru Strâmbul (la 
neamuri), Filipache Enghiurliu, Grigorie Iliie, Mihaiu Procopiie, Dumitru Theofil, 
Dumitru Ion, Necolaie Teodor, Grigorie Dumitru, Petru Andreiu (scutit pentru 
serviciu militar); boiangiul Şărban Velicu; simigiul Dumitru Dangala; croitori 
cu telali sau ibrişmigii şi ceaprazari; Tudor Enache, Necolaie Tudor, Dumitrache 
Ispas, Panait Necolaie, Drăghici Radu, Bratul Dobre, Stan Trandafir şi Badea 
Mateiu şi Petre Lungu; bragagiul Ene Gheorghie şi dogarul Radu Petre55

. 

Alături de aceştia, după 1800, apar şi alte nume precum: Dima simigiul 
în 1803; ceauşul Dumitrache, vomicul Barbu Văcărescu, şi Dumitraşco banul 
Racoviţă (1804); Radu sin Gheorghe Dogarul şi Diamandi, starostele de 
neguţători, Ioniţă precupeţul şi Grigorie cojocarul, Marin simigiul ( 1816); 
neguţătorii Ioan şi Gheorghe Nicolau, serdarul Ioan Pribeanu şi vorniceasa 
Câmpineanca (1824); neguţătorul Nicolae Teodor Opreanu (1832); medelnicerul 
Ioan Botea şi ceaprazarul Alecu Ispas ( 1835); medelnicerul Ioan Pop, profesor 
şi logofătul D. Rallet, Radu Marcu Dogaru şi G. Nicolăescu (1845); Răducan 
şi Dumitru Grigore (1852); Manolache Grădişteanu şi Mihalache Pancu (1856); 

54 Florian Georgescu, op. cit., p. 84 bis. 
ss Începuturi edilitare 1831-1833, voi. I, Bucureşti, 1936, pp. 132-223. 
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Marinciu Petrovici şi Petre Georgescu (1862); Lazăr Carenderoglu, N. Csida, 
„Ioniţă duhovnicul" şi Al. Zanne (1868); Anastase şi Ion Kalinderu ( 1889), etc. 

În anul 1805, Grigorie Băleanul devine printr-un schimb, proprietar „în 
dosul hanului Colţei"; în 1807 decembrie, paharnicul Ştefan Belu cumpără o 
pnivălie „pe pământul mănăstirii Colţea" din mahalaua învecinată, Sf. Gheorghe 
Vechi, pentru ca mai târziu, acelaşi personaj să obţină prin schimb în 1812, 
„rnscle răposatului medelnicer Mihalache" din mahalaua Colţei. Între alţi 
prnprietari de la începutul veacului al XIX-iea amintesc selectiv: ceauşul 
Sp1ilăresc Dumitrache Mihuleţ şi slugerul Scarlat Chiţoran ( 1815-1816); Dragnea 
,Jnil lui Radu bărbierul" şi Constandin Giuvarul (1813-1814); Ştefan Velescu; 
1•pilrop (şi clucer totdeodată) al mănăstirii Colţea şi Nicolae Trăsnea (1824); 
l'unait Teodosiu proprietar de cafenea cu 1827; Ioan Bacaloglu; serdăreasa Elen ca 
M 1huleaţa şi clucerul Costache Poenaru ( 1831 şi 1832); cunoscutul Aaron Flo-
111111, locuitor al mahalalei la 32 de ani şi arhitectul Conrad Schwink; Elisabeta 
I >udcasca, Mihai Grigore Şuţu; logofătul Dimitrie Ralet cu ianuarie 1845; 
Munolache Grădişteanu şi Mihalache Pancu (1855-1856); Anastase Kalinderu; 
Mihail Eustatiade în 1889 şi Ion Kalinderu, 1897, etc.56• 

Vestitul foc din martie 1847 nu a afectat prea mult mahalaua Colţei faţă 
1k cele învecinate. Mahalaua Colţei, a avut un număr redus de sinistraţi: 29 de 
proprietari şi 29 de chiriaşi. Clădirile distruse erau două case mari, 22 de 
pr/lvălii şi nici o casă mică. Ocupaţiile mahalagiilor menţionate erau următoarele: 
rojocarii groşi ( 11 chiriaşi şi un proprietar), patru băcani chiriaşi, doi cârciumari 
rhiriaşi, şi câte un precupeţ, tutungiu, cafegiu, bragagiu, birtaş, toptangiu, toţi 
prnprietari57 • 

Pentru veacul al XIX-iea, a doua parte, George Costescu aminteşte o serie 
de case, de-a lungul străzii Colţei: casa lui Pană Buescu, casa doctorului Boicescu, 
11 rnsă cu gang a lui Hrisoscoleu, „vecină cu aceia a doctorului Alexianu"58 • 

Acelaşi autor aminteşte locuinţa brutarului Gheorghe Damalidi „de pe 
1·111\ul străzii Sfinţilor, peste drum de spitalul Colţei" şi vestitul magazin al 
hilcanului Petre Amărăşteanu59 . 

Pentru a doua parte a veacului al XIX-iea, se observă o reducere treptată 
'' meşteşugarilor şi micilor meseriaşi din vechea mahala a Colţei, care-şi vând 
rnsclc şi terenurile celor cu profesiuni liberale: avocaţi, doctori, dascăli sau 
prnfcsori, arhitecţi sau descendenţii vechilor familii boiereşti. Prin ridicarea 

~· Ion Ionaşcu, op. cit., pp. 273-386. 
Chiriaşii hanului Colţea (printre ultimii) menţionaţi pentru 1836, 2 mai, sunt următorii: 

I h1·ologu Ioan, Constandin H. Lazaru, Marinciu Nicolau, Lazăr armeanu, Hagi Gh. H. Dimitriu 
11111c avea şi prăvălii închiriate), Constandin Mehmet (o magazie), Athanasie Lascali (o magazie), 
111 frl şi Constandin Panaiotu, Grigore văspitoru, Pashale cojocaru, Costea Panait, Panait băcanu, 
M l>imitriu şi tovăroşia", Tonciu băcanu, Ştefănache băcanu, Ivancea Nicolau „heraru", Ioan 
llurnloglu (două magazii); chiriaşi de mai multe magazii: Nicolae Teodoro, Tonciu Hristu, Nicolae 
M11111cr. Între alţi chiriaşi, sunt amintiţi: preotul bisericii Hanul Colţei; una pentru păzitorul 
l1111111lui; „odaie canţelarie" închiriată de baronul Hristofor Sachelarie lui Ioan Hagi Bacaloglu şi 
l11111i111a arendaşului hanului, Lazăr Calenderoglu. (ibidem, p. 339). 

5
" George Costescu, op. cit., p. 1 O I. 

5
• Ibidem, p. 148 şi p. 173. 
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palatului Suţu, vechea mahala a Colţei se transformă chiar într-un spaţiu 
rezidenţial. Comercianţii care rezistă acestor transformări, sunt puţini iar 
magazinele lor s-au modernizat pe măsura cererilor pe care modernizarea şi 
gusturile noilor veniţi, le impunea. 

În ultimele două decenii ale secolului al XIX-iea, denumirea de mahala 
a Colţei, dispare din peisajul cotidianului bucureştean. Spaţiul vechii 
mahalale, este integrat organic în centrul cosmopolit al oraşului, alături de 
mahalalele învecinate (Sf. Gheorghe Nou şi Vechi, Batiştei, Scaune, Sfinţilor, 
Sf. Sava, Curtea Veche, etc.), suburbiile oraşului fiind împinse mult spre 
nord (Bucureştii noi, Dămăroaia, Griviţa, Crângaşi, Giuleşti), spre est şi 
sud-vest (Pantelimon, Fundeni, Floreasca, Progresu, Berceni, Ferentari, 
Lupeasca, Dudeşti - Cioplea, etc.). 

Vechile denumiri de străzi rămân totuşi, adesea schimbate, în diferite 
conjuncturi istorice. Dacă în veacul al XVIII-iea, uliţa Colţei se întindea din 
actuala piaţă a Victoriei la nord, spre sud, până la piaţa Unirii de azi (după 
Constantin Giurescu), ea se va fragmenta ulterior, restrângându-se la un perimetru 
mai mic, cuprins între actuala piaţă a Universităţii (până către 1950, Ionel 
Brătianu) şi actuala piaţă Sf. Gheorghe (fostă Romei). Această schimbare, s-a 
petrecJ::lt treptat începând cu a doua parte a secolului al XIX-iea. 

In 1905, existau două artere cu numele de Colţea. Un bulevard cuprins 
între piaţa Romană şi piaţa Victoriei, şi o stradă Colţei, între strada Lipscani şi 
bulevardul Carol I (azi~ C. A. Rosetti). Doar această arteră a mai rămas astăzi, 
din vechiul bulevard. In primul caz, se aflau un total de 116 case, iar în al 
doilea, 71 de case. De asemenea, din vechile artere ale mahalalei, sunt existente 
la 1905 şi străzile Teilor, care se termina în Ştefan cel Mare şi care avea 58 de 
case; strada Sfinţilor care se termina în Calea Moşilor, cu un total de 126 de 
case. Pe aceste din urmă două artere, se aflau două comisariate de poliţie: no. 
pe strada Sfinţilor şi no. 24 pe strada Teilor60

• 

După 20 de ani, către 1927, secţiunea bulevardului dintre piaţa Victoriei 
şi piaţa Romană, devine bulevardul Lascăr Catargiu, rămânând doar porţiunea 
cuprinsă între piaţa Universităţii (fostă Ionel Brătianu) şi piaţa Sf. Gheorghe 
(fostă Romei), cu un total de 68 de case. De asemenea, strada Scaune devine 
Nicu Filipescu, rămânând o porţiune redusă numită „stradelă'', cu numele de 
Scaune (care începea în strada Bolintineanu şi se termina în Teilor); strada 
Sfinţilor rămâne intactă; strada Teilor, se înjumătăţeşte, partea superioară dinspre 
Ştefan cel Mare, devenind Vasile Lascăr6 1 • 

Către 1933, - numele de Colţea dispare din numele peisajului rutier. 
Secţiunea bulevardului cuprins între piaţa Universităţii şi piaţa Sf. Gheorghe, 
devine bulevardul Ionel Brătianu iar strada Colţei din preajma spitalului omonim, 
este cuprinsă în strada Sfinţilor (deşi pe hartă această secţiune scurtă apare cu 
numele de Colţea)62 • 

6° Călăuza stradelor capitalei, Institutul de arte grafice „Carol Gobl", Bucureşti, 1905. 
61 M. Capeleanu, Eugin Cusin, Ghidul Municipiului Bucureşti, Atelierele grafice Socec şi 

Co. Soc. Anon, Bucureşti, 1927. 
62 Municipiul Bucureşti şi împrejurimile, Institutul Cartografic „Unirea", Braşov, 1933 şi 

ediţiile 1935 şi 1938. 
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Către 1940, intervine o nouă schimbare: bulevardul Ionel Brătianu (fost 
< 'ol1ci) devine bulevardul regele Albert I al Belgiei, iar secţiunea din vechea 
~trndă a Colţei cuprinsă între noul bulevard şi bulevardul Domniţei, revine la 
wchiul nume63

. 

După alţi 20 de ani - mai exact în 1964 -, vechile denumiri apar în codul 
111ticr al oraşului, cu excepţia faptului că, bulevardul Colţei devine bulevardul 
1848. Spaţiul vechii mahalale, în mare parte era cuprinsă în raionul Tudor 
Vlndimirescu. Fără mari schimbări, această realitate este prezentă şi astăzi64 • 

Pe străzile Colţei, Teilor, Sfinţilor şi Scaune, s-au aflat după 1870 până 
n1trc 1950, o serie de magazine care fac trimitere la vechile ocupaţii ale 
IArgoveţilor din veacurile anterioare: blănăria H. Reich pe strada Sfinţilor 27; 
111ngazinul de desfacere al fabricii de ciocolată „Zamfirescu" în piaţa Romei; 
hotelul Select pe Sfinţilor 36; primăria sectorului I şi a capitalei la palatul Suţu, 
rnrc între 1938-1948 devine sediul nou al băncii Crissoveloni; magazinul de 
I 1crărie şi articole tehnice de pe bulevardul Colţei no. 33-35; un alt magazin 
~1111ilar pe aceeaşi arteră la no. 28; atelierul şi magazinul de blănuri Paul 
l1:11merling pe strada Colţei 11; blănăria C. Zvoreşteanu pe strada Colţei no. 38; 
luhoratorul Al. lteanu pentru industria chimico-farmaceutică pe strada Vasile 
I .11scăr no. 3; numeroşi medici care profesau: Grossman Jules pe str. Sf. Gheorghe 
N, Meller Oscar pe strada Colţei 8, Reiner Francisc, str. Scaune no. 37, Seligman 
llugo, str. Scaune no. 47, Solomon I, str. Sf. Gheorghe Nou no. 7, Velsberg 
Iosef, str. Sf. Gheorghe Nou no. 7; drogueriile: Dr. Davila pe str. Colţei 17, 
.\/IC'ranţa, condusă de George Goina, pe str. Colţei 7a, Sf Gheorghe, condusă de 
M. Dulbergher, G. Stelescu şi E. Iacobi, pe str. Lipscani 80; etc. 

Revenind asupra aspectului demografic în perimetrul mahalalei Colţea, în 
decursul ultimilor trei sute de ani, putem observa procesul de integrare a unei 
~uhurbii, în corpusul modem al oraşului; sau mai degrabă, procesul de constituire 
11 nccstui corpus, din mahalalele centrate în jurul Curţii Domneşti. 

Alături de procesul de urbanizare şi modernizare a ambientului arhitectural, 
~ 11 derulat în paralel, un proces mai subtil şi greu de surprins în resorturile sale: 
~rhimbarea treptată a mentalităţilor locuitorilor. De la o lume suburbană, cu 
prnfcsiile de rigoare (agricultori, mici meşteşugari care îi ajutau pe primii cu 
111cşteşugul lor: fierari, olari, tăbăcari, cojocari, lumânărari), la meseriile liberale 
lq~ate de comerţ cu variate produse fie locale fie din import. Acest proces, a 
losl favorizat de vecinătatea Curţii Domneşti, principala beneficiară a comerţului 
local sau tranzitoriu, şi desigur prin formarea unei artere comerciale în apropiere 
de primă mărime, aceea a Lipscanilor. Apar primele manufacturi, prăvălii 
~pccializate pe diferite mărfuri: de îmbrăcăminte sau accesorii vestimentare, 
11rccsorii legate de consumul casnic, etc. 

63 
Ghidul minune. Călăuza străzilor din Bucureşti şi din comunele suburbane, Editura 

I i111dului, Tipografia ziarului „Universul", Bucureşti, f.a. 
64 Bucureşti - ghid, Editura Meridiane, Bucureşti, 1962. 
• Embaticul, era o închiriere de teren pe termen lung (99 de ani) pentru care se plătea o 

1 l11ric minimă (între 12 şi 90 lei pe an) dar admitea şi o plată globală. Era numit în popor şi 
I ll'sman. 
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Ridicarea unor edificii publice - cele mai numeroase dintre mahalalele 
Bucureştiului: un spital, un han, o şcoală, o biserică şi apoi mănăstire, un foişor 
de foc (Turnul Colţei), mai târziu palatul Suţu (reprezentativ ca model de vilă 
orăşenească), edificiul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor (astăzi are aceeaşi 
funcţiune), numeroase case particulare care au evoluat de la formele rudimentare 
(deşi destul de mari ca întindere multe dintre ele), din veacul al XVII-lea şi al 
XVIII-lea, la stilul arhitectural parisian, vienez sau berlinez, fie de secol XIX, 
sau de secol XX. 

Spaţiul vechii mahalale, se transformă în cursul secolului XX, definitiv, 
într-o zonă cosmopolită, predominând printre locuitori, prestatorii unor meserii 
liberale precum: medici, profesori, preoţi, arhitecţi, investitori mici sau mijlocii; 
posesori de prăvălii sau manufacturi. 

Mahalaua Colţei, deşi redusă ca dimensiuni şi număr de locuitori, prin 
diversitatea edificiilor şi dinamismul vieţii de tip urban, în care s-a dezvoltat în 
ultimii trei sute de ani (secolele XVIII-XX), reprezintă un eşantion de istorie 
urbană bucureşteană. Spaţiul vechii mahalale a fost atât un habitat al unor 
profesiuni variate cât şi un spaţiu tranzitoriu pe axa nord-sud, pentru orice 
locuitor sau vizitator al oraşului. 

Demersul de faţă, a încercat să omogenizeze informaţiile edite într-o 
interpretare organică, legate de procesul de constituire a oraşului de tip modern, 
proces la care mahalaua Colţei şi cele apropiate, au avut rolul fundamental. 
Aceste reprezentări teoretice, vin să completeze informaţiile şi cercetările de 
teren, realizate în ultimii doi ani, de domnul Gheorghe Mănucu Adameşteanu, 
în perimetrul vechii mahalale a Colţei. 

SUMARRY 
The Co/tei Quarters 

by Adrian Majoru 

The author aims at rendering the dynamic life of an old Bucharestan area 
- the Co/tei quarter, - developed since the Middle Ages (XV-XV/th centuries), 
not far /rom the Old Prince/y Court. The name of Coltea must come from that 
of a boyar (nobleman) whose estate must have been located there. The paper 
deals with the history of the main biuldings (the Coltea church, hospital and 
tower a.s.o.), with the urban changes in the perimetre, with the main founders, 
with e/ements of everyday life of various social strata: a real RaDiography of 
the inhabitance in the area, rejlected by a rich documentary material covering 
the XV/-X/Xth centuries. During the X/Xth century, the o/d purlieu became one 
of the main cosmopolite areas of the Romanian Capital. 
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GRĂDINA ICOANEI 

L lloara Zamani 

Un rol deosebit în viaţa Bucureştilor, începând cu perioada modernă, l-au 
1vut grădinile şi parcurile. Acestea au ilustrat nevoia de spaţii mai mari sau mai 
1ni i, adevărate oaze de verdeaţă, linişte şi aer curat într-un oraş în care ritmul 
li ·pidant al construcţiilor şi al progresului îşi făcea tot mai mult s imţit prezenţa . 

Preocupări pentru horticultură existaseră şi înainte, dar de regulă, aria de 
111un ifestare a acestora era de factură priveţtă . Astfel existau grădini amenajate 
• irc aparţineau curţii domneşti , boierilor şi mănăstirilor. 

In septembrie 1640, Bucureştii au fost vizitaţi de către un episcop catolic, 
I' ·tru Baksici, care remarcă existenţa pe malul drept al Dâmboviţei , a grădinii 
domneşti , ce se întindea cam din dreptul Gorganilor (biserica Sf. Ilie Gorgani), 
11ndc era livadă, până în spatele bisericii Domniţa Bălaşa, pe unde era „ciutăria 
d 1mnească", un fel de grădină zoologică a acelor vremuri. 

Pentru aceeaşi perioadă sunt amintite şi grădinile de trandafiri şi lalele, 
1mcnajate pe malurile râului Colentina pentru petrecerile boierimii .' 

Abia peste un secol şi mai bine încep să apară şi unele locuri amenajate, 
· 11 ui;i oarecare caracter public, în timpul domnitorului Alexandru Ipsilante. 

Prima grădină publică, în acceptul larg al cuvântului, apare efectiv odată 
' li realizarea celei de la Şoseaua Kiseleff, în deceniul al patrulea al secolului 

11 1 XIX-lea. 
După impresionanta lucrare care a avut ca finalitate crearea grădinii 

' işmigiu, opera tot a peisagistului vienez Mayer, (ca şi rondul al doilea al 
,,'osclei Kiseleff), numărul grădinilor încep să crească . Printre acestea se află şi 

rl dina Icoanei . 
Această grădină a fost construită pe locul unui lac ce fusese secat prin 

1870. 
Pe aici trecea un afluent al Dâmboviţei, numit Bucureştioara, care găsind 

t •renul propice, forma în acest loc o serie de bălţi , adevărate focare de infecţii 
p ·ntru locuitorii din zonă . Şi cum locuitorii erau oameni înstăriţi, s-au luat 
111 surile de rigoare, creându-se această grădină al cărui rol la început a fost 
1 • la de asanare a băltii. 2 

Cuprinsă între t~ei străzi: str. Plană, str. A. Xenopol şi str. Gh. Chitu, 
r dina are în vecinătate biserica Icoanei de la care îşi trage şi numele, la fel 

• 1 întregul cartier. 
Dar biserica nu se numise aşa de la început. 
În cursul veacului al XVIII, era cunoscută uneori cu numele de biserica 

' •a us-David, ca şi mahalaua în care se afla, sau alteori cu numele de biserica 
popei Dima.3 

' Arh . Rica Marcus, Parcuri şi grădini în Români a, Editura Tehnică, Bucureşti , 1985 , 
p 48 

2 Ibidem, p. 202 
3 George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti , Editura 1935, p. 57 
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Biserica, construită la început din lemn, se pare că de ceausul David 
Corbea, trimis al lui C-tin Brâncoveanu la curtea lui Petru cel Mare, a fost mai 
târziu ctitorie a lui Mihail Monahul, fost logofăt de taină, cunoscut şi sub 
nume)~ călugăresc de Macarie schimnicul, din neamul boierilor Babeni. 

I nălţată prin anii 1745-1750 tot din lemn, pe locul celei vechi, dovadă 
fiind o icoană din 1682, descoperită acolo şi de la care îşi trage şi numele, 
biseris_a avea după terminarea lucrărilor o turlă şi o serie de chilii în jur.4 

In locul acestei biserici din lemn s-a ridicat o alta din piatră, câţiva ani 
mai târziu, prin 1784-1785, de către Panait Băbeanu, având ca hram Sf. Troiţă. 

Acest Panait Băbeanu fusese mare căpitan de lefegii, devenind apoi mare 
sluger. Nepot al lui Mihail Monah, văzând gradul de degradare al bisericii, el 
cere şi obţine autorizaţia mitropolitului de a o construi din zid. 

Mai târziu, cutremurul din 183 8 distruge clădirea care, este rezidită de 
către Pană Băbeanu, nepotul de frate al căpitanului de lefegii Panait, fiind ajutat 
şi de enoriaşi. 

În 1887-1889 i se reface pictura şi i se adaugă pridvorul din faţă. Turlele 
au fost de asemenea refăcute, iar ferestrele au fost mărite. 5 

La data de 2617 aprilie 1871 are loc o licitaţie ţinută de Consiliul Comunal 
în sala şedinţelor, privind „înfiinţarea unei grădini de piaţă publică numită 
maidanul Icoanei", care este câştigată de un anume Anton Westelly, suma fiind 
de 19.950 de lei.6 

Contractul de realizare a grădinii este semnat un an mai târziu, în 17 /29 
mai 1872 şi stabilea o serie de clauze. Prima dintre acestea urmărea ca lucrarea 
să fie făcută conform planului şi devizului ce fuseseră întocmite anterior, precum 
şi a anumitor condiţii. 

Lucrarea urma să fie terminată după doi ani de la data când a fost semnat 
contractul, iar costul acesteia „urma să fie dat de Primărie după înaintarea 
lucrării şi constatarea făcută de arhitectul Capitalei".7 

Antreprenorului urma să i se oprească 20% pentru întreţinerea grădinii pc 
timp de trei ani de la terminarea ei, înapoindu-i-se câte o treime parte la expirarea 
fiecărui an de întreţinere în bună stare a grădinii. 

Pentru asigurarea Primăriei de aducerea la îndeplinire a condiţiilor acestui 
contract Dl. Luis Leyvraz (probabil arhitectul însărcinat cu proiectul), a depus 
garanţie proprietatea sa din suburbia Bărbătescu, strada Cuţitul de Argint. 

Contractul se termina cu specificarea că „la orice abatere din condiţiunile 
de mai sus, onor Primăria va putea face această lucrare în contul meu şi al 
garanţiei depusă fără mijlocire de judecată". 8 

Condiţiile puse pentru realizarea grădinii vizau obligaţiile pe care le avea 
antreprenorul în lucrarea ce urma s-o demareze. 9 

• Ibidem 
5 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Editura 

Academiei, Bucureşti, 1960, p. 218 
6 M.I.A.M.B.; Fond Colecţia de documente; dosar 12.542; fila 1 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
9 Idem; dosar 12.543; fila 1 
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El trebuia să respecte planul şi devizul şi să ţină cont de inspecţiile 
urhite~tului capitalei. 

In primul an urma să se execute înălţarea terasamentului cu 0,60 m, 
luându-se în considerare şi lucrările de scurgere a apei dinspre străzile 
înconjurătoare. 

Anul următor, până la sfârşitul lunii aprilie, trebuia pusă toată plantaţia, 
realizat gazonul, aleile etc. 

După terminarea lucrării conform proiectului, antreprenorul era dator să 
întreţină în bună stare grădina timp de trei ani, atât plantaţia cât şi aleile. Şase 
luni pe an, când era cald, trei sacagii urmau să ude grădina. 

Lucrarea urma să fie începută cu banii antreprenorului şi nu prea se ştie 
cc folos avea el de pe urma acestei munci, cu toate că este de neconceput ca 
sl\ nu fi avut nimic de câştigat. Mai ales că tot el urma să întreţină grădina alţi 
.1 ani, după terminarea lucrărilor, iar în cazul în care nu respecta cerinţele 
stipulate, urma ca lucrarea şi întreţinerea acestui spaţiu să fie executată pe 
rnntul lui. 10 

Din devizul întocmit, se constata că suprafaţa totală a grădinii este de 
11. 940 m2• Din această suprafaţă, 7 .100 m2 o formează aleile care urmau să aibe 
111 bază moloz peste care, „bine bătut şi potrivit se va aştern~ un strat de nisip 
pictros". 11 

Costul lucrărilor de terasament şi material se ridica la 10.182 lei. Cel 
legat de gazon, arbori şi arbuşti exotici şi de pădure nu depăşea 3.632 lei. La 
socoteală mai intra şi transportul, plata sacagiilor, a grădinarului, cheltuielile 
neprevăzute, totalul întregii lucrări ajungând în final a fi de 25.190,80 lei. 12 

Sursele arată că această grădină a fost terminată în 1875. 13 

Plantaţia ce se găseşte şi acum acolo, datează în majoritate de atunci. 
În mijlocul grădinii, un punct de atracţie îl reprezintă un grup de platani 

deosebit de frumoşi şi înalţi. 
În anul 1930 traseul aleilor se modifică şi sunt aduşi numeroşi arbori şi 

urbuşti care îmbogăţesc colecţia deja existentă şi dintre care se pot enumera: 
1111phora japonica, quercus, ulmus, robinia pseudoaccacia, koelreuteria, 
N ymphoricarpus rasemosus, lycium halimifolium, co mus sanguinea. 14 

Fără să aibe o mare întindere, grădina Icoanei, a fost şi este deopotrivă 
loc de odihnă pentru trecători şi locuitori ai cartierului, dar şi loc de joacă 
pentru copii. 

Cartier al celor bogaţi, cartierul Icoanei - cum îl întâlnim în perioada 
interbelică - se trezea târziu. Chiar şi servitorii îşi puteau permite să mai 
ll·ncvească dimineţile. 

La 1393 un ziarist matinal surprinde grădina în amorţirea ei matinală: „Pe 
lu X dimineaţa grădina e pustie. Un măturător cu gesturi măsurate trece tăvălugul 

10 Ibidem 
11 Idem; dosar 12.544; fila I 
12 Ibidem, fila 3 
13 Arh. Rica Marcus, op. cit., p. 202 
14 Ibidem 
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măturoiului, adunând mormane de frunze galbene. Pământul e umed şi-ţi imprimă 
urma paşilor. Un fotograf a la minut care poartă pe aparat servitori şi răcani în 
clasice poziţii se instalează lângă statuia lui Cantacuzino - pare-se Nababul. .. " 15 

Statuia, amplasată la intrarea în grădină îl înfăţişează într-adevăr pe C. G. 
Cantacuzino (1845-1898), zis şi Nababul pentru marea avere pe are o deţinea. 

Monumentul a fost ridicat prin subscripţie publică de amicii săi politici, 
Creditul Funciar Rural, funcţionarii C.F.R. etc., aşa cum este inscripţionat pe 
spate. 

Sunt menţionaţi apropiaţii lui, colaboratori şi prieteni: I. Câmpineanu, 
fraţii Golescu, Costache Negri, A. Panu, C. A. Rosetti, I. C. Brătianu, 
M. Kogălniceanu, G. C. Cantacuzino. 

În grădină mai există încă o statuie. Este cea a unei tinere femei cu 
catrinţă şi maramă având un chip frumos şi subtil, care poartă doi copii în braţe. 
Ansamblul ridicat de Ion Vlasiu în 1957, este intitulat „Maternitate", dar duce 
mai mult cu gândul la guvernantele de la Muscel care mai mult pe aici îşi 
făceau veacul, alături de celelalte „nemţoaice" sau „franţuzoaice" care de cele 
mai multe ori erau poloneze sau unguroaice, şi de copii pe care îi aveau în 
grijă. 17 Căci aici era raiul şi al doicilor care puteau sta de vorbă nestingherite 
decât de necesitatea de a mai vedea ce fac „îngeraşii", dar şi al copiilor care 
s-ar fi jucat toată ziua. 

Astăzi grădina, străjuită de o parte de Biserica anglicană iar de cealaltă 
de Teatrul Bulandra, Sala „Grădina Icoanei'', cum mai este cunoscută de către 
bucureşteni, continuă se te îmbie cu frumuseţea locului. 

SUMMARY 
The „Icoanei" Garden 

by Lelioara Zamani 

The „ Icoanei" Garden, built in a rich quarter, took its name (just like the 
quarter itselj) /rom the church close by, sheltering an icon dating /rom the year 
1682. 

The garden was founded following a decis ion /rom 18 71, conclud ed by a 
contract and by the initiation of the works that were accomplished in 1877. 

The resuit was a small oasis of vegetation and peace for the inhabitants 
of the area, and not only, as wel/ as a place that has already become history. 

11 Ioan Massoff, Grădina Icoanei, printre copii şi guvernante, în „Realitatea Ilustrată", 
anul XIII, no. 674, 19 dec. 1939, p. 26. 

16 Ibidem. 
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STRADA PALEOLOGU -
FRAGMENT DE ISTORIE 

BUCURESTEANĂ , 

Victoria Gavril 
Carmen Constantinescu 

În volumul XIII, „Bucureşti - Materiale de istorie şi muzeografie", am 
prezentat „Un sit de istorie şi artă bucureşteană - strada Ştefan Luchian". În 
aceeaşi zonă este situată şi strada Paleologu. 

Strada, ca de fapt întreaga zonă, intra într-un plan de demolare, fiind 
salvată doar de Decembrie 1989. Pentru păstrarea memoriei acestor străzi, la 
vremea respectivă s-a găsit soluţia întocmirii unor ample fişe de imobil, care 
stau la baza acestui articol. 

Cercetarea de teren, care constă în descrierea clădirilor şi studiul 
socio-profesional, cât şi documentarea la dosarele din „Fondul Cărţii/Funciare", 
precum şi alte surse de istorie bucureşteană au fost realizate în perioada 1988-
1989, de către Victoria Gavril, Carmen Constantinescu şi Florica Jebeleanu, iar 
fotografierea caselor, de către Dan Iliescu. 

Parcurgând bibliografia existentă, s-a putut constata că Bucureştiul a 
cunoscut, de-a lungul timpului, mai multe împărţiri, administrative, primele 
l'iind realizate în anii 1789, 1807, 1831, 1847, în care apare şi Târgul de Afară, 
rn mahalale ca: Negustori, Mântuleasa1• 

Pentru evoluţia zonei, date importante ne dau hârtiile şi planurile din 
colecţia muzeului. 

Dacă planul Bucureştilor, din anul 1852, realizat de maiorul Arthur R. 
Borroczyn, apar mahalalele cu vii şi livezi2, pe harta Bucureştilor din 1871, 
întocmită de maiorul Dimitrie Pappasoglu, apar deja; Calea Moşilor, Negustori, 
Mântuleasa. 

Strada Paleologu este trasată în planul oraşului alcătuit de căpitanul Mihail 
l'antea, în anul 1921. Strada începea din calea Moşilor, intersecta strada 
Mântuleasa4 traseu ce se menţine şi astăzi. 

Paleologu este o stradă relativ mică, cu 25 de case ridicate la sfârşitul 
secolului XIX şi începutul secolului XX. 

1 Florian Georgescu, Aspecte privind împărţirea administrativă şi evoluţia demografică 
11111 Bucureştii anilor 1831-1848, Bucureşti, Materiale de istorie şi muzeografie, Buc. Voi. III, 
I' 53-55. 

2 Planul oraşului Bucureşti, de maior Rudolf Arthur Borroczyn, 1846-1852, Colecţia de 
hnqi şi planuri a Muzeului Muncipiului Bucureşti. 

3 Harta Bucureşti, capitala României, de maior Dimitrie Pappasoglu, 1871, colecţia de 
hnr1i şi planuri a Muzeului Municipiului Bucureşti. 

4 Noul plan al oraşului Bucureşti, de căpitan Mihai C. If. Pantea, 1921, Colecţia de hărţi 
,, planuri a Muzeului Municipiului Bucureşti. 
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Pe partea fără soţ, la nr. 1, avem o construcţie din cărămidă, cu acoperiş 
din tablă, în două ape, parter şi un etaj , ridicată pe un plan în formă de „L". 
Ferestrele bipartite au ancadrament simplu, din zidărie, iar cornişa - tot din 
zidărie este uşor profilată. Deasupra primei camere, dinspre Calea Moşilor, este 
amenajată o terasă cu balustradă din fier. Imobilul are 5 camere. 

La dosarul acestei clădiri 5 apar următoarele date: în anul 1919, Virgiliu 
Ion şi Eliza Manliu deţineau o casă: parter, două etaje şi un teren de 1760 m2• 

La alcătuirea Cărtii Funciare, în anul 1941 , la această adresă îşi desfăşoară 
activitatea „S. A. CLĂDIREA ROMÂNEASCĂ", prin cumpărare în 1919 şi 
1924, de la familia Manliu. În anul 194 7, aici funcţiona un atelier mecanic 
„Spiropol", „Cinetehnica" şi „Comunitatea mozaică de rit ortodox". 

La data ultimelor noastre cercetări pe teren, în anul 1989, în această 
clădire îşi desfăşoară activitatea „MAIA - DGEIFCA" - Întreprinderea Antrepriza 
de Foraj pentru alimentarea cu Apă, Bucureşti - brigada complexă nr. 1, care 
astăzi funcţionează sub denumirea de „SAFAR". 

Nr. 3 este un bloc cu parter şi 5 etaje, din beton şi cărămida, cu acoperiş 
din tablă, în terasă . Clădirea are plan şi deschideri rectangulare; intrarea principală 

Strada Paleologu, nr. 3 - În acest bloc, a locuit scriitorul Panait Istrati (1934- 1935). 

se face prin faţada vestică. Balcoanele se întind pe întreaga faţadă principală. 
La fiecare niYel se găsesc câte 3 apartamente, cu câte 2 şi 3 camere, plus 
dependinţe, excepţie făcând etajul 5, care are numai apartamente de 2 camere. 

5 Cartea funciară a Municipiului Bucureşti (C.F.M.B.}, dosat 27571. 
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La Cartea Funciară6, am găsit următoarele date: în anul 1943, pe un 
teren de 485 m2, se ridică o clădire cu subsol, parter şi 5 etaje, fiecare nivel 
având câte 12 camere şi dependinţe. Succesiunea proprietarilor; în 1918, era 
proprietar Iacob Goldstein, în anul 1919, intra în proprietatea Primăriei oraşului 
Bucureşti. Prin cumpărare până în anul 1931, apar ca proprietari Ştefan 
Solacoglu şi Constantin Solacoglu. Între 1931-1940, cumpăra şi Jacques şi 
Max Hailpem din New York. In perioada 1940-1948, tot prin cumpărare, 
funcţionează aici fundaţia „Casa de pensjonari şi ajutoare a personalului Băncii 
Româneşti", din Str. Smârdan nr. 15. Intre anii 1948-1988, blocul trece la 
IAL, cu excepţia unui apartament de la etajul 5 care, în anul 1978 este cumpărat 
de familia Parola. 

La etajul V a locuit scriitorul Panait Istrati, clădirea având, se pare, o 
placă memorială care, între timp, a dispărut. Recent, la intrarea în imobil, pe 
partea dreaptă, s-a montat o placă de marmoră cu următorul text: „În ac. casă 
n locuit de la 26 X 1934 - la 16 V 1935 scriitorul P. Istrati prieten al visătorilor 
~i învinşilor". Deasupra textului, în medalion, în relief, este chipul scriitorului. 
ln anul 1934, el venea din străinătate. Şi-a petrecut aici ultima perioadă din 
viaţă, făcând traduceri şi publicând texte de mai mică importanţă, în ziarele 
vrem11. 

La etajul I, a locuit compozitoarea Hilda Jerea. 
Imobilul de la nr. 5 are parter supraînalţat, etaj şi este din cărămidă şi 

beton, cu acoperiş de tablă în terasă. Construcţia are plan neregulat şi 
deschideri rectangulare. Pe faţada nordică sunt două intrări. La fiecare nivel 
sunt câte 2 apartamente cu câte 4 camere, cu dependinţe şi, la demisol, cu . . 
garaje. 

Din istoricul clădirii7 am constatat că în anul 1941, pe un teren de 225 m2, 

se afla această construcţie cu parter şi etaj. 
Între anii 1933-1938, proprietara este Gabriela Avner, din str. V. Lascăr, 

nr. 26, care primise prin act dotal averea de la această adresă. 
Între anii 193 8-1941, etajul intra, prin cumpărare, în proprietatea doctorului 

Dumitru Contescu şi a sotiei acestuia, Georgeta (născută Bartolomeu). 
Între anii 1938-1945, tot prin cumpărare, parterul intra în proprietatea 

Mariei Angela Bolintineanu (născută Bartolomeu). 
În perioada 1945-1948, Samuel şi Violeta Rikkel devin şi ei proprietari 

prin cumpărare, la fel ca Ladislau Braumann, din Calea Moşilor, nr. 126, în 
anul 1948. 

La data efecturării cercetării pe teren (1988), clădirea era proprietatea 
IAL. 

Pe strada Paleologu, la nr. SA, se ridica un bloc cu parter şi 3 nivele, din 
r1irămidă şi beton, cu acoperiş în terasa, din tablă. Clădirea are un plan neregulat, 
na deschideri rectangulare şi intrarea pe faţada sudică. Pe această parte, ca şi 

6 C.F.M.B., dosar 27543. 
7 C.F.M.B., dosar 27544. 
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pe faţada estică , are balcoane. Cu excepţia unor decrosuri în tencuiala, nu are 
alte ornamente exterioare. · 
~ La alcătuirea Cărţii Funciare8, blocul avea 3 apartamente şi o garsonieră. 
In anul 1988, situaţia pe teren era următoarea: la parter erau garaje şi un 
apartament de 2 camere cu dependinţe . La etajele II şi III erau câte 4 camere 

Strada Paleologu, nr. 5 A - Bloc în stil modern - arhitect Marcel Iancu. 

cu dependinţe. Conform dosarului clădirii , în anii 1932- 1933; 1941 - Clara şi 
Marcel Iancu din str. Caimatei, nr. 20, în calitate de antreprenor şi arhitect, 
încheie un contract de construcţie cu Esther Maria Louise Contuniani şi cu 
Cecilia dr. Th. Fischer, devenind astfel coproprietar. 

Situaţia pe nivele este următoarea: 
- parter: între 1941-194 7, proprietar prin cumpărare este Otto David, 

funcţionar la Şcoala evreiască. În anul 1988, parterul era parţial deţinut de IAL. 
- etajul I: între anii 1941- 1942, Leia Charlotte David (născută Costiner), 

devine proprietară prin cumpărare, în anul 1988, este proprietate IAL. 
- etajul II: este cumpărat, în anul 1933, de Cheina Cecilia dr. Fischer, de 

!a care, în anul 1939, cumpăra Victoria Vasilescu Voljean (născută Tănulescu) . 
In 1988, etajul II este deţinut de IAL. 

- etajul III: prin cumpărare, proprietari în perioada 1933-1977 erau Escher 
şi M. L. Cantuniani (născută Goillet) şi arhitectul Alexandru Cantuniani, de la 
care cumpăra inginerul Mihai Florentin, proprietar şi în anul 1988. 

Blocul de la nr. 58 are parter, trei nivele şi mansarda. Construcţia este din 
cărămidă şi beton, iar acoperişul din tablă, terasat. La bază are un plan neregulat, 
cu desc.hideri rectangulare . Intrarea principală se face dinspre vest. Pe faţada de 
la vest şi est are balcoane. Nu prezinţa ornamente exterioare. 

Blocul are 9 apartamente astfel distribuite: 
- parter: 2 apartamente, a câte 2 camere, cu dependinţe; 
- etaje: câte 2 apartamente a câte 2 şi 3 camere, cu dependinţe: 
- mansarda: o garsonieră . 

8 C.F.M.B„ dosar 27545. 
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Conform dosarului 9 de la Arhivele Municipiului Bucureşti, în anii 
1932-1934, 1941, cumpăra Clara şi arhitect Marcel Iancu, din Paleologu S.A. 
Aceştia, la rândul lor, vând, după cum urmează: 

- apartamentul 1: între 1940-1941 este cumpărat de Maria Alexandrescu, 
care, la rândul ei, vinde familiei Lucia şi Radu Mărgineanu. 

- apartamentul nr. 2: în anul 1934, este cumpărat de Clarisa Mutterperl 
(născută Cohn) şi îl deţine până în 1946. 

- apartamentul nr. 3: în perioada 1934-1946 este deţinut de Dorei Cohn 
prin cumpărare. 

Apartamentele 1, 2 şi 3 erau proprietate IAL, la data cercetării în teren. 
- apartamentul 4: între anii 1937-1941, proprietară prin cumpărare era 

Dalila Damian, născută Perieteanu (profesoară la Şcoala de Fete din Bacău). În 
anul 1988, proprietar prin moştenire este Gh. Suceveanu, pensionar. 

- apartamentul 5: între 1934-1941 este deţinut prin cumpărare, de către 
Sofia Wainberg, care locuia la Paris. În anul 1988, era proprietate IAL. 

- apartamentul 6: 1939-1941, proprietar prin cumpărare este Eugenia 
Colonel Georgescu (născută Scornişanu). În anul 1988, moştenitor al 
apartamentului este dr. C. Georgescu, pensionar. 

- apartamentul 7: în anul 1941, este cumpărat de Alexandru Carp, din 
Constanţa. Prin moştenire, intră în proprietatea dr. Filotti. 

- apartamentul nr. 8, de la parter şi apartamentul 9 de la mansarda 
aparţineau în perioada 1932-1946, arhitectului Marcel Iancu. În anul 1988, era 
deţinut de IAL. 

Blocul de pe strada Paleologu nr. 7 se afla situat la intersecţia cu strada 
Negustori. 

Clădirea are parter, 3 etaje şi mansarda. Construcţia este din cărămidă şi 
beton, cu acoperiş din tablă în terasă. Clădirea se ridica pe un plan în formă de 
„U'', cu deschideri rectangulare. Intrări are pe faţadele vestice şi estice, iar 
balcoane - pe faţada estică. Nu are ornamente exterioare. 

La fiecare nivel sunt câte 2 apartamente, cu câte 3 camere şi dependinţe. 
Conform dosarului 10 de la Cartea Funciară, în anul 1932, proprietar era 

Mihail Paleologu. În acelaşi an, cumpăra Edmund Budişteanu (Edmund Gobel), 
rare îl deţine până în anul 1943, când, prin confiscare, intra în posesia „Centrului 
Naţional de Romanizare" (C.N.R.). În anii 1944-1946, prin repunerea în drepturi, 
l·'.<lrnund Budişteanu îşi recăpăta imobilul. La data cercetării pe teren (1988), 
blocul este proprietate I.A.L. 

Tot pentru istoricul casei, aflăm din Cartea de telefon a Bucureştiului, 
1·ditată în 1929, că Mihail Paleologu era avocat la Ministerul de Finanţe. 

Din Cartea de telefon a anului 194 7, reiese că în acest imobil mai locuiau: 
/.cno Câmpeanu, Alex. Dumitrescu (avocat), Nicolae Tomescu, S. Lambiri, Emil 

9 C.F.M.B., dosar 27547. 
1° C.F.M.B., dosar 27548. 
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Livezeanu, Florin Nanoiu (avocat), Tiberiu Rosein (radiolog, cu cabinet), Sorin 
Schian (dr. radiolog, cu cabinet). 

Pe celălalt colţ cu str. Negustori, se află imobilul cu nr. 9. 
Construcţie solidă, din cărămidă, cu acoperiş din tablă în mai multe ape, 

având demisol, parter supraînălţat şi 2 etaje. La parter deschiderile sunt în arc 
în plincintru, iar etajele - uşor decroşate pe faţada dinspre str. Paleologu, sunt 
susţinute ornamental prin două console cu caneluri. Ferestrele de la etaje sunt 
rectangulare şi sus au medalioane florale în relief. Sub cornişă avem benzi 
ornamentale din zidărie. 

În dosarul 11 de la Cartea Funciară, la această adresă figurează trei corpuri 
de clădiri pe un teren de 1080 m2• Corpul principal avea parter, 2 etaje şi 
mansardă. La parter erau 5 camere cu dependinţe, la etaje câte 6 camere, cu 
dependinţe şi la mansardă, 2 camere cu dependinţe. 

Corpul al Ii-lea avea numai parter cu 5 camere şi dependinţe, iar corpul 
al trei!ea, parter, avea 4 camere, cu dependinţe. 

In anul 1920, proprietar era Alecu Plopeanu, care, în acelaşi an, îl vinde 
colonelului Victor Marinescu. 

În anul 1947, apare un alt proprietar, pe nume A. Marcu, doctor. 
La nr. 11, clădirea are un singur nivel, este din cărămidă cu acoperiş din 

tablă, în pante. Planul este în formă de „L", cu deschideri rectangulare şi intrarea 
pe partea vestică, printr-o marchiză din sticlă şi fier forjat. Nu are ornamente 
exterioare. Casa are 6 camere şi dependinţe. 

Din istoricul imobilului 12 am scos următoarele date: în anul 1941, pe 21 O 
m2

, se ridica o casă cu 4 camere şi dependinţe. 
Succesiunea proprietarilor este următoarea: 
- 1936 - proprietara este Alexandrina Minculescu. 
Între anii 1936-1941, proprietari prin moştenire devin Dumitru şi Elisabeta 

Botas (născută Lincariu). 
În anul 1988, proprietară, tot prin moştenire, este Alexandrina Vijloi. 
Nr. 13: la acest număr exista o clădire cu un singur nivel. Construcţia este 

din cărămidă, cu acoperiş din tablă, în pante. Imobilul are un plan în formă de 
„L", cu deschideri rectangulare şi intrarea pe faţada sudică, cu o copertină din 
sticlă şi fier forjat. Ca decoraţii exterioare: cornişa pe console, din zidărie, 
ancadramente cu ghirlande, bosaje. 

La data cercetării pe teren, imobilul avea 4 camere cu dependinţe şi o 
cameră mansardată, cu bucătărie. 

În dosaruJl 3 clădirii găsim următoarele date: pe 225 m2
, de teren se ridică 

o casă ~cu parter, 4 camere şi dependinţe, iar la mansardă, 2 camere şi dependinţe. 
In anul 1911, proprietara era Alexandrina Minculescu, de la care cumpăra, 

în acelaşi an, familia Matilda şi Iacob Marcu. La rândul lor, aceştia vând, în 

11 C.F.M.B„ dosar 27549. 
12 C.F.M.B., dosar 27550. 
13 C.F.M.B., dosar 27551. 
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unul 1944, lui Ion Tabacu, din str. Traian nr. 73. În anul 1988, casa era deţinută 
de I.A.L. 

Iacob Marcu apare şi în cartea de telefon, la această adresă, în 1929. 
Pe strada Paleologu, la nr. 15, se afla un bloc cu parter, şi 3 etaje, cons

truit din cărămidă şi beton, cu acoperiş de tablă, în terasă. Imobilul se ridică pe 
un plan neregulat are deschideri rectangulare şi balcoane. Intrarea se face pe 
111\ada vestică. Apartamentele sunt astfel dispuse: 

- parter: 2 apartamente cu câte 3 camere şi dependinţe. 
- etajul I şi II: câte 2 apartamente cu câte 3 şi 4 camere, cu dependinţe. 
- etajul III: câte 2 apartamente cu câte 3 camere şi dependinţe. 
La dosarul 14 imobilului, s-au găsit următoarele informaţii: în anul 1941, 

pc un teren de 225 m2, se afla o clădire cu parter şi 3 etaje, astfel: la parter -
2 apartamente; la etajele I şi II, câte 2 apartamente şi la etajul III, 2 apartamente 
~i o garsonieră. • 

În anul 1939, proprietara era Betty Steimpled, de la care cumpăra Nadia 
~tcfănescu (născută Petrov), din Ploieşti. 

În Cartea de telefon din anul 194 7, mai apar următorii locatari: 
A. Goldstein, Theodor Loghi, Gh. Mangulins, C-tin Mincu. 

În anul 1988, blocul era în administraţia I.A.L. 
Pe partea cealaltă a străzii Paleologu, numerotarea începe cu clădirea de 

lu nr. 2. Aici se găseşte un bloc - parter şi 3 etaje - construit din cărămidă şi 
hcton, cu acoperiş din tablă, în pantă. Clădirea are un plan neregulat şi deschideri 
1cctangulare. Intrarea principală se face pe faţada estică. Nu are ornamente 
1·xtcrioare. 

- parter: 3 garsoniere. 
- etajul I: 1 apartament de 3 camere şi o garsonieră. 
- etajul II: 2 garsoniere şi un apartament de 3 camere cu dependinţe. 
- etajul III: 2 garsoniere şi 2 apartamente de câte 3 camere. 
Din dosarul 15 clădirii de la Arhivele Municipiului Bucureşti, am cules 

111111ătoarele date: în anul 1941, la această adresă se află un bloc - parter şi 3 
l'lujc - pe 340 m2

• Imobilul avea 8 garsoniere şi 6 apartamente a câte 3 camere. 
. În anul 1936, Adolf Bercovitz îl vinde lui Gustav Lewenschi. De la acesta 

11111 urmă, în anul 1943, blocul va fi cumpărat de „Casa de pensionari a 
personalului Institutului Naţional al Corporaţiei" din str. Take Ionescu nr. 7. 

Conform Cărţii de telefon din anul 194 7, la această adresă mai locuiau 
Murccl Catz (doctor), Iuliana Janos, Luly Isac (avocat) Herbert Pwretz, Wilhelm 
I upul (avocat), Iogan Mavrodin. 

Nr. 4 - Aici se ridica un bloc - parter şi 2 etaje - construit după planurile 
111 hitcctului Dem. Săvulescu, în anul 1935. 

Construcţia - din cărămidă şi beton - are un acoperiş din tablă, cu terasă; 
111trnrca se face prin faţada estică, iar nivelele superioare sunt în decros, cu 
hnlcoane acoperite şi fără ornamente exterioare. 

14 C.F.M.B., dosar 27552. 
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La parter există 2 apartamente cu câte 2 şi 4 camere, cu dependinţe. 
La etajele I şi II sunt câte o garsonieră şi câte 2 apartamente. 
La dosaruP 6 imobilul, se poate afla amănunţit o succesiune a proprietarilor 

terenului: 
În anul 1908, proprietar era Ernest Chiriac. 
Între 1908-1935, prin cumpărări, terenul intră în posesia următorilor 

proprietari: Adolf, Erida şi Bruno Bercovitz, Beatrice, Laporta şi Rene Blumberg. 
De la aceştia, în anul 1935, terenul este cumpărat de Lelia Margulia şi 

Francisca Ilarnik. 
În acelaşi an, terenul este cumpărat de Florica Ionescu Brăila, care 

construieşte blocul, iar apartamentele le vinde după război. 
Între anii 1943-1944, blocul este confiscat de „Centrul Naţional de 

Romanizare" - C.C.N.R.I. 
După război situaţia a fost următoarea: 
- apartamentul 1: între anii 1945-1947, prin donaţie, revine Mariei Mazilu 

(născută Florescu-Brăila), care, în 1947, îl vinde familiei Marcel şi Mira Solomon. 
În anul 1988, proprietari prin cumpărare sunt familiile Ionescu şi Olteanu. 

- apartamentul 2: între 1945-1947, prin donaţie, revine tot Mariei Mazilu. 
În anul 1988, este proprietate l.A.L. 

- apartamentul 3: între anii 1948-1988 este proprietatea Victoriei 
Ştefănescu, prin cumpărare. 

- apartamentul nr. 4: între 1947-1948, este în proprietatea Margaretei 
Mittelman. În 1988, este deministrat de l.A.L. 

- apartamentul nr. 5: în 1945 este cumpărat de Ana Munteanu (Grungery). 
La cercetarea pe teren, efectuată în 1988, am găsit doi proprietari: Virgil Cojan 
şi familia Dorios. 

- apartamentul nr. 6: în perioada 1945-1947, este deţinut de Israel Feller. 
În anul 1970, este cumpărat de Anastasia Budică. 

- apartamentul nr. 7: în anul 1948 este cumpărat de locotenent comandor 
Gheorghe Ursenescu. În anul 1988, proprietar este Marin Nedelcu, profesor. 

La nr. 6 avem o clădire cu parter, etaj şi mansardă. Construcţia din cărămidă 
are acoperiş de tablă, imitând ardezia. Cu un plan şi deschideri rectangulare; 
intrarea se face în decros, pe faţada sudică, având uşa din sticlă şi fier forjat. 
Exteriorul clădirii este bogat decorat cu lucarne, cornişe pe console din zidărie, 
dedesubtul cărora se află o bandă de ove. Deasupra intrării este un balcon din 
zidărie şi fier forjat. La cheia ferestrelor de la parter există volute încadrate 
decorative vegetale. La fiecare nivel se găseşte câte un apartament cu 3 camere 
fiecare, şi dependinţe. 

Situaţia imobilului'7, în anul 1942, era următoarea: pe un teren de 245 m2, 

se afla o casă cu parter, etaj şi mansardă, având aceeaşi împărţire ca mai sus. 

15 C.F.M.B., dosar 27581. 
16 C.F.M.B., dosar 27582. 
17 C.F.M.B„ dosar 27583. 
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Terenul îi aparţinea lui Ernest Chiriack.,_ Între anii 1903-1942, prin 
· umpărare, proprietar devine Dumitru Voinea. In anul 1988, este proprietar 
l.A.L. 

Din Cartea de telefon ( 1929), aflăm că Dumitru Voinea deţinea o fabrică 
metalurgică. 

Cartea de telefon din anul 1947 are la această adresă şi următorii locatari: 
I. Cosacescu, Ana Ghenu şi O. Millian (doctor docent universitar). 

La nr. 8 este o clădire parter şi etaj, din cărămidă, cu acoperiş din tablă 
imitând ardezia, care este parţial în ape, parţial mansardat. Planul este în 
formă de „L"; are deschideri rectangulare şi cu arce în plincintru şi maner de 
· s. Pe partea sudică sunt două intrări. Comisa este pe console din lemn şi 
lin zidărie în alternanţa cu medalioane florale. Pe faţada estică se află un 

Stroda Paleologu, nr. 8 - Imobil construit în anul 1908 (inscripţie pe feroneria balconului) . 

•ut, cu iniţialele. primului proprietar: B. B. (Bernard Blumenthal). La etaj 
11 11t două balcoane, unul din fier forjat şi zidărie; celălalt, dinspre stradă, este 

11 • )perit şi este ornat cu două arcade din metal ajourat, pe care este înscris 
11 11ul construcţiei: 1908. 

La demisol există o garsonieră, iar la parter şi etaj, câte un apartament de 
I ·umere şi dependinţe . 
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Dosarul 18 imobilului ne dă următoarele informaţii: în anul 1941, pe un 
teren ge 150 m2

, se găsea casa cu 8 camere şi dependinţe. 
!ntre anii 1904-1913, proprietar este Bernard Blumenthal. 
Intre 1913-1941, proprietari prin cumpărare devin Albert şi Cazimir Balcot, 

farmacişti, care apar şi în Anuarul Bucureştilor din 1918. De la aceştia cumpăra 
în anul 1941, familia Maria şi Teodor Dumitrescu, din str. N. Iorga, nr. 31. Intre 
anii 194 7-1948, deţinătoar~ este Constanţa Savescu, care vinde la rândul ei, lui 
C-tin Negulescu, profesor. In anul 1988, casa era în proprietatea familiei Ion şi 
Maria Dona. 

În Cartea de telefon din anul 1929, apare farmacistul Albert Belcot, în 
calitat~ de proprietar. 

In Cartea de telefon din anul 194 7, apare şi Herman S tem ca locuind la 
această adresă. 

La nr. 1 O se află o clădire (parter şi mansardă) construită din cărămidă, 
cu acoperiş din tablă, imitând ardezia. Casa are un plan rectangular, deschidere 
cu arc în plincintru, iar intrarea în decros, pe faţada sudică, cu acoperiş din 
sticlă şi fier forjat. Clădirea are ornamentaţii pe toate faţadele, ele constând în 
lucarne, comise pe console din zidărie, denticuli, ferestre cu ancadramente 
profilate şi volute cu ghirlande în partea superioară. Pe faţada vestică sunt 
balcoape cu balustri, bosaje şi bandouri. Casa are 8 camere şi dependinţe. 

In anul 1941, la alcătuirea Cărţii funciare 19
, împărţirea casei era aceeaşi. 

Între 1906-1932, proprietar este Ioan P. Cristu. In 1932, devin proprietari 
moştenitorii lui Cristu, care vând lui Max şi Ida Kohnfeld. Aceştia, la rândul 
lor, vând, în 1941, Ecaterinei Muradian (născută Nicolae). În 194 7, casa era 
încă deţinută de familia Muradian, Anton Muradian, negustor, apărând în Cartea 
de telefon din 1947. 

În anul 1988, casa era proprietate I.AL. Casa deţine sobe din faianţă albă, 
cu decoraţiuni: auriu, bleu şi verde. 

Pe strada Paleologu, nr. 12, colţ cu strada Negustori, se găseşte o frumoasă 
casă, construită după un plan dreptunghiular, uşor rotunjit pe colţ. Construcţia 
este din cărămidă, cu acoperiş mansardat, din tablă, cu ferestre rectangulare, 
mono-, bi- şi tripartite, pe trei laturi, iar pe colţ - una rotundă, la mansardă: 
ferestrele cu ancadramente puternic decrodate şi ornamentate cu ghirlande flo
rale de o parte şi alta a cheilor. Pervazele sunt solide, cu console, iar sub ele 
- cartuşe cu flori. Intrarea principală a se făcea pe faţada din curte, prin uşa cu 
arc în maner de cos, copertina urmând arcul uşii. Ca decoraţie - banda cu 
denticuli. Casa are 1 O camere şi dependinţe. 
A Conform dosarului20 casei, în anul 1903, proprietar era Radu Porescu. 
Intre anii 1903-1932, proprietar era Birof (Birschoff), care, în 1932, îl vinde 
Elizei g-ral Tr. Grigorescu (născută Titorianu). 

În anul 1945, proprietari erau prin donaţie, Paraschiva Atanasiu (născută 
Grigorescu) şi I. Athanasiu, general doctor. Aceştia apar alături de proprietatea 
de stat, şi în anul 1988 . 

. 18 C.F.M.B., dosar 27584. 
19 C.F.M.B., dosar 27585. 
2o C.F.M.B., dosar 27844. 
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În 1989, la parter, exista proprietatea familiei Athanasiu, iar la mansardă, 
p1 oprictatea este a I.A.L. Casa avea 4 sobe din faianţă de Meissen şi vitralii. 

La nr. 4, imobilul principal este aşezat pe latura din spate a curţii. 
I 'onstrucţia este din cărămida cu acoperiş din tablă. Cu un plan neregulat, casa 
111 l' parter şi etaj. Ca decoraţiuni, are cornişa din zidărie. Pe faţada dinspre 
~1111dă, cu deschideri rectangulare, apar mici ancadramente din zidărie, la uşi şi 
lncslrc. Pe latura din dreapta a curţii sunt construcţii mici, folosite ca bucătării. 
111 casă sunt patru apartamente a cîte 2 camere. 

Conform Anuarului Bucureştiului din anii 1 91 O şi 1918, proprietar era 
I< omulus Poriescu. 

În Anuarul Bucureştiului din anul 1929, proprietar era Alexandru Brischoff, 
1 111'l' deţinea Societatea petrolieră „Apollo". 

in anul 1932 - Leon Filderman, inginer şi Malvia (născută Birschoff), 
1 11111părau de la George Brisov (?). 

in dosarul21 casei, pe perioada 1932-1941, apare ca proprietari Leon 
hhlcrman, care avea 782 m2 de teren şi casa cu parter şi etaj, cu 7 camere, 
lnhorator, băi, spălătorie. 

În anul 1947, pe lângă aceştia, mai apare ca proprietar şi Wolf Fleischer, 
il11l'lor. 

În 1988, casa este proprietate I.A.L. 
La nr. 16, exista o casă din cărămidă, cu acoperiş din tabla, în mai multe 

11pl'. cu un plan în formă de „L", partea din faţă cu parter supraînălţat, iar cea 
il111 spate, cu parter şi etaj. 

Ca ornamente exterioare sunt cornişe în zidărie şi bosaje la colţuri. Partea 
il111 lillă are ferestre bipartite, deschise în arc subînălţat, iar în spate - rectangulare. 
I nsn are patru intrări, una spre stradă şi trei pe faţada dinspre curte. Deasupra 
1111n,rii principale exista o copertină din fier şi sticlă. Casa are 7 camere şi 
1h•pcndinţe. 

Istoricul casei este comun cu cel de la nr. 14, existând un singur dosar la 
1 '111 lca funciară22 pentru cele două proprietăţi. 

În anul 1989, clădirea era proprietate I.A.L. 
La nr. 18, 20 A şi 20 B, se găsesc trei construcţii din cărămidă, cu 

111 opcriş de tablă. Clădirile sunt dispuse astfel: cele de la nr. 18 şi 20 B sunt la 
~11 udl\, lăsând între ele o curte interioară pe a cărei latură din spate se află casa 
1 11 nr. 20 A Clădirile de la nr. 18 şi 20 B au parter supraînălţat, etaj şi mansardă, 
ll111d paralele şi simetrice, cu plan rectangular şi deschideri rectangulare, cu 
1 llll' 2 intrări (la nr. 18 pe faţada sudică şi la nr. 20 B pe cea nordică) sunt în 
pl111cintru. Decoraţia exterioară este formată din cornişe şi console de zidărie, 
11111hclc clădiri având pe colţ câte un balcon pe console în volute şi cu balustri 
,1 11~a-fereastra cu arc în plicintru. Deasupra apare un cartuş cu monogramă 
,S L.". Fiecare clădire are câte 10 camere, cu dependinţe. 

Cca de-a treia clădire - 20 A - este construită pe un plan rectangular, 
'' l'll11d numai parter. Casa are deschideri rectangulare. Intrarea se face spre 

11 C.F.M.B., dosar 27845. 
12 C.F.M.B., dosar 27845. 
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strada, cu deschidere în arc în maner de cos, cu coloane adosate şi deasupra, cu 
cartuş cu monograma „S.L.". Decoraţiunile externe sunt bogate: cornişa, con
sole de zidărie, friza cu amoraşi, iar la fereastră, ancadramente de zidărie, 
cornişa pe c;_onsole cu volute şi cartuş cu ghirlande. Casa are şi camere şi 
dependinţe . In 1989, aici funcţiona un atelier de sculptură. 

Pentru cele trei imobile, avem date privitoare la succesiunea proprietăţii, 
în două dosare23 de la Fondul cărţii funciare . 

Strada Paleologu - nr. 18, 20 A, 20 B - Ansamblul de trei clădiri - arhitect Leopold Schindl. 

În anul 1900, ·apare ca proprietar a 296 m2 de teren, inginerul arhitect 
Leopold Schindl, a cărui monograma apare pe cele trei clădiri („S. L.") cons
truite ulterior pe acest teren. 

Dovada este că, în Anuarul Bucureştiului din 1989, L. Schindl figurează 
ca proprietar la numerele de atunci - 22, 24 şi 26. În anul 1929, aici funcţiona 
şi firma „Leopold Schindl & Fiii" - ingineri arhitecţi . 

La decesul lui Leopold Schindl, în anul 1939, se face partajul, proprietăţile 
revenind Josefinei Schindl (născută Watplowek) şi Josefinei Ionescu (născută 
Schindl). 

Între anii 1940-1941, imobilul de la nr. 18 intră în proprietatea lui Arthur 
Ryser şi Vojmes van Brakell. Buys Helene (născută Ryser), cetăţeni elveţieni . 
Ryser ,domicilia în imobil, iar Vojmes locuia în Elveţia . 

In anul 194 7, Arthur Ryser era singurul proprietar la nr. 18. 
În anul 1988, imobilul era proprietate I.A.L. 

23 C.F.M.B„ dosare 27846 şi 27487. 
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La numerele 20 A şi 20 B, în anul 1944 proprietar este Ionescu Alexandru 
Vicky, probabil nepotul lui Schindl. 

În anul 1989, ambele imobile erau proprietate I.A.L. 
Pe strada Paleologu, la nr. 22, exista o clădire din cărămidă, cu acoperiş 

din tablă, în pantă, având parter şi etaj, plan şi deschideri rectangulare. 
Intrarea se face pe faţada sudică, iar alta în plincintru, pe cea de la 

strada. Casa are cornişa pe console din zidărie, alternând cu denticuli. 
Balcoanele sunt din zidărie şi fier forjat, cu pilaştri adosaţi intercalând ferestrele 
etajului. Ca decoraţiuni, mai exista: balustri şi scut la cheia intrării dinspre 
stradă şi bandouri. 

La parter, sunt 5 camere cu dependinţe şi, la etaj, 6 camere cu dependinţe. 
Conform Anuarului Bucureştiului din 1918, proprietar era C. V. Obedean. 
În dosarul24 casei, apare proprietar, în perioada 1918-1921 Izak Koppeller 

(administrator delegat, al SAR, Camera de Comerţ şi Industrie), care îl vinde 
lui Joseph Kandel, avocat. 

Prin cumpărare, proprietari devin, în perioada 1941-1943, Petre şi 
l·:vdochia Firica, din str. Popa Soare nr. 15. Aceştia, la rândul lor, vând 
l·:caterinei Muradian. 

În Cartea de telefon din 194 7, mai apar ca locatari Alex. Burdacu, maior 
~i J. Ricsemberg. 

În 1988, casa era administrată de I.A.L. 
Pe această stradă, la nr. 24, se ridica o frumoasă casă - parter cu două 

l'laje - construcţia fiind din cărămidă, cu acoperiş din tablă, parţial în pantă, 
parţial în terasa. Imobilul este realizat după un plan rectangular, cu deschideri 
lot rectangulare şi cu arc în plincintru, la etajul I. 

Clădirea are două intrări: una pe faţada estică şi una pe cea nordică. Ca 
decoraţiuni exterioare are baluştri, panouri marcate de profile, rectangulare, cu 
hosaje. 

La parter sunt garaje şi camere cu dependinţe. La etajul I sunt 4 camere 
~i dependinţe, iar la etajul II, 9 camere şi dependinţe. 

Anuarul Bucureştilor din 1918 atestă că proprietar era Athena Roşianu. 
La cartea funciară25 , în anul 1922, apare ca proprietar Marin Stoenescu, 

111giner, de la care cumpăra Jacques Ei ser (director general al societăţii 
„( 'aroatina") şi Olga Eiser (născută Austerlitz). 

În cartea de telefon din 1947, mai apar ca locatari B. Bercov şi Edgar 
l\anner. 

În anul 1988, imobilul aparţine I.A.L. 
La nr. 26, se găsea o clădire cu un singur nivel, din cărămidă, cu acoperiş 

din tablă, în pantă, cu plan şi deschideri rectangulare. Intrarea principală este 
pc faţada sudică şi este surmontată de fronton. Partea superioară a ferestrelor 
l'stc încadrată de profile rectangulare sprijinite pe volute. Imobilul are 7 camere 
•11 dependinţe. 

24 C.F.M.B., dosar 27848. 
25 C.F.M.B., dosar 27849. 
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Din istoricul clădirii26 ştim că, în jurul anului 1902, proprietari erau 
Atanasie şi Maria Stoenescu. Din 1902, devin proprietari, până în 194 7, Sinea 
Niculescu, avocat, şi Corina Niculescu (născută Stoenescu) - prin act dotal. 

Între anii 1947- 1970, prin donaţie, proprietar este Laurenţiu Sinea 
Niculescu. 

Prin cumpărare, între 1970-1988 proprietari sunt Virgiliu Eugen Mileu 
inginer şi Gh. Mocanu, maistru. 

Pe un teren de 540 m2
, erau 2 case: corpul principal având 5 camere şi 

dependinţe, iar corpul secundar, o cameră, spălătorie şi magazie, conform actelor 
de la dosar - construcţiile au fost realizate în 1893. 

Strada Paleologu, nr. 26 - Casa construită în anul 1893. 

Situaţia de pe teren, în 1988, ne arată că dispunerea spaţiilor a fost 
modificată de-a lungul timpului. 

În cartea de telefon din 1929, apare ca proprietar senatorul Sinea Niculescu. 
În cartea de tefon din 194 7, la această adresă este trecut Sinea Niculescu, 

avocat, şi firma „SARNIC" S.A.R., de lucrări publice, reprezentată de Laurenţiu 
Niculescu, ca administrator. 

Pe strada Paleologu, la nr. 28 (fost nr. 30), colţ cu strada Mântuleasa, pe 
un teren de 323 m2

, se ridica un bloc - parter şi trei etaje27
, cu mansarda, 24 

de camere şi dependinţe . 

26 C.F.M.B. , dosar 27850. 
27 C.F.M.B., dosar 2785 l. 
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În dosarul imobilului apare ca proprietar Marin Stoenescu, inginer, care 
va da proprietatea, ca dotă, fiicei sale, Flora Caragea (născută Stoenescu), la 
dlsătoria ei cu Cezar Caragea, colonel magistrat. 

În perioada 1930-1941, mai locuiesc aici şi Maria Elvira Stoenescu, care 
divorţ~se de soţul ei. 

In anul 1947, proprietar apare Cezar I. caragea, colonel. 
În urma cercetărilor de pe teren, şi în arhive, putem trage câteva concluzii: 
Casele de pe str. Paleologu au fost ridicate în trei etape: 1880.:....191 O, 

1910-1930, 1930-1945. Datări exacte există doar pentru câteva: 
- cea mai veche casă este datată documentar la 1893 şi se află la nr. 26. 
- la nr. 8 există un imobil construit în anul 1908. Anul apare pe feroneria 

halconuluî, cât şi în documente. 
- datare documentară există şi la următoarele case: nr. 5 A - construită 

în anul 1933; nr. 58 - construită în anul 1934; nr. 4 - construită în anul 1935. 
În urma cercetărilor documentare am constatat că imobilele de la nr. 5 A 

~i nr. 5 B au fost ridicate după planurile şi în antrepriza arhitectului Marcel 
Iancu. 

Arhitectul Dem. Săvulescu a realizat planurile pentru imobilul de la nr. 4. 
Casele de la nr. 18, 20 A şi 20 B sunt realizate de arhitectul Leopold 

Schindl, monograma sa apărând pe frontispiciul fiecăreia dintre ele: „S. L. ". 
Unele dintre clădiri se încadrează în stilul modem (exemplu: cele cons

lruite de arhitectul Marcel Iancu), dar majoritatea sunt în stil eclectic sau fără 
slil. 

Cea mai mare parte dintre imobile au avut ca funcţionalitate iniţială cât 
~i actuală, pe cea de locuinţe; excepţie fac clădirea de la nr. 1 şi, pe perioade 
scurte, apartamentele de la numerele 3, 7, 2, 18, unde au funcţionat: firme, 
rnbinete radiologice. 

Toate imobilele de pe strada Paleologu au fost iniţial proprietate particulară. 
I.a data cercetării noastre pe teren (1988-1989), locuinţe particulare mai erau 
doar cele de la nr. 11 şi 26; regim de proprietate mixtă aveau cele de la nr. 3, 
~ A, 5 B, 2, 8, 4 şi 12, restul fiind proprietate I.A.L. 

În general, clădirile de pe această stradă au valoarea ambientală, cu excepţia 
l'clor de la 5 A şi 5 B, care au şi valoarea arhitecturală fiind construite de 
nrhitectul Marcel Iancu şi blocul de la nr. 3, cu valoare memoralistică, deoarece 
nici a locuit scriitorul Panait Istrati, în ultima perioadă a vieţii, cât şi 
rnmpozitoarea Hilda Jerea. 

Structura socio-profesională a străzii, în perioada studiată, era următoarea: 
- intelectuali: profesori, medici, avocaţi, ingineri, matematicieni, asistenţi 

~i profesori universitari, economişti, ofiţeri, arhitecţi, un scriitori, un sculptor, 
1111 pianist; unii dintre ei deţinând importante funcţii de conducere. 

- studii medii: funcţionari, laborante, tehnicieni, asistenţi medicali. 
- muncitori: zidari, şoferi, vânzători (în număr mic). 
- elevi şi studenţi. 
- pens1onan. 
- casnice - puţine la număr. 
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Strada Paleologu rămâne, prin calitatea clădirilor şi farmecul oamenilor, 
o zonă ambientală aparte a Bucureştiului. 

SUMMARY 
The Paleologu Street - A fragment of Bucharestan history 

by Victoria Gavril and 
Carmen Constantinescu 

The Paleologu street, that begins from the Calea Moşilor and ends up in 
the Mântuleasa Street, crossing the Negustori street, represents a specially 
beautiful sample of environmental area in Bucharest, including buildings with 
a high architectural value - built by architect Marcel Iancu - and spaces with 
memorialistic value, like the house inhabited once by the writer Panait Istrati, 
or by the composer Hilda Jerea. 
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APARITIA SI EVOLUTIA • • • 
DENUMIRILOR DE STRĂZI 

DIN BUCURESTI •. 

Irina Stănculescu 

Formule de desemnare a locaţiei în mahalalele Bucureştilor 

Din traiul în comun al oamenilor iau naştere comunităţile. Ele reprezintă 
cadrul în care se stabilesc o serie de relaţii sociale a căror natură modelează 
întregul aspect fizic al aşezării: începând cu felul de alcătuire a casei, a 
gospodăriei individuale, până la amplasarea teritorială a întregii comunităţi 
(distribuirea locuinţelor, a principalelor stabilimente, direcţia căilor de acces 
etc.). Cunoaşterea acestei legături între relaţiile sociale şi aspectul aşezării umane 
(în speţă reţeaua căilor de acces) este absolut necesară în încercarea noastră <je 
11 ilustra apariţia şi evoluţia procesului de denumire a străzilor din Bucureşti. In 
fapt, ce altceva reprezintă drumul, calea, decât urma vizibilă a legăturilor stabilite 
între membri unei comunităţi? 

Primele atestări documentare ale denumirilor de uliţe datează de la sfârşitul 
secolului al XVI-lea 1

, la mai bine de un secol de la prima menţiune a cetăţii 
lh1cureştilor (1459)2• Astfel, la 12 martie 1580, este menţionată „uliţa de cătră 
llt'serica Gheormei ", iar la 5 iunie 1589 „ uliţa cea mare, lângă curtea domniei 
mele "1

. Explicaţia acestei apariţii târzii a unor denumiri folosite în desemnarea 
dilor de acces din urbe trebuie să aibă în vedere, pe de o parte, un factor de 
natură spirituală, specificul vieţii comunitare (în care orientarea în spaţiu se 
li1cc după cu totul alte reguli decât cele existente într-un oraş modem), iar pe 
de altă parte, un factor de natură materială, instabilitatea traseului căilor de 
11cccs până în secolul al XIX-lea (în sensul schimbării frecvente a acestuia în 
diverse împrejurări). 

Apărute în jurul unor edificii de o importanţă deosebită pentru urbe 
(constituindu-se în aşa-numita „ reţea de puncte fixe "4

) sau, mai târziu, prin 

1 Pentru mai multe informaţii cu privire la primele atestări documentare ale enoriilor 
111111halalelor) şi străzilor, vezi Giurescu, Constantin C., Istoria Bucureştilor din cele mai vechi 
11111p11ri până în zilele noastre, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1966, pp. 352-378; 
Munnescu-Himu, Maria şi Vilan-Unguru, Janina „Nume de străzi din Bucureşti", în Analele 
/111iversităţii Bucureşti, seria Ştiinţe Sociale-Filologie, anul XI, 1962, nr. 25, p. 378; Olteanu, 
~ll'fan, „Meşteşugurile din Bucureşti în secolele XVI şi XVII", în Studii. Revistă de istorie, 
ll11~ureşti, anul XII, 1959, nr. 5, pp. 106-107, nota de subsol nr. 3. 

2 Giurescu, Constantin C., op. cit., p. 50. 
3 Este vorba de curtea domnitorului Mihnea Turcitul. Giurescu, Constantin C., op. cit., 

I' 167. 
4 Harhoiu, Dana, Bucureşti, un oraş între Orient şi Occident, Editura Simetria, Bucureşti, 

1'1117, p. 31. 
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alipirea unor comunităţi rurale5, mahalalele bucureştene sunt pentru prima dată 
atestate documentar la sfârşitul secolului al XVI-lea, sub denumirea de enorii. 
Astfel, într-un act din 18 noiembrie 1590 (din timpul domniei lui 
Mihnea-voievod), este menţionată „ enoria popei Camino", iar în acelaşi an 
apare menţionată, într-un alt document şi „ enoria popei Matei "6• Odată cu 
accentuarea influenţei turceşti, termenul „ enorie" (greacă „enoria" = parohie), 
cu tentă religioasă, este înlocuit cu cel de „ mahala" (arabă şi turcă „mahalle" 
= parte de oraş sau cartier), menţionat pentru prima dată într-un act oficial la 
18 iunie 16267

• Aceste enorii sau mahalale se prezentau sub forma unor 
comunităţi8 semi-închise, comunicarea cu exteriorul, cu celelalte comunităţi 
fiind destul de redusă. Rareori membrii acestor comunităţi părăseau spaţiul 
cunoscut al mahalalei pentru a se aventura în zone necunoscute ale Bucureştilor. 
Relativ bine delimitate teritorial („graniţa" dintre ele o constituiau uliţele mai 
mari9), în interiorul lor se stabileau relaţii sociale constante şi de durată, aceste 
fapte ducând practic la o mare familiaritate a membrilor cu mediul fizic, dar şi 
uman existent. În aceste condiţii, sintagmele utilizate în desemnarea locaţiei vor 
conţine referinţe minime, cu un caracter local. Făcând referire la mediul 
comunitar, aceste formule de localizare erau destinate localnicilor, fiind total 
nefolositoare străinilor. Mahalalele corespund astfel în mare măsură descrierii 
comunităţilor numite de Dr. Obedenaru 10 „ orientale": „ În Orient cetăţile sunt 
mici afară de doue, trei; locuitorii duc uă viaţă cât se poate de pucin activă, 
au pucine relaţii unii cu alţii. Pentru aceasta nici că simt nevoia de a se boteza 
stradele, de a numerota casele. Acolo croitorul şi pantofarul ţi-l alegi din 
mahalaoa d-tale: şi unul şi altul te şciu prin urmare unde şezi. Uă parte din zi 
stai acasă, altă parte la vecini: n 'ai trebuinţă de nici uă adresă "11

• Pentru a 

5 „ ( ... )fiecare biserică, afară de bisericile venite mai târziu, a însemnat o aşezare rurală 
care s 'a păstrat cu un anumit caracter („.) ", Iorga Nicolae, „ Ce a rămas din vechii Bucureşti? 
Conferinţă la societatea Bucureştii Vechi", în Societe europeennes, nr. I O, Paris, 1993, p. 95. În 
legătură cu satele incorporate în Bucureşti, vezi Giurescu, Constantin C., op. cit„ pp. 255-259. 

6 Giurescu, Constantin C„ op. cit„ p. 352. 
7 Ibidem. 
8 Vezi definiţia termenului de comunitate, în Zamfir, Cătălin şi Vlăsceanu, Lazăr (coord.), 

Dicţionar de sociologie, Editura Babei, Bucureşti, 1993, p. 128. 
9 În funcţie de mărimea şi însemnătatea lor, căile de acces delimitau proprietăţile aparţinând 

aceleiaşi mahalale sau diferitele mahalale: „străbătând mahalalele sau despărţindu-le, o reţea 
întreagă de uliţe mari şi mici împânzea Bucureştii" - Obedenaru „Adressele în Orient şi în 
Europa Occidentală", în lnformaţiuni/e bucurescene, anul I, nr. 37, 12 ianuarie 1870, p. 3. 

10 Obedenaru, Mihail (Georgiade, Gheorghiad, n. 5 noiembrie 1839, Bucureşti - m. 9 iulie 
1885, Atena) a avut preocupări în variate domenii. A fost medic primar la spitalul de copii din 
Bucureşti, profesor la şcoala de medicină; din 1874 intră în diplomaţie (este prim secretar de 
legaţie la Roma, la Constantinopol, din nou la Roma şi ministru la Atena); membru corespondent 
al Academiei Române (din 10 septembrie 1871), căreia i-a lăsat întreaga sa avere precum şi o 
bogată colecţie de manuscrise; realizează traduceri; publică articole în reviste franceze şi în 
diferite periodice româneşti. Vezi Bacalbaşa, Constantin, Bucureştii de altădată, voi. I ( 1871-
1877), Editura Eminescu, Bucureşti, 1987, p. 99 şi Predescu, Lucian, Enciclopedia României. 
Cugetare, material românesc, oameni şi înfăptuiri, Editura Saeculum I. O. şi Editura Vestala, 
Bucureşti, 1999 (prima ed. 1940), p. 611. 

11 Obedenaru, op. cit., p. 3. 
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înţe lege însă şi mai bine acest proces, vorri aduce spre ilustrare câteva exemple 
Ic formule utilizate în localizarea indivizilor. 

Analizând conţinutul pomelnicelor dintr-o condică de la sfărşitul veacului 
11 XVIII-lea12, Aurelian Sacerdoţeanu remarcă existenţa mai multe formule de 
identificare a locuitorilor din Bucureşti, prin referire la alte elemente ajutătoare . 

a) Cele mai des utilizate fac referire la o altă persoană, de preferat mai 
' tmoscută în colectivitate. Aceasta este vecinul individului în cauză („Anghelina 
rl lângă Armean aprod", „Mihai ce şade lângă Pârvu ", etc.), gazda la care 
1 esta locuieşte („ Constandin care şade la Amza tabacia ", „Dobra ce şade în 
•nsa Lupciului ", „Ion den casa Zahariei ", „Rada muma lui Niculae din casa 

lui Vişan", „Dragomir de la chilie ", „ Gane de la odăi", „Manea ce şade la 
·ltilie ", etc.) sau stăpânul (stăpâna) în slujba căreia se afla („Radu/ de la Vlad 
'/Zlnar ", „Neacşa de la jupâneasă", „ Şărban de la jupâneasa Dobra ", „Radu/ 

<I tan post.", „ unchiaş Toma ot Stavăr logofat", „Barbu/ sluga cocoanii Saftii ", 
„ umitru sluga ot vei ban ", „ Ion chelariul ot Filipescu ", „ Mihai logofat ot vei 
11ortar " etc.). 

Raportarea este cu atât mai eficientă cu cât persoana la care se face 
t •ferire este cunoscută de un număr mai mare de oameni. Cazul cel mai fericit 

ro în cazul orientării în funcţie de casele boierilor. „ Când eşia cine-va din 
· •r ul locurilor cunoscute, când voia să caute uă persoană necunoscută de 
I nsul până atunci, i se spunea că cutare şeade peste drum de boieru cutare. 

· asta era suficient, căci graţiă lenii mojicilor şi preponderanţei boierilor, 
/ •- are ciocoiaşiu, fie-care negustoraş trebuia să scrie unde şeade coconu 
la11 u, unde coconu Nicu, unde vistieru Ghiţă "13

. 

b) Altele fac referire la repere materiale, cum ar fi povarna („ Arsenie de 
/ / povarnă", „Dumitraşco ot povarnă", „ Mihăilă la povarna Paşcului " etc.), 
111 rginea oraşului sau a mahalalei („Istrate calicul de la margine ", „ Stoica 
,~ f ·gar de la margine " etc.), sau poarta palatului domnesc (mai multe nume sunt 

11 ' ţ i te de expresia „ neamţul din poartă ") . Aceeaşi referire la porţile curţii 
l omneşti o întâlnim şi într-un document, din 1 iunie 1734, în care se vorbeşte 
I un loc de casă aflat la Poarta de jos a Curţii Domneşti vechi şi în altul, din 
I ctombrie 1749, în care sunt menţionate trei prăvălii, la Poarta de jos a 
'11rţii Domneşti, luate cu chirie 14

• 

Putem astfel observa înscrierea formulelor în spaţiului comunitar. Lipsa 
I r de generalitate şi chiar de persistenţă în timp15 le fac inoperante în situaţiile 
0 11 ·iale. Aceasta este şi motivul pentru care la un moment dat în desemnarea 

12 Deş i condica în sine datează de la sfârşitul secolului al XVIII-iea, alcătuirea celor mai 
111ullc pomelnice a fost realizată probabil pe tot parcursul secolului sau chiar mai înainte . Pentru 
111 d mu lte informaţii vezi Sacerdoţeanu , Aurelian, „ Etnografie bucureşteană în secolul al 
\'V/11-lea", în Bucureşti . Materiale de istorie şi muzeografie, Muzeul de Istorie al Municipiului 
1111 • urcşti , nr. IX, 1972. 

13 Obedenaru, op. cit., p. 3. 
14 Vîrtosu E. şi I„ Aşezăminte Brâncoveneşti, p. 386, apud. Marinescu-Himu, Maria şi 

Vll11 n-Unguru, Janina „Nume de străzi din Bucureşti ", în Analele Universităţii Bucureşti, Seria 
tll nţc Sociale-Filologie, nr. 25 , anul XI, 1962, p. 378. 

15 Am în vedere aici localizarea unor persoane prin apelul la alte persoane. 
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locaţiei s-a impus menţionarea mahalalei, aceasta oferind o aproximare mult 
mai bună a locului 16

• Desemnarea oficială a mahalalelor (parohiilor) servea 
astfel „pe de o parte, la localizarea proprietăţi/or, în caz de vânzări, cumpărări, 
amaneturi etc., pe de altă parte, la strângerea dărilor şi la plata eventualelor 
<globale> sau amenzi", iar sub aspect religios, la „ o delimitare a credincioşilor 
care ţineau de o biserică, formând <poporul> ei "17

• 

Se resimte aşadar nevoia unei mai mari precizii în desemnarea locaţiei 
care să restrângă aria de căutare. Pentru o vreme mahalaua a oferit acest plus 
de precizie dar, odată cu înmulţirea persoanelor şi implicit a imobilelor existente 
în aceste unităţi administrative, şi-a pierdut din eficienţă. S-a recurs astfel la o 
unitate teritorială mai restrânsă ca dimensiune - uliţa - şi s-a trecut chiar la 
numerotarea caselor. Trebuie precizat de la bun început faptul că aceste modalităţi 
diferite de indicare a locului (descrieri lipsite de precizie cu referire la repere 
particulare şi nedurabile, precizarea mahalalei şi în cele din urmă desemnarea 
străzii şi a numărului) nu s-au succedat în timp. În unele situaţii, în special în 
documentele oficiale, ele erau utilizate concomitent (se preciza mahalaua iar 
apoi se adăuga şi formula de identificare „comunitară"). Deşi noile realităţi 
social-economice impuneau o mai mare rigoare în desemnarea locaţiei, în relaţiile 
de zi cu zi maniera „tradiţională" de indicare a locului va persista până spre 
sfârşitul secolului al XIX-lea. Aceste descrieri vagi le creau dificultăţi în special 
celor din afara comunităţii. Revoltat de persistenţa acestor practici „ orientale" 
de descriere a locaţiei până în 1870, Dr. Obedenaru publică un articol' 8 în care, 
cu umor şi ironie, doreşte să atragă atenţia 19 asupra unor deficienţe grave în 
problema denumirilor de străzi. „ Vrei cum-va să scii unde şeade cutare, şi este 
cetatea mai mare? Ţi se spune că şeade peste drum de Deadu Ivan, alături cu 
Hagi Petcu din dosu lui fusu/ Eflendi. Îţi iei toiagul (din causa câinilor, ca la 
Bucuresci), şi mergi din casă în casă întrebând unde şeade Deadu Ivan, sau 
Hagi Petcu, sau Jusuf-Eflendij. În fine afli pe acel cutare după uă jumătate de 
zi de umblet "20

• Chiar şi după atribuirea de denumiri oficiale unor căi de acces, 
acestea vor fi cu greu încetăţenite (spre sfârşitul secolului al XIX-iea când apar 
primele călăuze ale oraşului în care sunt consemnate toate numele de străzi). 

Întârzierea apariţiei primelor denumiri de uliţe poate fi explicat şi printr-un 
al doilea factor, privind de data aceasta o caracteristică intrinsecă a căilor de 
acces şi nu una extrinsecă (ca în cazul expus mai sus). Este vorba de instabilitatea 
traseului acestora. 

Încorporarea a numerose sate în cadrul Bucureştilor, devenite ulterior 
mahalale, nu a rămas fără urmări în aspectul oraşului. „ Când aceste aşezări 
rurale au devenit mahalale sau cartiere periferice, ele au păstrat uliţele lor, 

16 În actele oficiale mai apare şi împărţirea Bucureştilor în „de sus" şi „de jos" ce va 
deveni rapid inoperantă, datorită rapidei extinderi a urbei. Vezi Giurescu, Constantin C., op. cit., 
p. 352. 

17 Giurescu, Constantin C., op. cit., p. 352. 
18 Dr. Obedenaru, op. cit., p. 3. 
19 Sub titlu, în paranteză.este trecut „Articol recomandat d-lui Primar". 
20 Obedenaru, op. cit., p. 3. 
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adesea strâmte şi cotite, au păstrat casele, aşezate după cum a vrut fiecare şi 
acoperite, de multe ori cu stuf sau paie "21

• Astfel, casele, înconjurate de grădini 
largi, nu sunt aliniate (ca în cazul Sibiului sau al Sighişoarei de pildă), fiind 
construite după bunul plac al proprietarului de teren. Aceasta conferă Bucureştilor 
„o structură urbană aparent discontinuă, rarefiată "22

, în care nu întotdeauna 
căile de acces condiţionau locul de amplasare a caselor. În unele situaţii uliţele 
erau nevoite să îşi modeleze traseul în funcţie de casele existente şi de apariţia 
unor noi aşezăminte. Această stare de fapt a fost cu greu remediată de 
municipalitate. Abia după adoptarea Regulamentelor Organice este aplicat un 
program coerent ş~susţi11ut de sistematizare a oraşului, impunându-se şi unele 
acte normative privitoare la alinierea imobilelor, trecându-se la ajustarea şi 
uneori chiar la demolarea imobilelor ce „stăteau în calea" arterelor de circulaţie. 
Iniţial ele delimitau şi totodată stabileau legătura între mahalale (în cazul celor 
mai importante) sau între diferitele proprietăţi (în cazul celor mai neînsemnate), 
urmându-şi calea printre casele construite aproape la voia întâmplării. De aici 
şi aspectul întortochiat al străzilor Capitalei, alcătuind ceea ce Dr. Obedenaru 
denumea cu groază ca fiind „ Labyrinturile Bucurescilor ". Dacă localnicii nu 
par a fi atât de afectaţi, acest fapt ridica însă numeroase dificultăţi străinilor, 
pentru care oraşul apare ca „ un adevărat labirint de străzi strâmbe, strâmte, 
foarte murdare şi adesea kilometrice "23 . Dar dacă iniţial „ toate aceste uliţe 
mărunte n 'aveau nume şi te orientai după numele mahalalei, după biserica 
mahalalei, după casele boereşti şi mai ales după cârciumile cartierului, când 
prin afluxul populaţiei casele s 'au înmulţit, au început să 'şi simtă cotul, să se 
alinieze, atunci sutele de străzi şi ulicioare fără nume au trebuit botezate la 
iuţeală "24• 

Înainte vreme căile de acces erau însă, după cum menţionează 
( i. Ionescu-Gion, ,,foarte puţin ceea ce numim noi astăzi uliţă "25 • Doar cele mai 
importante şi frecventate erau îngrijite în mod constant şi pavate cu trunchiuri 
de copaci (de unde denumirea de poduri) sau uneori cu nuiele. Aceste materiale 
se deteriorau însă rapid, necesitând cheltuieli mari din partea stăpânirii şi 
supunând populaţia la pericolul real de a se accidenta. Abia în timpul lui Grigore 
< ihica, în aprilie 1824 debutează pietruirea primei artere în Bucureşti - Podul 
Tf1rdului de Afară - lucrările încheindu-se în septembrie 182526• Acţiunea avea 
să fie continuată, în mod sistematic, în timpul Regulamentelor Organice, când 

21 Giurescu, Constantin C., op. cit., p. 259. 
22 Harhoiu, Dana, op. cit., p. 34. 
23 Popescu, Mih., Descrierea oraşului Bucureşti făcută de căpitanul austriac Ştefan Die

fl'iclr în anul 1855, în Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-arheologice „Bucureştii-Vechi", 
1111ii I-V (1930-1934) [Bucureşti], 1935, p. 89. 

24 Stahl, Henri, „ Botezarea şi răs botezarea străzilor capitalei", în Gazeta municipală, 
nnul IV, no. 171, 5 mai 1935, p. I. Acest articol a mai fost publicat şi în Bucureştii vechi. 
/111/etinul Societăţii Istorico-arheologice „ Bucureştii-Vechi", anii I-V, 1930-1934, [Bucureşti], 
1 •ns, pp. 50-55. Vezi şi Stahl, Henri, Bucureştii ce se duc, Tipografia <Neamul Românesc>, 
V ln<lcnii de Munte, 191 O, în special capitolul referitor la mahalalele bucureştene. 

25 Ionescu-Gion, G., „ Mahalalele bucureştene", în Gazeta municipală, anul II, no. 53, 22 
11111uarie 1933, p. I. 

26 Giurescu, C. C., op. cit., p. 368. 
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se începe pavarea uliţelor cu bolovani de râu, de la centru spre periferie. Podurile 
mai mici, de o mai mică importanţă, erau lucrate cu materia}e de mai proastă 
calitate, iar cheltuielile de reparare erau suportate de locuitori. In fine, ulicioarele 
mai mici, de la periferie, erau alcătuite din pământ bătătorit, uneori amestecat 
cu pietriş, moloz sau chiar cenuşă. În 1854, căpitanul austriac Ştefan Dietrich 
consemna în raportul său către Viena: „În cea mai elegantă parte a oraşului 
străzile sunt foarte rău pavate, cât privesc cele de la periferie nici vorbă de 
asemenea minuni". Iama, „ când de obiceiu plouă cu lunile, străzile se transformă 
în râuri smârcoase cari la marginile oraşului formează mlaştini atât de 
periculoase şi adânci încât se pot chiar îneca oameni şi caf'27

• Consecinţe cu 
mult mai grave decât ploile le aveau inundaţiile, cauzate de revărsarea 
Dâmboviţei, cutremurele, dar mai ales incendiile28

• „ Toate aceste uliţe şi toate 
aceste mahalale erau azi la doisprezece din zi într-un fel, şi mâine la doisprezece 
tot din zi puteau fi într-alt fel. De ce? Din pricina focurilor care bântuiau la 
Bucureşti cumplit şi-ngrozitor "29

• Schimbând faţa oraşului uneori doar în câteva 
clipe, aceste catastrofe ofereau însă prilejul unei refaceri sistematice a oraşului30 • 
Astfel, în secolele XVIII-XIX, „ la Bucureşti nu s-a pomenit de uliţe drepte şi 
ceva mai largi decât după focul cel mare de la 1804, când a ars tot 
Târgul-din-Năuntru până-n zidurile hanului lui Şerban-Vodă". Atunci, 
Constantin-Vodă Ipsilanti a poruncit „să se facă casele drepte în rând, să easă 
uliţele drepte, nu şuvăite şi casele una mai afară şi alta mai înăuntru, ca mai 
nainte, de astupa una pe alta "31 • 

Aşadar, numai având în vedere natura şi specificul relaţiilor stabilite între 
membrii comunităţilor din interiorul Bucureştilor (mahalalele), ce presupune o 
anumită raportare la spaţiu, cât şi instabilitatea traseului căilor de acces până în 
secolul al XIX-lea, putem înţelege procesul apariţiei primelor denumiri de străzi 
precum şi caracterul lor aparte. 

Schimbarea modalităţii de desemnare a locaţiei punctează, pe de o parte, 
etapele evoluţiei aşezării umane, iar pe de altă parte (strâns legată de cea 
precedentă şi de fapt chiar determinând-o), etapele evoluţia relaţiilor sociale. 
Ele marchează trecerea de la o viaţă comunitară intensă, circumscrisă unui 
spaţiu relativ restrâns din care însă locuitorii arareori ieşeau, către o existenţă 
citadină în care graniţele propriei comunităţi devin mult mai flexibile datorită 
nevoii tot mai acute de stabilire a numeroase contacte cu ceilalţi locuitori ai 
oraşului. Formele vechi, vagi de descriere a locului în care o persoană îşi are 
reşedinţa continuă să fie utilizate în viaţa de zi cu zi dar, în actele oficiale, ele 
vor fi treptat înlocuite cu formule mai exacte, cu referire la mahalaua în care 
se aflau sau a străzii la care aveau acces. 

27 Popescu, Mih., op. cit., pp. 89-90. 
28 Pentru mai multe informaţii referitoare la incendiile, cutremurele şi inundaţiile ce au 

cuprins Bucureştii de-a lungul timpului vezi Potra, George, Din Bucureştii de ieri, voi. I, 
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990. 

29 Ionescu-Gion, G., op. cit., p. 1. 
30 Vezi şi Mucenic, Cezara, Un veac de arhitectură civilă. Secolul al XIX-iea, Ed. Silex, 

Bucureşti, 1997. 
31 Dionisie Eclesiarhul, apud. Ionescu-Gion, G., op. cit., p. I. 
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Vechile denumiri de străzi din Bucureşti 

Vechile denumiri ale străzilor fac, în cele mai multe cazuri, referire la o 
particularitate exterioară definitorie. Aceasta putea fi de natură intrinsecă (o 
caracteristică propriu-zisă a străzii) sau extrinsecă (un element material deosebit, 
cunoscut de un număr mare de persoane, care, devenit reper al orientării în 
spaţiu, împrumută numele său străzii pe al cărui traseu se află). În ambele 
situaţii însă aspectul reţinut în denumire este direct perceptibil prin văz: 
„ Obiectele din lumea înconjurătoare ne impresionează, de obicei, prin 
particularităţile lor exterioare, de care luăm cunoştinţă cu ajutorul văzului. Iar 
lucrurile văzute le reţinem mai uşor şi mai durabil decât pe cele percepute cu 
alte simţuri "32

• Caracteristic denumirilor tradiţionale de străzi este aşadar 
existenţa unui element exterior de referinţă, material şi direct perceptibil, şi 
aceasta deoarece „Mentalitatea populară de pretutindeni se caracterizează 
printr-o sensibilitate deosebită faţă de aspectul exterior, material, concret al 
lucrurilor "33 • 

Printre primele denumiri date străzilor34 au fost cele ce făceau referinţă la 
caracteristicile acestora (calea de sus, denumită şi uliţa den sus, uliţa mare sau 
uliţa cea domnească, uliţa mică, podul de pământ etc.). Ulterior au apărut şi 
cele ce fac trimitere la o serie de repere. De cel mai multe ori acestea sunt 
„puncte de convergenţă socială "35

: biserica (uliţa de lângă biserica lui Gheorma, 
uliţa dinspre biserica lui Mitrea Vornicul, uliţa dinspre Biserica Grecilor, uliţa 
Biserica Albă, uliţa Bărăţiei etc.), curtea domnească (uliţa Curţiei, podul cel 
mare din Curtea Veche etc), târgul (uliţa care vine din Târgul de jos, uliţa 
Târgului de sus, uliţa Târgului de afară, uliţa Târgului din năuntru etc.),fântânile 
(uliţa Puţul cu plopi, uliţa Fântâna boului, uliţa Puţul cu apă rece, uliţa Puţul 
cu tei, uliţa Puţul de piatră etc.) sau alte stabilimente cu o importanţă deosebită 
pentru viaţa urbei (cum ar fi hanurile: uliţa hanului Şerban Vodă sau fo}şoarele 
de unde se supraveghea izbucnirea incendiilor: uliţa Foişorul de Foc). In unele 
cazuri denumirea prelua numele localităţii spre care se îndrepta calea de acces 
(uliţa Craiovei, uliţa Herăstrăului, podul Braşovului denumit şi podul 
Mogoşoaiei, drumul Târgoviştii etc.)36

• 

Şi anumite elemente naturale (forme de relief, ape, vegetaţia specifică 
unui loc) determinau atribuirea unei denumiri (uliţa Gorganului, uliţa Izvorului, 

32 Iordan, Iorgu, Toponimia românească, Editura Academiei R.S.R„ Bucureşti, 1963, 
p. 18. 

33 Ibidem, p. 313. 
34 Exemplele de vechi denumiri ale străzilor şi anii atestării lor documentare au fost 

preluate din: Giurescu, G. G., op. cit., p. 367; Olteanu, Ştefan, op. cit., pp. 106--107, nota de 
subsol nr. 3; Rezeanu, Adrian şi Modoran, Filofteia, „ Modele în toponimia urbană", în Limba 
mmână, anul XLIV, nr. 5-6, Bucureşti, 1995, pp. 225-232. 

35 Velescu, Oliver, „ Contribuţii la istoria nomenclaturii străzilor din Bucureşti (I)", în 
Anuar al Arhivelor Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 1997, p. 76. 

36 Pentru diferite clasificări ale vechilor denumiri de străzi din Bucureşti, vezi: 
Marinescu-Himu, Maria şi Vilan-Unguru, Janina, op. cit., p. 378; Giurescu, Constantin C., op. 
dl., pp. 374-378; Giurescu, Constantin, C., „ Problema nomenclaturii străzilor din Bucureşti", 
în Materiale de istorie şi muzeografie, Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti, voi. VIII, 
1971, p. 243; Stahl, Henri, op. cit., pp. 1-2. 
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uliţa viilor etc.) deşi, în mediul citadin, elementele artificiale, construite de 
oameni, prevalează ajungând treptat să le mascheze şi chiar să le elimine pe 
cele naturale. 

Aceeaşi_ funcţie de repere în desemnarea locaţiei, o îndeplineau şi diferitele 
personalităţi locale, a căror amplasare în spaţiu era cunoscută de întreaga 
colectivitate. Numele acestor persoane (de regulă mari proprietari de terenuri, 
persoane cu înalte funcţii politice) va da, în numeroase cazuri, şi denumirea 
principalei căi de acces ce traversează acea colectivitate (uliţa Mântulesi, uliţa 
Spătarului, uliţa Arionoaiei, uliţa Bălăceanului, uliţa Boteanului, uliţa Colţii -
după clucerul Colţea Doicescu, uliţa Golescului, uliţa Stelii etc.). 

Alte repere la care făceau referire vechile denumiri de astăzi din Bucureşti 
erau diferite colectivităţi umane: grupuri etnice (uliţa turcilor, uliţa armenească, 
uliţa sârbilor etc.), clase sociale (podul calicilor, devenit după 1800 podul 
Ca/iţei, tocmai datorită sensului peiorativ etc.) sau breslele diferiţilor meseriaşi37 

(uliţa bărbieri/or, uliţa căldărarilor, uliţa şelarilor, uliţa zlătarilor, uliţa tabacilor 
etc.)38

• 

Reperele ce impuneau denumirea căilor de acces puteau aşadar fi de 
natură umană (persoane individuale sau colectivităţi) sau obiectuale (elemente 
naturale sau artificiale). 

Cele mai multe din denumirile vechi ale căilor de acces din Bucureşti 
făceau aşadar referire la un reper, al cărui nume (în cazul în care acesta există) 
îl preluau. C. C. Giurescu atrage atenţia asupra acestui fenomen, considerând că 
uliţele, „designate perifrastic prin propoziţii privind, în pildă, un lăcaş religios 
situat la extramitatea uliţei" nu au de fapt „ nume proprii "39

, ele preluând 
numele, deja existent, al unui alt loc. Treptat însă semnificaţia iniţială se pierde 
iar odată cu ea şi traseul urmat de numele respectiv. Este ceea cc lingviştii 

37 Pentru mai multe infonnatii cu privire la vechile meşteşuguri din Bucureşti vezi Olteanu, 
Ştefan, op. cit., pp. 71-112; Şerban, C., „Breslele bucureştene din secolul XV!I/", în Studii. 
Revistă de istorie, anul XII, 1959, nr. 6, pp. 55-89; Marinescu-Himu, Maria şi Vilan-Unguru, 
Janina, op. cit., pp. 377-385; Popescu, Mihail, „ Contribuţiuni la istoria breslei bioangiilor din 
Bucureşti", în Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii Istorico-arheologice „ Bucureştii-Vechi", anii 
I-V (1930-1934), [Bucureşti], 1935, pp. 107-112. 

38 Anii atestării documentare a acestor denumiri sunt următorii: calea de sus (1614), 
denumită şi uliţa de sus (1658), uliţa cea mare (1589) sau uliţa cea domnească (1659), uliţa mică 
(1643), podul de pământ, uliţa de lângă biserica lui Gheorma (1644), uliţa dinspre biserica lui 
Mitrea Vornicul ( 1671 ), uliţa dinspre Biserica Grecilor ( 1669), uliţa Biserica Albă ( 1740), uliţa 
Curţiei (1649), uliţa Foişorul de Foc (1800), podul cel mare din Curtea Veche ( 1763), uliţa care 
vine din Târgul de jos (1664), uliţa Târgului de sus, uliţa Târgului de afară (1769), uliţa 
Târgului din năuntru, uliţa hanului Şerban Vodă (171 O), uliţa Bărăţiei ( 1712), uliţa Puţul cu 
plopi (1741 ), uliţa Fântâna boului ( 1728), uliţa Izvorului (1732), uliţa Puţul cu apă rece (1846), 
uliţa Puţul cu tei (1741), uliţa Puţul de piatră (1741), uliţa Craiovei (1741), uliţa Herăstrăului 
(1834 ), podul Braşovului denumit şi podul Mogoşoaiei ( 1692), drumul Târgoviştii ( 1681 ), uliţa 
gorganului (1842), uliţa viilor (1798), uliţa Mântulesi, uliţa Spătarului, uliţa Arionoaiei, uliţa 
Bălăceanului ( 1707), uliţa Boteanului ( 1764), uliţa Colţii (1740, după clucerul Coltea Doicescu), 
uliţa Golescului (1741 ), uliţa Stelii (1767), uliţa turcilor (1626), uliţa armenească ( 1824 ), uliţa 
sârbilor (1698), podul calicilor (sec. XVIII) devenit după 1800 Podul Ca/iţei, uliţa bărbierilor 
(1600), uliţa căldărarilor ( 1683), uliţa şelarilor {1755), uliţa zlătarilor (1669), uliţa tabacilor 
(1635). 

39 Giurescu, Constantin C., op. cit., p. 243. 
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nu mesc „ toponim aparent" în urbanonimie40
• Extrem de răspândit în sistemul 

ucnominaţiei urbane toponimul aparent este o fază a exi stenţe i numelui de loc 
11 rban, din procesul continuu al transferurilor de sens41

• Studiile lingvistice propun 
„ r ifacerea traseului denominativ ", eliminându-se „ conotaţiile suprapuse", în 

opul evidenţierii acestei evoluţii a numelui dar şi în scopul stabilirii unor 
m dele de evoluţie firească în urbanonimie şi de care ar trebui să se ţină seama 
n procesul schimbării denumirilor de străzi de către organele administrative în 
lrcpt. 

Legislaţia în domeniul nomenclaturii stradale 

Deşi, o parte a căilor de acces din Bucureşti aveau denumiri , cu care erau 
111 n ţionate în documente încă secolele XVI-XVII, acestea nu aveau un caracter 
o 1 ial. Stabilite în timp de membrii colectivităţii aflată în imediata lor apropiere, 
d rect legate de realităţile vremii, ele nu implicau intervenţia oficialităţilor 
•omunei. Precizia lor nu este însă desăvârşită. Aceeaşi arteră putea fi desemnată 
prin mai multe nume, chiar în cadrul aceluiaşi document, putând da naştere la 
li în ţelegeri . 

Alcătuite după principiul legăturii cu realitatea înconjurătoare, într-un 
u·nş aflat în plină expansiune, numele străzilor ajungeau rapid să nu mai reflecte 
1 • astă realitate, aflată într-o continuă schimbare. De pildă, uliţele cu nume de 

111 •şteşugari puteau cu uşurinţă da naştere la confuzii, în principal deoarece: pe 
I • o parte, aceşti meşteşugari „se stabileau şi pe alte uliţe şi mahalale care 

/11 /l'tau alte· denumiri decât cele în legătură cu un meşteşug oarecare (. . .) "42
, iar 

p le altă parte, „ mai ales în a doua jumătate a secolului XVII, în cartierele 
1 111 •ş t şugăreşti se stabilesc şi nemeşteşugari, în special negustori, astfel că, 
1 I' t 1riul teritorial nu mai corespunde strict celui profesional aşa cum se pare 
111 1 fos t la început"43• Membrii unei bresle puteau aşadar să fie grupaţi în mai 
11111 lt c zone ale oraşului, în jurul a mai multe uliţe, dar doar una dintre acestea 

I arte numele lor, sau s-ar mai fi putut întâmpla ca numele străzii să nu mai 
1111 spundă realităţii, meşteşugarii mutându-se treptat, odată cu creşterea oraşului 
' ·u apariţia altor categorii socio-profesionale, în alte zone. 

Apărute în urma unui proces natural, numele străzilor sunt schimbate în 
11 mo unui proces la fel ~e „natural", când nu mai corespund realităţii pe care 
11 I trebuit să o reflecte. In societatea tradiţională schimbarea se produce treptat, 
d n lungul unei perioade lungi de timp şi reflectă schimbările produse în 

11 11w11 itate. Ea nu este percepută ca pe o ruptură cu trecutul ci ca o trecere 

40 Vezi Rezeanu, Adrian şi Modoran, Filofteia, „ Cateoria <toponim aparent> în 
11 /11111onimie ", în Limba Română, anul XLVI, nr. 4-6, Bucureşti , 1997, pp. 319- 329. 

4 1 Exemple de astfel de toponime aparente în cazul străzilor din Bucureşti sunt: strada 
li I strada (Bisericii) Cuibul de Barză; strada Bradului f- strada (Biserica) Bradului; strada 
llhul Vodă f- strada (de lângă Mânăstirea) Mihai Vodă; strada Sf. Ion Moşi f- strada (de lângă 

I I I I • 1) f. Ion din apropierea Târgului Moşilor - pentru a da doar câteva exemple de străzi ce 
li 111 luat practic numele unor lăcaşuri de cult (date ca exemplu de C. C. Giurescu). Exemplele 
I 111 I . lreluate din Rezeanu, Adrian şi Modoran, Filofteia, op. cit., pp. 319- 329. 

4 Olteanu, Ştefan, op. cit., pp. 106. 
' Ibidem, pp. 107. 
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firească. Acest mod de acţiune mai poate fi sesizat şi după întocmirea evidenţelor 
oficiale a denumirilor de străzi, cetăţenii fiind cei care solicită schimbarea 
numelui în cazul în care aceasta nu mai reflectă realitatea. Astfel, la 3 martie 
191 O proprietarii din strada Izraelită cer Primăriei Capitalei „ a schimba această 
numire de <Izraelită> cu o altă denumire ce Onor Consiliul Comunal o va voi" 
deoarece „ denumirea de <Izraelită> nu mai corespunde câtuşi de puţin, deoarece 
toţi proprietarii sunt români "44

• Procesul înlocuirii vechi denumiri cu alta nouă 
se caracterizează însă printr-o oarecare inerţie, datorită mecanismelor memoriei 
colective (vechile denumiri persistă în memoria oamenilor încă multă vreme 
după ce autorităţile, sau chiar şi locuitorii, decid că nu mai sunt corespunzătoare). 

Desele schimbări intervenite în denumirile străzilor şi relativitatea 
acestora constituiau o reală problemă pentru autorităţi: „ Desele schimbări ale 
numelor de străzi, închiderea, dispariţia sau dimpotrivă deschiderea altora 
noi, punea probleme complicate administraţiei orăşeneşti, lipsită de 
posibilitatea identificării lor "45

. Acesta este motivul pentru care, în 1834, 
Sfatul Orăşenesc46 decide ca denumirile tuturor căilor de acces din Bucureşti 
să fie înscrise fie pe case fie pe tăbliţe, iar în vederea acestei acţiuni, întocmirea 
unor liste cu denumirile străzilor. Documentele din arhivă referitoare la această 
măsură au fost publicate în 196647 (vezi Anexa 1., literele A-G). Din ele 
aflăm că la 16 octombrie 1834, la Direcţia inginerească, din cadrul Vorniciei, 
este întocmit un act, redactat în franceză şi în română, în care se propunea 
Sfatului „ ca numirile fieşcăriia u/iţi oraşului să se însemneze în colţ la 
amândoăo părţile lor" iar „ aceasta să va face scriindu-să acele numiri cu 
văpsea în uleiu pe faţa caselor ce sănt în colţurile uliţii, iar pă unde nu vor 
fi case se vor scrii pe o tăbliţă ce să va pune pe un stâlp de lemn". În vederea 
luării acestei măsuri se mai propunea trimiterea respectivei direcţii a unei 

44 D.M.B.A.N., fond Primăria Municipiului Bucureşti, Serviciul Tehnic, dos. 474/1910, 
f. 11, publicat, împreună cu alte documente din acelaşi dosar de Velescu, Oliver, ca anexă a 
articolului său „Nomenclatura străzilor bucureştene (li)", în Anuar al Arhivelor Municipiului 
Bucureşti, Bucureşti, 1998, pp. 131-141. 

45 Georgescu, Florian, „Probleme de urbanism şi sistematizare în Bucureşti în anii 1831--
1848 ", în Materiale de istorie şi muzeografie, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, Voi. IV, 
1966, p. 55. 

46 Pentru informaţii cu privire la crearea şi organizarea Sfatului Orăşenesc în anii 
Regulamentelor Organice, vezi Georgescu, Florian, „ Crearea Sfatului Orăşenesc al Poliţiei 
Bucureştilor", în Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, nr. VI, 1968, pp. 139-148; 
Moisil, Const., „Primul Sfat Orăşenesc al Bucureştilor", în Bucureştii vechi. Buletinul Societăţii 
Istorico-arheologice „ Bucureştii-Vechi", anii I-V, 1930-1934, [Bucureşti], 1935, pp. 136-154. 

47 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 244/1834 intitulat „ Dosarul numirii uliţelor 
din Poliţie prin table puse pe la căpătâiele lor", apud. Georgescu, Florian, „ Probleme de urbanism 
şi sistematizare în Bucureşti în anii 1831-1848", p. 55. În finalul acestui articol, în anexa I, sunt 
publicate documentele conţinute în dos_ 24411834. În scopul de a ilustra evoluţia legislaţiei în 
domeniu, prin inventarierea unui număr cât mai mare de legi şi hotărâri, conţinutul acestei anexe 
va fi redat parţial în prezenta lucrare în anexa I. Pentru un comentariu cu privire la conţinutul 
acestor documente, vezi Velescu, Oliver, „ Contribuţii la istoria nomenclaturii străzilor di11 
Bucureşti (/) ", pp. 78-79. Vezi şi Berindei, Dan, „ Dezvoltarea urbanistică şi edilitară a oraşului 
Bucureşti în perioada regulamentară şi în anii unirii (8131-1862) ", din Studii. Revistă de istorii•. 
nr. 5, anul XII, 1959, Bucureşti, pp. 133-158. 
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liste „ de numirile tuturor uliţelor oraşului", în scopul realizării unei prime 
estimări a costurilor necesare unei asemenea operaţii. Acest act, semnat 
de „ Şeful mesii ", L. Loret, este însuşit de arhitectonul Politii, 
M. Sanejouand care înaintează propunerea Sfatului. Acesta este de acord cu 
propunerea, înaintând-o la 30 octombrie 1834 Departamentului pricinilor din 
/1/untru Cinstitului Sfat Orăşenesc, pentru a primi încuviinţarea de a aproba 
l'crcrea. Departamentul, la 1 O noiembrie 1834, „ dă des legare sfatului ca numai 
decât să dea cuviincioasă desluşire D. Directorului de numirea tuturor uliţilor 
dintr-această Capitală". La 1 O noiembrie M. Sanejouand primeşte poruncă 
tic la Sfat să realizeze o estimare a cheltuielilor necesare scrierii numelor pe 
rnsc şi tăbliţe, trimiţându-i-se în acest scop şi o aşa numită „ listă de numirea 
11/iţilor dintr-această capitală". Se pare însă că această listă nu cuprindea 
1111mele uliţelor, deoarece la 27 noiembrie Sanejouand scrie din nou Sfatului: 
„ ln însemnarea alăturată pe lângă această poruncă să zice că lista uliţilor 
1·1• va găsi în condica ce sau trimis împreună cu planul oraşului însă după 
1 ·1•ffetarea ce au făcut suptiscălitul au văzut că întracea condică se află 
111.l'l'mnate numai numele plăşi/or şi mahalalelor. Bine ar fi dar ca fieşcare din 
I>. comisaru văpselelor să aşterne o listă desluşită de numele fiecăriia uliţi 
,.,. se află supt comisiia sa şi să binevoiască a o adresarisi mai curând 
111ptiscălitului ca să poată apoi începe lucrul ce i sau poruncit de cinst. Sfat". 
I 11 30 noiembrie 1834 Sfatul trimite aşadar comisarilor de văpsele porunca de 
n intocmi „ o asemenea listă cu desluşire de numirile tuturor uliţilor din acea 
1·1ipsea, cum şi în ce mahala cade fieşcare''. Între decembrie 1834 şi ianuarie 
I IU 5 Comisiile văpselelor48 înaintează Sfatului lucrările cerute, acesta 
111111itându-le mai departe, în original, arhitectului Sanejouand. Aşadar, în 
111·l·nstă primă fază, nu este vorba de atribuirea de denumiri străzilor49 ci de 
Inventarierea denumirilor deja existente, şi implicit de o recunoaştere oficială 
11 nccstora. Potrivit unui alt document, la data de 9 iulie 1835, estimarea 
1 hcltuielilor nu fusese încă înaintată Sfatului, acesta poftindu-l pe Sanejouand 
~I\ „wăbească acea lucrare şi fără zăbavă să raportească cu desluşire urmarea 
f11rntă ". Cum însă arhitectul Capitalei se va stinge din viaţă la 1 septembrie 
I H I\ este posibil ca măsura însemnării numelor de străzi să nu mai fi fost 
11plicată vreodată. La Arhivele Statului se mai păstrează însă listele cu străzi 

4K În Anexa I a articolului scris de Florian Georgescu, menţionat mai sus, sunt redate doar 
1A•p1111surile văpselelor verde, albastră, neagră şi roşie. 

49 În articolul său „Dezvoltarea urbanistică şi edilitară a oraşului Bucureşti în perioada 
• • 1111/amentară şi în anii unirii (1831-1862)", din Studii. Revistă de istorie, nr. 5, anul XII, 1959, 
ll111111cşti, pp. 133-158, la p. 147, Dan Berindei afirmă: „(.„) totodată, începând din 1934, 
11/l/l'/1· capătă numiri, punându-se la capetele lor table cu numele dat respectivei străzi", iar 
1 1111•l11ntin C. Giurescu, în „ Problema nomenclaturii străzilor din Bucureşti", la p. 243 afirmă: 

/11 111·imii ani de aplicare a Regulamentului Organic, deci după 1 iulie 1831, se dau numele 
1111111111· străzilor, de asemenea şi numere, dar nu pe străzi, ci pe culori (albastru, galben, negru, 
, , 11/r", mşu); abia mai târziu s-a trecut la numerotarea pe străzi". Se pare însă că în 1834 s-a 
11·11111111 doar o inventariere a denumirilor încetăţenite în rândul populaţiei în vederea înscrierii 
'" •·•l11rn pc case, cu vopsea, sau pe table, în locurile în care nu existau case. 
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întocmite de Comisiile văpselelor verde şi albastră50 
- văpseaua verde cuprinde 

12 mahalale cu descrierea căilor de acces din fiecare iar văpseaua albastră 
este prezentată sub formă de plan (al cărui conţinut este transcris în articolul 
menţionat). Aceste liste nu conţin însă prea multe denumiri propriu-zise de 
astăzi, ci mai degrabă descrieri ale căilor de acces 51

• Ele mai multe precizează 
de unde şj până unde se întindea uliţa. În lista văpselei verde se consemnează 
numele proprietarului şi numărul casei de unde porneşte şi a celei unde se 
sfârşeşte: „Dela un loc sterp al lui Popa Ioniţă cu No. 644 pănă la Sofiica 
vădv. No. 637", „dela Jane săpunaru No. 655 pănă la casa lui Barbu cojocar 
No. 652 ", „ o uliţă ce să începe dela Enahe croitoru No. 1543 în dreapta pă 
lângă biserica Spirii Noă, No. 1550 şi merge până la Voica dulgheru No. 
1581 ", „ altă uliţă ce să începe dela Nedelcu cărciumaru N. 1440 în stânga 
şi merge drept spre bariera Podul Calicilor, până la hanu lui Tudorache 
cojocaru No. 1540" etc. Putem remarca faptul că majoritatea caselor aflate la 
capetele căilor de acces aveau numere. Apar menţionate cu denumiri 
propriu-zise puţine căi de acces: Podul morii, Podu Domnesc, Podu Mogoşoaii, 
Podul cel Mare, Uliţa cea Mare a Cişmigiului, Uliţa cea Mare a Târgoviştii. 
În cazul unora este indicată direcţia spre care merg dar aceasta nu se poate 
constitui într-o denumire de sine stătătoare: „ (. . .) şi în dreapta este uliţa dă 
curge spre biserica Nemţească No. 343 ", „ (. . .) şi în dreapta uliţa cea mare 
spre streajă înainte până la casa lui Matache cărciumaru No. 156 ", „ (. . .) se 
face o uliţă în dreapta spre Bisărica Danii" etc. De asemenea, mai apar 
menţionate ulicioara cea mică (sau uliţa mică) şi uliţa cea mare (sau uliţa 
mare), aproape în fiecare mahala. În văpseaua albastră sunt consemnate numele 
a patru artere mari: Uliţa Dudeştilor, Uliţa Dobrotesii, Podul lui Şerban Vodci 
şi Podul Kaliţii. Pe ramificaţiile ce pornesc din acestea patru sunt consemnate 
în cele mai multe cazuri direcţiile spre care se îndreaptă iar uneori şi până 
unde merg: „să abate şi merge la Târgul de Afară", „şi merge la mori/(' 
Foişoru", „ spre Radu Vodă şi trece gârla la Broşteni", „ să abate în mahal. 
Flămânda" etc. Mai sunt însă şi alte denumiri propriu-zise: Drumul Poştii, 
Drumul Giurgiului, Drumul Sabarului, Drumul Craiovii. Una din explicaţiile 
posibile ale acestei stări de fapt ar putea fi aceea conform căreia, din exces 
de zel, funcţionarii însărcinaţi cu întocmirea acestor liste, să fi dorit s11 
consemneze o descriere cât mai amănunţită a străzii (precizând de fiecare dat11 
capetele acestora iar uneori adăugând şi alte câteva caracteristici, legate de 
mărimea, de direcţia sau elementele întâlnite în cale de acestea), neglijând 
denumirea acesteia. 

Lipsa unor denumiri oficiale, relativ stabile şi unanim acceptate date 
străzilor s-a căutat a fi remediată prin atribuirea de numere caselor, pentru o 

50 Arh. St. Buc. Municipiul Bucureşti, dos. 245/1834, fo. 10-13, apud. Georgescu, Flo
rian, op. cit., p. 63--68, anexa 11-111. Potrivit lui F. Georgescu ce a publicat pentru prima oarn 
aceste liste, în articolul menţionat anterior, mai există doar originalele văpselelor verde şi albastrn, 
celelalte trei fiind lipsă. 

51 Vezi teza de doctorat realizată de Heid, Manfred, Les noms de rues de Paris a traver.1 
l 'histoire. Probleme linguistiques et sociologiques, 1972, Eberhard-Karls-Universităt Ttibingcn, 
capitolul referitor la „numele-frază ". 
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moi uşoară identificare a locata~ilor de pe o anumită uliţă . Acţiunea începe încă 
din 183252 şi continuă în 183453 • In 1841 tablele de lemn prin care erau numerotate 
• scle (nu pe străzi, ci pe întreg oraşul) sunt înlocuite cu altele de metal, mai 
1 zistente. Tablele vechi de lemn sunt solicitate de alte oraşe muntene cum ar 
I Alexandria, Focşani, Râmnicu Vâlcea etc. 54

. În anii următori se caută 
m unătăţirea calităţii acestor table cu numerele caselor, astfel încât, la 16 

I' bruarie 1848 Sfatul stabileşte noi „ condiţii pentru facerea tăbliţelor ce sunt 
tl s pune pe la case cu numeraţii şi aşezarea lor "55 • Tăbliţele trebuiau să fie 
„ d fier, adică de tablă englezească de calitate bună, după proba pecetluită de 
, 1°1l cu a sa pecete" şi urmau să cuprindă numărul casei (vopsit cu vopsea de 
111 i în cu~oarea văpselei căreia îi aparţinea), mahalaua şi ocolul în care aceasta 

ofla56• In martie 1848 se încheie un contract cu Efstatie Anastasescu ce se 
111 rojează să confecţioneze tăbliţele necesare, în conformitate cu cerinţele 
t bilite57 • Se începe fabricarea tăbliţelor58 dar izbucneşte Revoluţia de la 1848 
1r „schimbările survenite au abătut atenţia Sfatului asupra unor probleme mai 
111portante, chestiunea confecţionării tăbliţelor pentru numerotarea caselor fiind 

11111 mată "59
• Subiectul va fi însă pus din nou în discuţie peste câteva luni. La 

d 110 de 17 iulie 1848, Nicolae Golescu, Ministrul Treburilor din Lăuntru, aducând 
I 1 • unoştinţă Consiliului Municipal că „prin raportul domnilor arhitecţi Orescu 
I Melic, încunoştiinţându-se Ministerul despre nepotrivita formă a tăbliţelor 

1•1• se fac pentru numerotaţia oraşului, să invită prin aceasta Onorabilul Consiliu 
111 să facă numai decât cuvenita din parte-i punere la cale a înceta prezisa 
/11crare, numai plătindu-se şi din casa sa, nici un ban pentru acest sfârşit, până 
l11p i osăbită chibzuire ce este a să face ", urmând ca abia după aceea să se 
ntoarcă „ Onorabilului Consiliu dezlegarea cuvenită "60. Anularea contractului, 

d 11 cauza calităţii necorespunzătoare a lucrării, va amâna din nou numerotarea 

52 Arth. St. Buc., Administrative Vechi. Vornicia din Lăuntru, dos. 576/1832 (pentru banii 
11 •ere Carol Logorschi pă 274 tăbliţe ce au pus pă la case în Politia Bucureştilor şi nu i s-au 
11/1 111), a}md. Georgescu, Florian, op. cit., p. 55. 

5 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 232/1834: „Delă pentru punerea tăbliţelor la 
111 ,~ le orânduite în fiecare văpsea pentru strângerea doftorului şi căutarea bolnavilor", apud. 
I >rgcscu, Florian, op. cit., p. 55. 

54 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 958/ 1841: „Tăbliţele vechi ce s-au scos de 
/1111t1se şi punerea altora", apud. Berindei, Dan, „Dezvoltarea urbanistică şi edilitară a oraşului 
/111 · 11reşti în perioada regulamentară şi în anii unirii (1831 - 1862) ", din Studii. Revistă de istorie, 
111 S, anul XII, 1959, Bucureşti , pp. 133- 158, în note. Vezi şi Georgescu, Florian, op. cit., p. 55. 

55 Arth. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1677/1848: „ Delă pentru împărţirea Capitalei 
III culori ", fo. l 7- l 7v., apud. Georgescu, Florian, op. cit., p. 56. 

56 Arh. St. Buc., Ibidem, apud . Georgescu, Florian, op. cit., p. 56, n. I. 
57 Arh. St. Buc., Ibidem, apud. Georgescu, Florian, op. cit. , p. 56. 
58 Pentru mai multe amănunte legate de contractul încheiat cu Efstaţie Anastasescu, vezi 

or eseu, Florian, op. cit. , p. 56 şi Georgescu, Florian, „Dezvoltarea edilitar-urbanistică a 
111 1ş1tlui Bucureşti în timpul Revoluţiei din 1848 ", în Materiale de istorie şi muzeografie, Muzeul 
1h Istorie a Oraşului Bucureşti, voi. II, 1965, pp. 55- 57. 

59 Georgescu, Florian, „Probleme de urbanism şi sistematizare în Bucureşti în anii 1831-
/iY III", g· 56. 

Arh. St. Buc„ Municipiul Bucureşti, dos. 1677/ 1848: „ Delă pentru împărţirea Capitalei 
III ·ulori ", fo. 58, a pud. Georgescu, Florian, „ Dezvoltarea edilitar-urbanistică a oraşului 
/1111 • 11r >şti în timpul Revoluţiei din 1848 ", p. 55- 57. 
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caselor din Bucureşti, pe tot timpul guvernării revoluţionare. Reluarea acţiunii 
se va face însă mai târziu. 

La 14 august 1843 va fi atribuită prima denumire oficială, cu caracter 
onorific, unei artere din Bucureşti, prin hotărârea domnitorului Bibescu, Aleia 
Bănesei devenind Şoseaua Kisseleff. Refuzând să i se ridice o statuie în capitală, 
generalul rus Pavel Kisseleff6 1 propusese guvernului ţării să atribuie o altă 
destinaţie sumei ce urma să fie alocată monumentului, „precum facerea de vreo 
câteva cişmele, de pod, de şosea, sau altă asemenea "62 • Cei 50.000 lei ajung să 
fie utilizaţi pentru înfrumuseţării şi menţinerii Aleii Bănesii ce îşi va schimba 
astfel numele, în cinstea binefăcătorului general63

• Aceasta este prima acţiune 
directă şi intenţionată a oficialităţilor de atribuire a unei denumiri unei anumite 
străzi. 

Cea dintâi denumire memorială64 este legată de Revoluţia de la 1848, 
când locul de sub Dealul Filaretului va dobândi numele de Câmpia Libertăţii, 
în amintirea adunării ce avusese loc aici, la 11 iunie. „A doua zi după această 
înălţătoare şi însufleţită adunare prin care poporul îşi consfinţea dreptul la 
frăţie, dreptate şi libertate, Guvernul provizoriu, prin decretul nr. I 7, a hotărât 
ca ace__astă câmpie a Fi/aretului să se numească Câmpia Libertăţii "65 • 

In 1848 situaţia denumirilor străzilor din Bucureşti este încă incertă. Având 
trebuinţă de „ a cunoaşte câte uliţi mari, de mijloc şi mici să află în raionul 
Capitalii ", la 15 august 1848, I. C. Brătianu, Şeful Poliţiei Capitalei, care 
printr-o adresă Consiliului Municipal să îi fumizeze această informaţie66 • 
Consiliul Municipal îl sfătuieşte însă să apeleze la comisarii diferitelor văpsele. 
Considerând însă că „ nu poate fi aşa sigure această ştiinţă ca de la 
dumneavoastră, căci planul tipografic al cetăţii să află în păstrarea onorabilului 

61 Kisseleff, Pavel Dimitrievici, conte, diplomat şi general rus (n. 1788 la Moscova). 
Guvernator al Moldovei şi Munteniei şi Preşedintele Divanului în timpul ocupaţiei ruseşti 
{noiembrie 1829 - aprilie 1834), luând o serie de măsuri privind administrarea Ţărilor Române. 
In 1834 este general de infanterie, membru în consiliul de stat şi preşedinte al comitetului 
domeniilor Coroanei. În 1838 este ministru de domenii iar din 1856, ambasador la Paris, până 
în 1862 când ia parte la Conferinţa de la Paris referitoare la organizarea Principatelor Române. 
Moare la Paris la 26 noiembrie 1872. 

62 Popescu, N. D., „ Istoricul înfiinţării şoselei şi a grădinei Kisseleff din Bucureşti", în 
Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, anul XV, 1914, Bucureşti, pp. 206--207, apud. 
Georgescu, Florian, „Realizări edilitare în Bucureştii anilor 1831-1848", în Materiale de Istorie 
şi Muzeografie, voi. IV, 1966, Bucureşti, p. 94. 

63 Pentru mai multe informaţii cu privire la această şosea vezi şi Marcus, Rică, Parcuri 
şi grădini din România, Bucureşti, 1958, p. 52; Potra, George, Din Bucureştii de ieri, voi. I, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990, pp. 329-334; Georgescu, Florian, op. cit., 
p. 92-94; Minovici, Dumitru, „Momente din istoria unei vechi artere bucureştene: şoseaua 
Kisselef", în Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. VIII, 1971, Bucureşti, pp. 381-387. 

64 În legătură cu afirmaţia potrivit căreia Şoseaua Kiseleff şi Câmpia Libertăţii sunt 
primele denumiri cu caracter onorific şi memorial atribuite vezi şi Velescu, Oliver, „ Contribuţii 
la istoria nomenclaturii străzilor din Bucureşti (I)", pp. 78-79. 

65 Potra, George, Din Bucureştii de altădată, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1981, p. 269. 

66 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1677 /1848: „ Delă pentru împărţirea Capitalei 
în 5 culori", fo. 69, apud. Georgescu, Florian, „Dezvoltarea edilitar-urbanistică a oraşului 
Bucureşti în timpul Revoluţiei din I 848 ", p. 55. 
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Consiliu, iar nu la comisari", I. C. Brătianu trimite o nouă adresă Consiliului. 
Deşi planului dezvoltat al Bucureştilor, realizat sub conducerea maiorului Rudolf 
Artur Borroczyn, inginer topograf la secţia inginerească de pe lângă 
Departamentul Treburilor din Lăuntru, fusese realizat în 1846 şi cuprindea şi 
denumirea tuturor uliţelor67 , Consiliul îi răspunde pe 26 august, precizând de 
această dată că „ nici prin plan nici prin alte forme uliţele Capitalei nu au până 
acum nici un fel de nume cu deosebire, şi de aceea Consiliul a socotit şi 
socoteşte că ştiinţa de care aveţi trebuinţă, o puteţi mai bine lua prin comisiile 
vopselilor"68

• Nu se cunosc cauzele pentru care Consiliul a refuzat să îi fumizeze 
Şefului Poliţiei planul Capitalei cert este însă că la acea dată Consiliul nu avea 
cunoştinţă de denumirile căilor de acces din Bucureşti. Răspunsul dat reflectă 
confuzia legată de acest subiect, fiind practic o recunoaştere oficială a faptului 
că majoritatea uliţelor nu purtau nici un fel de nume de deosebire. Formularea 
poate însă fi interpretată în diverse moduri: se poate considera că uliţele nu 
aveau denumiri (deşi, chiar dacă unele uliţe mai neînsemnate într-adevăr nu 
aveau nume, după cum am văzut din atestările documentare, arterele mai impor
tante aveau nume încă din secolul al XVI-lea), că aceste denumiri existau dar 
că nu erau fixate (fie că se schimbau foarte des, fie că nu erau recunoscute în 
mod oficial) sau că numele existente la acea dată şi atribuie diferitelor uliţe din 
Capitală nu erau considerate ca fiind deosebite de către oficialităţi. Având în 
vedere că formula numiri fără nici uă însemnătate va mai fi întâlnită şi în alte 
documente oficiale, înclinăm să credem că această din urmă explicaţie pare cea 
mai veridică. Pe de altă parte, într-un articol din lnformaţiunile Bucureştene, 
scris în 1870, Doctorul Obedenaru afirmă explicit că în urmă cu 30 de ani, doar 
zece străzi aveau nume în întreg Bucureştiul: „Altă dată în Bucuresci, afară de 
vre o zece stradele n 'aveau nume. Nimeni nu lua seama la numere. Sunt acum 
30 de ani, era în Bucuresci tot atâta activitate şi relaţiuni ca şi în Şiştav sau 
Târnava. În loc de cetate aveai uă aglomeraţiune de sate locuite de birnici, 
sudiţi, negustori, popi, ciocoiaşi amploiaţi la curţi, şi pe ici pe colea câte uă 
casă de boier mare ca Vi/ara, Furtună, Băleanu, Florescu, Philippescu etc. 
Mojicii nu eşiau din mahalaua loru decât pentru ca să meargă în piaţă sau la 

67 În februarie 1845, Borroczyn întocmeşte un formular de „ instrucţii pentru inginerii 
însărcinaţi cu amănuntele măsurătoarei spre închipuirea planului Capitalei (. . .)" ce cuprindea 
18 articole. În articolul 8 se menţionează: „ Pe plan se vor însemna toate numerele caselor cu 
văpsea neagră câte să potrivesc la locurile lor cu proprietăţile publice sau partico/are" iar în 
articolul 9: „ Numirea bisericilor, locurilor obşteşti, a uliţelor şi orice altor obiecte însemnate, 
precum case, cişmele, puţuri, să va însemna pă plan în limba şi în slova românească, spre pildă: 
Podul Mogoşoaiei, Vornicia, Ştirbeiu, Gh. Filipescu, Brâncoveanu ş.a. ". Aşadar acest plan ar fi 
trebuit să cuprindă şi denumirile străzilor din Bucureşti. - Arh. St. Buc., Ministerul Lucrărilor 
Publice, dos. 52/1844: „Delă după punerea la cale făcută în anul 1843 desluşită în porunca 
Departamentului din Lăuntru cu Nr. 912 pentru ridicarea planului oraşului Bucureşti şi obşteasca 
nivelaţie a uliţelor ei". Pentru mai multe informaţii referitoare la acest plan vezi Georgescu, 
Florian, „Marele plan al oraşului Bucureşti ridicat de maiorul Borroczyn între 1844-1846", în 
Materiale de Istorie şi Muzeografie, voi. I, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, 1964, 
pp. 39-80. 

68 Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1677 /1848: „ Delă pentru împărţirea Capitalei 
în 5 culori", fo. 72, apud. Georgescu, Florian, „ Dezvoltarea edilitar-urbanistică a oraşului 
Bucureşti în timpul Revoluţiei din 1848 ", p. 55. 
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lucru. Sudiţi străini nu frequentau de cât 4, 5, strade unde erau câte-va magasii 
oarbe. Negustorii mergeau de la mahala. până la boltă. Popii, din casă 'n casă 
în Mahalaoa lor respectivă. Ciocoiaşii frământau noroiul de la iei d 'acasă 
(chichineaţă de casă) până la casa boierului. Boierii se legănau falnici în 
trăsură de la Metropoliă sau de la curte până la casele lor. Seara nici theatru, 
nici grădină; oamenii din toate clasele mergeau la vecini. Fie-care Bucurescean 
avea dară în toate zilele acelaşi drum de făcut, şi aceleaşi case de visitat. Când 
eşia cine-va din cercul locur.ilor cunoscute, când voia să caute uă persoană 
necunoscută de dânsul până atunci, i se spunea că cutare şeade peste drum de 
boieru cutare. Aceasta era sufiicient, căci graţiă lenii mojicilor şi preponderanţei 
boierilor, fie-care ciocoiaşiu, fie-care negustoraş trebuia să scie unde şeade 
coconu Iancu, unde coconu Nicu, unde vistieru Ghiţă. Cu uă vorbă, sub toate 
punctele de vedere Bucurescenii erau Orientali, în ceea ce privesce relaţiunile 
sociali "69 • Descrierea Doctorului Obedenaru explică inexistenţa denumirilor la 
majoritatea căilor de acces din Bucureşti. Oraşul era alcătuit din mai multe 
comunităţi, ca o aglomerare de sate, ai căror me~brii întreţineau relaţii sociale 
doar în spaţiul limitat al propriei colectivităţi. In aceste condiţii doar marile 
artere ce îl străbăteau aveau nume. 

În anii '50 ai secolului al XIX-iea, problema înscrierii numelor de străzi 
pe tăbliţe fixate la întretăierea de drumuri va reintra în atenţia oficialităţilor. 
După retragerea armatelor ruseşti, la 31 iulie 1854, în Bucureşti vor veni trupele 
austriece (în urma unui tratat încheiat la 1 iunie între austrieci şi turci). Menite 
a asigura „ liniştea şi siguranţa", catanele împărăteşti nu s-au prea bucurat de 
simpatia localnicilor datorită numeroaselor excese la care s-au pretat. Ocupaţia 
austriacă nu a fost însă întru totul dezavantajoasă pentru bucureşteni: acum este 
alcătuit planul oraşului executat de căpitanul Friedrich Jung ( 1856), sunt înălţate 
construcţii şi sunt înfiinţate noi instituţii 70 • Tot în timpul ocupaţiei austriece se 
amplasează şi tăbliţe cu numele străzilor. Acestea vor persista până în 1870, 
când „ în multe locuri tot mai esistă tablele albastre de când cu austriecii "71 , 

dovadă a faptului că în răstimpul de aproape cincisprezece ani, nu vor mai fi 
luate măsuri temeinice pentru reglementarea situaţiei, ci doar fragmentare şi 
izolate. 

După Unire, în principal după proclamarea Bucureştilor Capitală a 
Principatelor Unite (la începutul anului 1862), marginile oraşului cunosc o 
puternică populare şi implicit o nouă extindere. Au loc parcelări ale diferitelor 
terenuri deţinute de marii proprietari. Noile străzi astfel formate „ iau numele 
proprietarilor locurilor vândute sau ale vecinătăţilor imediate: grădini, livezi 
sau gropile de exploatare a nisipului sau argilei pentru cărămidă "72 dar primesc 
şi nume de multe ori stranii, rupte de realitatea materială în care se aflau. 
C. C. Giurescu remarcă existenţa în planul lui Jung (1856) a unor asemenea 
denumiri fără nici o legătură cu realităţile existente sau cu viaţa oraşului, având 

69 Obedenaru, op. cit., p. 3. 
70 Pentru infonnaţii suplimentare cu privire la această perioadă vezi Giurescu, Constantin 

C. Istoria Bucureştilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, p. 139-146. 
71 Obedenaru, op. cit., p. 3. 
72 Velescu, Oliver, op. cit., p. 79. 
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„ un caracter neobişnuit, dovedind (. . .) o tendinţă <preţioasă> (. . .) "73
• Sunt 

amintite uliţa Creaţiilor, uliţa Furie/or, uliţa Păcii, uliţa Paralelă, uliţa Arcului. 
Aceste denumiri prefigurează principiul nou ce va fi curând adoptat în sistemul 
toponimic oficial, „ ce se vede şi în celelalte state ale Europei de a se da numiri 
istorice, mithologice, zoologice şi de locale publice "74

• Adoptat probabil din 
dorinţa alinierii Bucureştilor la celelalte capitale europene, acest principiu aduce 
denumiri, „ artificiale, deoarece evocă o realitate necunoscută locuitorilor "75

, 

cum ar fi acelea de Amphibelor, Ciclopilor, Clemenţi, Labirint, Mor/eu, Odisseu76 

etc. Ele marchează ruptura de sistemul tradiţional, aparţinând sistemului 
toponimic popular, în care numele unui loc era atribuit în funcţie de „ un factor 
exterior, care a servit ca punct de plecare "77

. Ruptura nu va fi însă bruscă şi 
totală, oficialităţile încercând pe cât posibil să îmbie exigenţele modernităţii cu 
modul tradiţional de denominare, ce îşi dovedise de-a lungul timpului eficienţa. 
În cazul denumirilor legate de evenimentele istorice sau desemnând nume de 
personalităţi, se caută atribuirea lor străzilor cu care l!U o anumită legătură (al 
căror trasee au o legătură cu denumirea propusă). Inmulţirea numărului de 
străzi, necesitatea „inventării" unor denumiri cât mai variate, pentru evitarea 
repetărilor, va face însă tot mai anevoioasă păstrarea acestei legături. La acestea 
se adaugă şi numeroasele influenţe externe, „mode" şi curente întâlnite în celelalte 
ţări europene ce se vor face simţite chiar şi în nomenclatura stradală. Sub 
influenţa lui Napoleon al Iii-lea al Franţei, în timpul lui Cuza, de pildă, vechea 
cale de acces Podul de pământ devine Belvedere. Tot atunci mai apar şi denumiri 
cum ar fi Ma/mezon şi Francmazon18

• 

Noile nume date străzilor, după „moda" europeană, al căror înţeles era 
întru totul străin locuitorilor, erau adesea memorate într-o variantă deformată, 
prin analogie cu alte cuvinte. Acest procedeu mnemotehnic dădea naştere uneori 
unor situaţii „ năstruşnice", cum le numeşte Al. Graur. Un asemenea exemplu 
îl constituie strada Epico/. Denumită iniţial Epicur, i se schimbă relativ repede 
numele (dacă în 1879 Epicur nu figurează în lista străzilor, în 1882 apare deja 
cu numele de Epico/), datorită protestelor locuitorilor, care îi acordau un înţeles 
greşit. Pentru a înlătura orice analogie supărătoare oficialităţile au adus o mică 
deformare sfârşitului acestui nume, transformându-l astfel într-un „ complex sonor 

73 Giurescu, Constantin, C., „ Problema nomenclaturii străzilor din Bucureşti", 
p. 243-244. 

74 Arh. St. Bucureşti, fond Primăria Municipiului Bucureşti, dos. 47/1602-1872, f. 173, 
1locumente din 14 mai 1864, apud. Petre, Mihai, „ Toponimia urbană din perspectivă sociologică", 
111 Studii de onomastică, voi. III, Cluj-Napoca, 1982, p. 254. Vezi şi Idem, „ Motivat şi nemotivat 
111 toponimia urbană", în Studii de onomastică, voi. IV, Cluj, I 987, p. 375. 

75 Idem, „ Toponimia urbană din perspectivă sociologică", p. 255. 
76 Nume preluate din Guid de toate stradele aşezate pe alfabet ... , Bucureşti, Imprimeria 

S1111ului, I 87 I. 
77 Iordan, Iorgu, Toponimia românească, p. 313, apud. Petre, Mihai, op. cit., p. 253. 
78 Caselli, D., „ Podul de pământ", în Gazeta municipală, An IV, No. 192, 29 Sept. 1935, 

p 2. O mare parte a articolelor scrise de D. Caselli şi publicate în anii '30 în Gazeta municipală 
'111111 adunate în cartea Cum au fost odinioară Bucureştii, editată în 1935, cu prilejul „Lunii 
llurnreştilor", cu o ediţie revăzută în 1944, apărută la Bucureşti, Casa de Editură, Presă şi 
l111presariat Silex, într-o ediţie îngrijită de Oliver Velescu. 
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care n-a reprezentat niciodată nimic, în nici o limbă "79
• O altă denumire fără 

nici o însemnătate o poartă şi strada Zebrului (existentă la 1871 ), formă greşit 
masculină de la zebră, probabil prin analogie cu zimbru80

• Aşadar, denumirile 
de astăzi nu numai că se îndepărtează de realitatea exterioară pe care iniţial o 
reflectau, dar ajung (din dorinţa excesivă a autorităţilor de aliniere la standardele 
europene) chiar la bizara situaţie de a nu mai însemna nimic. 

Situaţiilor descrise mai sus mai pot fi adăugate şi cazurile de transformări 
lingvistice datorate greşelilor de transcriere. Un asemenea exemplu este analizat 
în 1962 de C. C. Giurescu, ce atrăgea atenţia asupra transcrierii defectuoase a 
numelui de Drumul sării (scris Drumul serii, potrivit concepţiei latinizante din 
secolul al XIX-iea, care dorea să îl evite pe „ă'', înlocuindu-l cu „e"") în Drumul 
serii. Această aparent banală greşeală, realizată din „ neatenţie sau neglijenţă 
sau poate în urma sugestiei unui consilier comunal care-şi descoperise vocaţia 
filologică", perpetuată până târziu, avea să înlocuiască „ unul din toponimele 
bucureştene cele mai expresive, evocând viaţa economică românească veche", 
cu un nume fără nici o legătură cu locul căruia îi era atribuit81

• 

Nu doar noile denumiri nu mai au un corespondent exterior dar, odată cu 
trecerea timpului, chiar şi vechile denumiri pierd legătura cu acesta (datorită 
intervenţiei artificiale a autorităţilor ce în dorinţa de a conserva vechile denumiri 
pun capăt şi procesului „tradiţional'', autoreglator. Departe de a fi imobil, acesta 
determina schimbarea denumirilor în funcţie de realitatea exterioară). Astfel, în 
1876, vechile denumiri de străzi, date în funcţie de breslele meşteşugăreşti, nu 
mai aveau nici un corespondent real. Ion Ghica relata: „Din toate aceste industrii 
însemnate şi bănoase n 'a mai rămas decât numele scris pe tăbliţe în respântiile 
câtorva strade; nume cari nu mai au azi nici un raport cu ceeace există. În 
strada căldărarilor, ovreii vând haine gata, croite şi cusute în Viena şi în Pesta; 
în ciaprazari găseşti turnuri şi velutină; dacă în şălari mai vezi câte o pereche 
de hamuri, fii sigur că ele vin dela Pesta sau dela Viena; uliţa işlicarilor s 'a 
numit câtva timp uliţa franţuzească şi astăzi poartă numele de strada Carol /, 
plină de marjă ovreiască Liveada cu duzi s 'a împodobit cu o mulţime de nume 
care mai de care: citeşti pe tăbliţele după 'n răspântii: Strada Sebastopol, Strada 
Occidentului, Înfundătura emigrantului, porecliri gratuite, cari nici una nu ne 
spune măcar că acolo să fi fost odinioară o adevărată pădure care producea 
mii de oca de mătase. Numirile cari se dau azi de Primăria noastră nu au nici 
un raport ca altă dată cu obiceiurile şi cu ocupaţiunile locuitorilor, cu vreun 
fapt istoric sau cu vreun o celebru "82

• 

Problema nomenclaturii stradale ridică aşadar, după cum am putut vedea 
până acum, mai multe probleme. Pe de o parte este problema atribuirii de nume 
străzilor - la început neoficial, de comunitate (primele atestări documentare din 
secolul al XVI-iea), iar mult mai târziu în mod oficial (debutul în 1943, Şoseaua 

79 Graur, Al., Nume de locuri, p. 94. 
80 Ibidem. 
81 Vezi Giurescu, C. C., „Toponimie bucureşteană. „Drumul sării", nu „Drumul serii", 

în Studii şi Cercetări de Lingvistică, I, anul XIII, 1962, pp. 73-75. 
82 Ghica, Ion, Scrieri, voi. II, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva", 

1914, p. 117. 
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Kisselejj), iar pe de altă parte este problema realizării tablelor cu aceste denumiri 
înscrise pe ele (prima intenţie 1834, nu se ştie dacă a fost aplicată) şi strâns 
legat de aceasta (de fapt o premerge) aceea a inventarierii denumirilor existente 
(primul inventar 1834, păstrat parţial). Realizate la început doar ca instrumente 
de lucru administrativ, aceste inventare de denumiri ajung abia cu mult mai 
târziu să devină accesibile populaţiei (după 1870). La acestea se adaugă 
problematica schimbărilor de nume date străzilor (primele schimbări ale 
denumirilor neoficiale se realizau în mod natural, în momentul în care nu mai 
corespundeau realităţilor pe care le reflectau; prima schimbare oficială coincide 
cu prima atribuire a unei denumiri onorifice: 1843, Aleia Bănesei este schimbată 
în Şoseaua Kisselejj). 

Până în 1870 se pare că nu au mai fost luate alte măsuri concrete în ceea 
ce priveşte reglementarea nomenclatura stradală deoarece Doctorul Obedenaru, 
în acelaşi articol din Informaţiunile bucurescene83

, acuză Primăria de neglijenţă 
şi atrage atenţia asupra mai multor probleme ce dau naştere la confuzii: 

1) oamenii spoiesc odată cu casele şi tablele pe care sunt trecute numele 
străzii şi numărul casei. Primăria ar trebui să ia măsurile de rigoare astfel încât 
„să se îndatoreze fie care proprietaru sau chiriaş a şterge (apă căldicică ajunge) 
spoiala pusă pe aceste table". 

2) „ din unele table s 'au scosu o literă în câtu numele este schâmbatu ". 
Astfel apare strada Orbului în loc de strada Corbului, strada Ometu, în loc de 
strada Cometu, strada Omrlu, în loc de strada Romulu. 

3) unele străzi au acelaşi nume sau nume foarte asemănătoare ca pronunţie; 
greşeli în numerotarea caselor ce trebuiesc rectificate; 

4) în unele locuri mai persistă vechile table albastre de pe vremea 
austriecilor. Acestea „ Trebuiesc şterse căci vedemu acele strade purtând două 
nume („.) ". De aici putem deduce că între timp au mai fost luate măsuri de 
instalare a unor astfel de table şi chiar au fost schimbate denumirile unora 
dintre străzi. 

5) numerele caselor nu sunt verificate, intervenţia neavizată a proprietarilor 
dând de multe ori naştere la confuzi: 66 căzut care devine 99 când este pus la 
loc; 

6) există străzi fără nume; 
7) aceluiaş nume de stradă apare scris cu ortografii diferite: strada Domni, 

în loc de strada Doamnei etc., acest fapt dând naştere la alte confuzii; 
8) unele numere sunt plasate ilegal, din propria iniţiativă a proprietarilor 

de imobile. 
Se atrage atenţia Primăriei şi asupra necunoaşterii denumirilor străzilor 

de către lume, cu atât mai mult cu cât nici cucerii (vizitii) şi nici sergenţii nu 
ştiu citi. Soluţia cea mai practică i se pare a fi Doctorului Obedenaru aceea a 
alcătuirii unui „ catalogu în ordinulu alphabeticu, de toate stradele, cu indicarea 
de unde pleacă strada şi unde ajunge, de la ce număru alu cutărei strade 
pleacă cutare stradă", la care se va adăuga şi suburbia şi ocolul în care se află. 

83 Obedenaru „Adresse/e în Orient şi în Europa Occidentală", în Informaţiunile 
lmcureştene, anul I, nr. 3 8, 13 Ianuarie 1870, p. 2. 
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Acest catalog propus de Obedenaru ar urma să fie dat gratuit fiecărui sergent 
şi gardian de noapte, cu condiţia ca aceştia să îl ofere pentru a fi consultat 
oricărui solicitant. De asemenea, catalogul se va găsi în hotele, cafenele, teatre, 
restaurante, grădini publice etc., urmând a fi cumpărat cu un leu exemplarul de 
cuceri sau de alte persoane interesate. Această propunere înfăţişează practic 
primul proiect de alcătuire a unei Călăuze a Capitalei, aşadar inexistentă încă 
în 1870. În 1871 este tipărit Guid de toate stradele aşezate pe alfabet. Autorităţile 
administrative şi judiciare, cazărmile, spitalurile, băncile ... din Capitală. Acest 
ghid este, dacă nu primul (deşi probabilitatea apariţiei unui alt ghid în scurtul 
interval cuprins între articolul Dr. Obedenaru şi 1871 este foarte mică), cel 
puţin printre primele inventare ale denumirilor de străzi din Bucureşti. 

Necunoaşterea nu este unica piedică ce stă în calea utilizării denumirilor 
oficiale ale străzilor de către populaţie. Uneori chiar dacă sunt cunoscute multe 
nume nu sunt vehiculate, datorită caracterului lor inedit: în 1871 întâlnim în 
Bucureşti străzi cu numele de Ciclopilor, Clemenţi, Eremita, Labirintului, 
Morfeu 84

• Fără nici o semnificaţie pentru locuitori aceste denumiri nu sunt 
utilizate în desemnarea locaţiei, preferându-se tot modalităţile tradiţionale. Astfel, 
orăşeanul, „mai des îţi spune că şeade în Mahalaoa cutare, de la coconu Costică, 
peste drum să face o uliţă, pe urmă dai de uă casă roşie apucă la stânga, apoi 
după ce mai mergi vezi uă poartă verde şi apuci la dreapta, şi mai mergi şi 
găsesci uă casă cu doi pomi la poartă, acolo este "85

• După spusele Doctorului 
Obedenaru, la 1870, doar unu la sută dintre locuitorii Bucureştilor ştiau să 
spună cum se numea strada pe care locuiau şi ce număr avea casa. 

Situaţia tablelor cu numerele caselor şi numele străzilor descrisă mai sus 
pare a se fi perpetuat încă şapte ani, deoarece, din procesul verbal al şedinţei 
Consiliului Comunei Bucuresci, din 3 septembrie 1877, aflăm „că mai multe 
din tăbliţele de numerotaţia stradelor precum şi table de nomenclatura" sunt 
„perdute" iar adesea unii cetăţeni fac cereri de a li se procura asemenea tăbliţe. 
Cu toate acestea, Consiliul amână luarea unei decizii concrete „ rămănând ca cu 
ocasiunea votării budgetului pentru annul viitor să se veadă deacă este necesitate 
de schimbarea tablelor de pe strade "86• 

Problema este reluată anul următor, astfel încât la 2 ( 14) Ianuarie 1878, 
în şedinţa extraordinară a Consiliului Comunei Bucuresci este înfiinţată o 
comisiune (formată din trei membrii) care să se ocupe „ de cestiunea schimbării 
tablelor de nomenclatura tuturor stradelor şi tăbliţelor de numerotaţiunea 
caselor", realizând şi o estimare a costurilor necesare acestei operaţiuni. Aceeaşi 
comisie este însărcinată de Consiliu cu schimbarea nomenclaturii mai multor 
străzi din Bucureşti „ ce n 'au nici uă însemnătate istorică", urmând ca acestea 
să primească, „precum se obicinuesce, numele bărbaţilor ce s 'au ilustrat prin 
fapte frumoase şi patriotice precum şi numiri din istoria ţărei ". Principalul 
motiv invocat este războiul purtat la acea dată cu Turcia, în care „s 'au săvârşit 

84 Bucureşti. Capitala României, Bucureşti, 1871. Planul oraşului de Pappasoglu, Maior 
D., apud. Petre, Mihai, op. cit., p. 255. 

85 Obedenaru „Adre:Ssele în Orient şi în Europa Occidentală", 12 Ianuarie 1870, p. 3. 
86 Monitorul Comunal al Primăriei Bucuresci, anul II, no. 30, luni 19 (I) septembr. 1877, 

p. 285. 
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multe acte măreţe" iar scopul, pentru prima oară explicit declarat într-un act 
oficial, este acela al perpetuării amintirii celor ce s-au remarcat în acest război 
în memoria colectivă, deoarece „ numele bărbaţilor ce s 'au illustrat cu acea 
ocasiune trebue să fie tot-d'a-una în ochii poporului [s.n.] ". (vezi Anexa 3). 
Strada devine astfel „ un fel de monument", cu funcţie comemorativă87 • 

Comisia formată în ianuarie 1878 nu este însă prima comisie oficială 
însărcinată cu atribuirea şi rectificarea numelor de străzi de pe cuprinsul 
Bucureştilor. Din consemnarea şedinţei extraordinare a Consiliului Comunei 
Bucuresci din data de 2 (14) Iulie 1881 aflăm de existenţa unui asemenea 
organism şi în 1877 (vezi Anexa 5). Iar numele inedite întâlnite în planul lui 
Jung, din 1856, fără nici un corespondent material direct în realitatea socială a 
vremii, denotă existenţa unei instanţe superioare încă de la acea dată. Activitatea 
acestor comisii nu era însă continuă şi sistematică, desfăşurându-se mai mult 
punctual. Lungile perioade de inactivitate îngreunau adoptarea de măsuri concrete 
deoarece se impunea înainte confirmarea sau schimbarea membrilor comisiei. 

Amânările prelungite, ale comisiei din 1878 de întocmire a unei liste cu 
propuneri, până la date de 20 (2) septembrie a aceluiaşi an, determină Consiliul 
Comunal să adopte de urgenţă lista cu schimbări propusă de Locotenentul de 
Primar I. P. Dumitrescu, pentru a da timp fabricantului de tăbliţe să le poată 
realiza până la data de 8 octombrie când armata română avea să intre în Bucureşti. 

Urmau aşadar a fi schimbate d'uă cam dată numai denumirile „a câtor-va 
st rade pe unde are a trece oştirea triumfătoare", „ rămânând ca în urmă consiliul 
primind lucrarea Comisiunei să discute asupra schimbărei numirei celor alte 
.\'/rade". Aceste prime străzi aveau să primească „ numirea localităţilor unde 
oştirea română a fost victorioasă în resbelul din urmă cu Turcii, cum şi numiri 
de corpurile oştirei şi de bărbaţi iluştri". Astfel: 

Calea Mogoşoaiei devine calea Victoriei. 
Strada Herăstrău devine calea Dorobanţilor. 
Calea Vergului devine Călăraşilor. 
Strada Târgovişte devine strada Griviţei. 
Strada Belvedere devine strada Plevna. 
Calea Craiovei devine cale Rahovei. 
Strada Germană devine strada Smârdanu. 
Strada Spirei devine stradâ 13 Septembre. 
Strada Fi/aretu devine strada 11 ]uniu. 
Bulevardul din vale de la strada Brezoianu spre Cotroceni devine 

Bulevardul Independenţei. 
Anul 1878 marchează astfel debutul (preconizat încă din 1848 când locul 

Jc sub Dealul Filaretului este denumit Câmpia Libertăţii) atribuirii intenţionale, 
oficiale, continue şi sistematice de denumiri menite a imortaliza un moment sau 
anumite personalităţi ale istoriei imediate, ce trebue să fie tot-d 'a-una în ochii 
poporului. Faţă de importanţa acestui moment trăit, vechile denumiri ale străzilor 
cc urmează a fi schimbate par a fi, pentru membrii Consi·liului, fără nici uă 

87 Popa, Victor Ion, „Din carnetul unui cetăţean. Numirea străzilor", în Gazeta municipală, 
unul IV, no. 156, 20 ianuarie 1935, p. I. 
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însemnătate, deşi majoritatea dintre ele, principale căi de acces din oraş, aveau 
o puteAmică corespondenţă cu trecutul acestuia. 

In paralel cu apelul la istoria imediată, motiv preponderent şi tot mai 
frecvent invocat de acum înainte în atribuirea de denumiri străzilor Capitalei, 
este exemplul străin: 

„ Între diferitele manifestaţi uni prin care o naţiune dovedeşte gradul ei de 
cultură şi civilisaţiune, se prenumără mai ales, cultul ce acele naţiuni profesează 
pentru memoria marilor dispăruţi. 

Ast-fel de ne vom arunca privirile în marele Capitale ale Europei, 
pretutindeni vom întâlni monumente, statui, şcoli, bulevarde, străzi, purtând 
numele bărbaţilor care s-au ilustrat, fie prin fapte războinice, fie prin merite 
însemnate de bărbaţi de Stat, de oameni de litere, de sciinţe, arte etc. ". Cum, 
la începutul secolului al XX-lea, Bucureştii ofereau deja unele asemenea exem
ple, „ este dar bine să perseverăm în această direcţiune, şi pilda bună trebue 
mai ales dată de cei care prin fiinţa lor au o înrâurire mai puternică în societate. 
De aceea vedem că Primăriile din toate oraşele însemnate se pun tot-d 'auna în 
fruntea unor asemenea iniţiative, să le urmăm dar şi noi pe acea cale "88 (vezi 
Anexa 6). 

Noile cerinţe apărute odată cu dezvoltarea continuă a oraşului (pe de o 
parte creşterea densităţii locuinţelor în centrul oraşului, iar pe de altă parte 
extinderea suburbiilor în afara marginilor stabilite ale oraşului), în anii imediat 
următori Războiul de independenţă, impun cu tot mai mare insistenţă existenţa 
unei identităţi (care să cuprindă nume şi prenume) şi a unei adrese (stradă şi 
număr) exacte a locuitorilor89• Chiar cetăţenii sunt cei care solicită cu insistenţă 
Primăriei fixarea unei adrese exacte90 în condiţiile în care majoritatea noilor 
întreprinderi şi instituţii (în special cele financiare, cum ar fi băncile sau Creditul 
Funciar Urban) cer acest lucru. Astfel, în paralel cu acţiuni sistematice de 
numerotare a imobilelor91

, primăria Capitalei adoptă, cu o oarecare întârziere, 
şi o serie de măsuri de reglementare a denumirilor de străzi. Lipsa unor criterii 
stricte de atribuire a numelor a dus la situaţia în care „ mai multe din stradele 
oraşului poartă nume nepotrivite sau chiar acelaşi nume". Hotărârile Consiliului 
Comunal din 12 octombrie 1907 (vezi Anexa 7) şi 8 iunie 1909 (vezi Anexa 8) 
au scopul de a remedia această stare de fapt. Întârzierea cu care au fost adoptate 
aceste măsuri (amânările succesive ale amplasării de plăcuţe cu numărul casei 
şi numele străzii) a tăcut loc unor modalităţi inedite de înşelăciune. Astfel, în 
mai toată partea de est a Bucureştilor, fără autorizaţia Primăriei, unii oportunişti 

88 Monitorul Comunal al Primăriei Bucuresci, anul XVI, no. 45, dumineca 10 februarie 
1902, p. 651-652. 

89 Velescu, Oliver, „ Contribuţii la istoria nomenclaturii străzilor din Bucureşti (/) ", p. 80. 
90 vezi Petiţia comercianţilor şi proprietarilor din suburbia Spirea Nouă, Direcţia 

Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale, fond Primăria Municipiului Bucureşti, Serviciul 
Tehnic, dos. 1216/1897, f. 4 şi 7, apud. Velescu, Oliver, Nomenclatura străzilor bucureştene(//), 
p. 131. 

91 Pentru tabelul de astăzi numerotate între anii 1890-191 O, vezi Velescu, Oliver, 
„ Contribuţii la istoria n'!menclaturii străzilor din Bucureşti (/) ", p. 84-85. 
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„ (. . .) numerotau strada ca din partea Comunei şi înşelau proprietarii luându-le 
b . "92 anz . 

Ritmul atribuirii de denumiri străzilor pare a fi destul de alert până la 
începutul secolului, deoarece ambele hotărâri, din 1907 şi 1909, remarcă 
imposibilitatea adoptării unei măsuri totale, de schimbare dintr-o dată a tuturor 
denumirilor necorespunzătoare, fără cauzarea unor perturbări sociale grave. 
Soluţia propusă este aceea de eşalonare în timp a modificărilor ce trebuiesc 
aduse, la fiecare şase luni propunându-se o serie de schimbări sau atribuiri de 
nume de străzi. Numărul denumirilor comemorative creşte simţitor. Dincolo de 
perpetuarea memoriei oamenilor iluştri ai ţării copul acestor denumiri devine 
tot mai explicit educativ. Pentru a se face învăţătură generaţiilor viitoare, se 
propune ca „ sub placa indicatoare a numelui străzei să se urmeze exemplul dat 
de alte oraşe şi să se indice foarte rezumat principala calitate a persoanei 
comemorate "93 • 

Primele criterii de atribuire a denumirilor de străzi (deşi sumare) sunt 
aşadar menţionate în hotărârea din 1907 a Consiliului Comunal (deşi nu erau 
explicit numite criterii): nu trebuie să existe două sau mai multe denumiri 
identice iar prioritar vor fi atribuite denumiri comemorative (în special nume de 
personalităţi). Acestea din urmă par a fi tot mai mult adevăratele denumiri 
considerate ca având un sens sau ca fiind potrivite. Funcţia orientativă a 
denumirilor de străzi va trece pe un plan secund, nevoia atribuirii unui sens 
acestora aducând în prim plan funcţia comemorativă. Perpetuarea corectă a 
memoriei marilor personalităţi (memorarea colectivă), cu scopul explicit de a 
„ se face astfel învăţătură generaţiilor viitoare", se va face prin menţionarea, pe 
placa indicatoare a numelui străzii, a principalei calităţi a persoanei comemorate 
(vezi Anexa 7). Capitala urma, în acest sens, să adopte exemplul dat deja de alte 
oraşe ale ţării. Se realizează astfel o adevărată schemă de memorare, menită a 
arăta ce anume trebuie memorat şi în ce fel. Analiza numelor de persoane 
atribuite străzilor, completată cu analiza acestor scurtelor descrieri, prin cuvinte 
cheie, ce le însoţeau, ar putea conduce spre imaginea schematică a idealurilor 
acelei epoci. Din păcate însă aceste descrieri nu apar menţionate în ghiduri. 

Criteriile de atribuire a numelor de străzi, mai sus menţionate, sunt întărite 
~i completate în şedinţa Consiliului Comunal, din data de 8 iunie 1909. Aici se 
precizează necesitatea de a se deosebi străzile ce poartă acelaşi nume, de a se 
da nume străzilor nou deschise şi se întăreşte hotărârea de a se comemora 
oamenii marcanţi ai ţării prin aceste denumiri94

• În acest din urmă caz, se face 
însă precizarea că „ nu se va putea da unei străzi numele unei persoane oarecare 
decât după trecerea a 5 ani dela moartea acelei persoane, căci numai atunci, 
când au trecut 5 ani se va putea vedea dacă memoria acelei persoane a durat 
ln.n.], şi în ce măsură pentru a putea numi o stradă după numele acelei 

92 Velescu, Oliver, Nomenclatura străzilor bucureştene (li), pp. 131-132. 
93 Monitorul Comunei Bucureşti, anul XXII, no. 44, dumineca 4 noembre 1907, p. 565. 
94 Raportul prezentat la 8 iunie 1909 are ataşat un tabel cu 41 de străzi ale căror denumiri 

urmează a fi schimbate. Dintr-un total de 38 de denumiri noi propuse (în trei cazuri se unifică 
două străzi), 31 sunt nume de personalităţi, în timp ce din cele 41 de denumiri vechi propuse 
pentru a fi schimbate, doar cinci erau nume de persoană (fără a lua în consideraţie sfinţii). 
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persoane "95
. Se încearcă aşadar realizarea unei selecţii mai riguroase a 

personalităţilor ce urmează a fi comemorate prin denumirile de astăzi. Criteriul 
de selecţie (am putea spune ideal dacă nu utopic) se doreşte a fi, după cum se 
precizează în hotărârea de mai sus a Consiliului Comunal, memoria colectivităţii 
- ea era cea în funcţie de care ar fi trebuit să fie reţinute numele unor persoane 
şi nu a altora. Lipsesc însă precizările suplimentare car~ să precizeze modalităţile 
concrete utilizate în investigarea memoriei colective. In realitate, prin atribuirea 
de denumiri comemorative, se dorea nu perpetuarea unei memorii colective ci 
formarea unei memorii colective. 

Măsurile adoptive în 1907 şi 1909 vin în întâmpinarea unor nevoi concrete, 
apărute odată cu înfiinţarea Societăţii de locuinţe ieftine, dar şi cu sporirea 
iniţiativelor private de construire a unor locuinţe. La începutul secolului al 
XIX-iea iau astfel naştere numeroase cartiere, atât la periferie cât şi în interiorul 
oraşului, prin parcelarea unor grădini sau „parcuri"96

. Cu toate acestea însă nici 
una dintre reglementările adoptate până la această dată nu are un caracter general 
şi nu clarifică toate aspectele problemei. Ele sunt mai degrabă fragmentare, 
particulare şi limitate în timp. În Repertoriu General Alfabetic al tuturor 
codurilor, legilor, decretelor-legi. Convenţiuni, decrete, regulamente, etc. 
1 ianuarie 1860-1 ianuarie 1940. Publicate în Monitorul Oficial, Colecţia 
C. Hamangiu, Consiliul Legislativ şi în alte colecţiuni similare, realizat de Prof. 
George Alexianu97

, figurează două regulamente cu privire la străzi, nomenclatură: 
Proiect de regulamentul pentru nomenclatura străzilor în Bucureşti, publicat la 
data de 11 iunie 1920, în Monitorul Oficia/98

, şi Instrucţii pentru revizuirea şi 
completarea nomenclaturii străzilor şi numerotării caselor din oraşe şi comunele 
suburbane, publicat la 6 august 1930, în Monitorul Oficia/99

. Primul dintre ele 
reprezintă cea dintâi reglementare unitară, completă şi cu caracter general 
referitoare la numerotarea şi nomenclatura străzilor din Bucureşti. Cel de al 
doilea100 vizează un cadru mult mai general, referindu-se la măsurile ce trebuiesc 
luate, în domeniul nomenclaturii străzilor şi la numerotării caselor, în vederea 
desfăşurării în bune condiţiuni a Recensământului Populaţiei, în toate oraşele şi 
satele României. El prevede practic verificarea măsurilor luate până acum în 
acest domeniu, îndreptarea urgentă a abaterilor şi completarea omisiunilor. Aceste 

95 Monitorul Comunal. Organ oficial al Primăriei Bucureşti. anul XXIII, no. 28, 12 iulie 
1909, p. 466. 

96 Vezi Duţu, Aurel, „Realizări ale administraţiei bucureştene la începutul secolului al 
XX-iea", în Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, nr. 7, Bucureşti, 1969, pp. 99-107. 

97 Alexianu, George, Repertoriu General Alfabetic al tuturor codurilor, legilor, 
decretelor-legi. Convenţiuni, decrete, regulamente, etc. I Ianuarie 1860 - 1 Ianuarie 1940. 
Publicate în Monitoru/ Oficial, Colecţia C. Hamangiu, Consiliul Legislativ şi în alte colecţiuni 
similare, voi. II (M-Z), Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, Bucureşti, 
1941, p. 1607. 

98 Monitorul Oficial, no. 54, vineri 11 iunie 1920, pp. 1678-1680. 
99 Monitorul Oficial, no. 174, miercuri 6 august 1930, pp. 6755-6758. 
100 Textul parţial al Instrucţiunilor privitoare la revizuirea şi completarea nomenclaturii 

străzilor şi numerotării caselor din oraşe şi sate va fi redat în Anexa 7. Nu vor fi consemnate 
decât pasajele referitoare la nomenclatura străzilor din oraşe (în instructajul pentru comunele 
rurale nefiind nici o referire la nomenclatura străzilor ci doar la numerotarea caselor). 
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două reglementări normative vin în întâmpinarea cerinţei tot mai acute de 
clarificare a situaţiei locaţiei în perioada interbelică, pe fondul creşterii tot mai 
alerte a populaţiei (în special datorită migraţiei masive a populaţiei din provincie 
spre Capitală, după Primul Război Mondial) şi a extinderii suprafeţei oraşului 
(devenit după războiul· din 1916-1918 capitala unei ţări mai mult decât dublată 
ca număr de locuitori şi suprafaţă) 101 • 

La 20 septembrie 1919 Consiliul Comunei Bucureşti votează proiectul de 
regulament pentru numerotarea şi nomenclatura străzilor Capitalei. Cerându-se 
avizul Consiliului Administrativ Permanent, acesta îl admite, aducând însă unele 
modificări. În cele din urmă, la 20 martie 1920, proiectul este aprobat de însuşi 
Regele Ferdinand I, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial abia în 11 iunie 
al aceluiaşi an. Împărţit în două secţiuni: I. Norme de numerotare (cu 25 de 
puncte) şi II. Nomenclatura stradelor (cu 20 de puncte) 102

, acest proiect de 
regulament se regăseşte aproape în totalitate (cu excepţia unui singur punct care 
este eliminat şi cu unele precizări aduse compoziţiei comisiei de nomenclatură) 
în Regulamentul pentru numerotarea şi nomenclatura străzilor Municipiului 
/Jucureşti din 1945. Această persistenţă în timp este dovada completitudinii şi 
n caracterului său general. Potrivit celor consemnate, „ Toate străzile aflătoare 
1i1 raza oraşului trebuiesc să poarte o denumire fixată de comună". De asemenea 
se aduc completări în ceea ce priveşte criteriile de stabilire a denumirilor: „ Se 
va căuta a se da străzilor îndeosebi numiri: 

a) Naţionale şi cu caracter politic, istoric, literar, geografic, ştiinţific, 
religios, militar, artistic, economic, atât în ceea ce priveşte numiri de persoane 
f'<ÎI şi de datini, de bătălii, creaţiuni populare, etc. preferându-se numele în 
l1xătură cu istoricul Bucureştilor şi a ţărei. 

b) În categoria aceasta vor intra şi numele romane (latine) sau Dace în 
/1•>-:ătură cu istoria şi cultura românească. 

c) Nu se vor da decât nume de persoane încetate din viaţă de cel puţin 
I ani în ce priveşte numele persoanelor politice române. 

d) Se va căuta ca pe cât posibil, străzilor a căror nume au mai fost 
l'l'lrimbate să nu li se mai schimbe numele. 

e) Arterelor principale şi stradelor cu nume adânc înrădăcinate în tradiţia 
oraşului să nu li se schimbe numele. 

j) Numele ce cuprinde sfera aceleaşi naţiuni să se caute a se concentra 
fli' cartiere, pe cât posibil, în scopul unei mai uşoare orientări. 

Zonele de numiri vor fi determinate şi de istoricul locurilor, al clădirilor 
1•1istente din acele locuri, ale orografiei ori hidrografiei lor etc. 

g) Pentru stradele cari astăzi cu forma de T sau Y şi totuşi poartă o 
1·/11>-:ură numire, ceeace produce dezorientare, se va căuta a se da denumiri 

101 Pentru mai multe informaţii cu privire la dezvoltarea urbanistică a Bucureştilor în 
prnoada interbelică, vezi Daichie, Petre, Aspecte ale dezvoltării urbanistice în Bucureşti (1918-
/ U././}, în „Materiale de Istorie şi Muzeografie", voi. IV, 1966, Muzeul de Istorie a Oraşului 
ll11rnrcşti, pp. 425--440; Daichie, Petre şi Bene, Ana, Aspecte ale dezvoltării ezilitar-urbanistice 
11/1• c·apitalei între cele două războaie mondiale, în „ Materiale de Istorie şi Muzeografie", 
Ynl. IV, 1966, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, pp. 119-139. 

102 Secţiunea II Nomenclatura stradelor, a acestui Proiect este redată integral în Anexa 7. 
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distincte pentru porţiunile ce apar distincte. O stradă deci va purta un singur 
nume pe porţiunea care se consideră a forma un singur tot şi va fi lesne de 
recunoscut ca atare". 

Îndepărtându-se astfel tot mai mult de caracterul lor iniţial geografic, 
străzile dobândesc tot mai mult „ un aer de dascăl istoric "103

• 

O măsură ingenioasă o constituie acele „foi de pergament lipite pe 
geamurile felinarelor, şi cari sunt vizibile atât ziua cât şi noaptea (litere 
ultra-marin pe fond alb)", alternative, pe timp de noapte, ale clasicelor tăbliţe. 

Un caz aparte îl constituie numele de persoane date străzilor. Scopul lor 
educativ este în mod explicit precizat: „ Când tabela poartă numele unei 
persoane, se vor indica dedesubt pe lângă înşiruirea de căpetenie care a hotărât 
darea numelui stradei şi datele naşterii şi încetării din viaţă a acelei persoane, 
qceasta spre a se evita confuziuni şi a se forma o educaţie publicului [s.n.] ". 
In ceea ce priveşte cazul particular al persoanelor politice române „nu se vor 
da decât nume de persoane încetate din viaţă de cel puţin 3 ani". Dacă în 1909 
se vorbea de persoane marcante, iar aceasta doar în cazul persoanelor politice 
române (vezi Anexa 9). 

În vederea desfăşurării în bune condiţii a Recensământului general al 
populaţiei, articolului IX din Legea recensământului general al populaţiei 
(promulgată cu înaltul decret regal Nr. 978 din 20 Martie 1930 şi publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 66 din 21 Martie 1930) prevedea ca „ cel puţin cu 6 luni 
înante de facerea recensământului, toate autorităţile comunale: municipii, oraşe 
şi comune rurale, vor lua măsuri pentru revizuirea şi completarea nomenclaturii 
străzilor şi şoselelor, precum şi pentru numerotarea caselor "I 04. Accentul nu 
este pus atât pe conţinutul denumirilor (nu se mai precizează nimic despre 
criteriile de selecţie a denumirilor, ba chiar se precizează că în cazul noilor 
denumiri, „ aceste nume se vor da şi afişa deocamdată provizoriu, urmând ca 
autoritatea comunală să păşească la stabilirea definitivă a numelor, potrivit 
legii comunale") cât pe aspectele concrete, legate de atribuirea de nume tuturor 
străzilor şi de numere tuturor caselor, de vizibilitatea tablelor etc. Se dau o serie 
întreagă de amănunte adiţionale legate în special de modalitatea în care se va 
face numerotarea caselor. De remarcat este faptul că în cazul instrucţiunilor 
pentru comunele rurale nu se dă nici o instrucţiune legată de numele străzilor. 
Toate cele nouă puncte ale instrucţiunilor se referă la modul de numerotare al 
caselor (vezi Anexa 10). 

Apariţia reglementărilor menţionate anterior ar fi trebuit să clarifice 
neregulile intervenite în denumirile străzilor din capitală. Se pare însă că rezultatul 
nu a fost acesta. Autorii a numeroase articole din presa vremii semnalează o 
serie de situaţii anormale datorate uneori chiar încălcării regulilor stabilite în 
1920I05 . 

103 Popa, Victor Ion, op. cit., p. 1. 
104 Monitorul Oficial, no. 174, miercuri 6 august 1930, pp. 6756. Conţinutul instrucţiunilor, 

date în vederea desfăşurării recensământului, va fi parţial reprodus în Anexa 8. 
105 m. d., „ Comisia de nomenclatură", în Gazeta municipală, anul I, no. 32, 21 august 

1932, p. I; „ Câteva cuvinte despre sectoarele poştale. Între călăuza d-lui Calapod şi ghidul 
oficial. Propuneri pentru remedierea unei situaţii anormale", în Gazeta municipală, anul II, 
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După Primul Răzb~i Mondial au loc numeroase schimbări în nomenclatura 
străzilor din Bucureşti. Intr-un articol dintr-un cotidian bucureştean se afirma, 
în 1932, că „s-au schimbat atâtea nume de străzi în ultimul timp, încât se poate 
spune pe bună dreptate, că în această privinţă, s-a schimbat aproape faţa 
oraşului "106. Multe din aceste schimbări nu fac însă decât să provoace „ un 
haos inutil şi dăunător "107, întreţinut în parte şi de dezvoltarea rapidă a oraşului 
şi de masivele parcelări de terenuri. Unii chiar afirmau că exemplele anormale 
reprezintă până la 50% din totalul denumirilor de străzi 108 . 

Un prim aspect, semnalat de cele mai multe articole din presă, se referă 
la inulitatea schimbărilor de nume în condiţiile în care, datorită parcelărilor, 
numeroase străzi purtau, în loc de nume, literele alfabetului sau numere. Astfel, 
în anul 1933, în Bucureşti existau 34 de străzi „A", 30 de străzi „B", 29 de 
străzi „C", 22 de străzi „D", 23 de străzi „E", 19 de străzi „F" 109 etc. sau nume 
ciudate de străzi precum Calea Rahovei 285 cu numerele 1, 2, 3 etc. 110• Tot atât 
de numeroase sunt şi străzile cu nume de persoane necunoscute (în anul 1935 
existau străzile Caracaş Elena, Caracaş Eliza, Caracaş Irina, Caracaş Maria, 
Caracaş Ştefan, Caracaş Grigore plus încă alte cinci străzi Caracaş cărora însă 
Ic-a fost schimbat numele; străzile Dumitrescu Vasile I, Dumitrescu Vasile II, 
Dumitrescu Vasile III, Dumitrescu Ghiţă, Dumitrescu Ilie I, Dumitrescu Ilie II, 
Dumitrescu N. Maria, Dumitrescu Nae, Dumitrescu Petre, etc. 111 ), multe dintre 
ele cu nuanţă comică (Marin Braga~iu, Voicu Ciocârlan, Mitruş Lăptaru, Nae 
al Liţei, Mihalache Cârpaciu, etc. 1 2) sau de străzile ale căror denumiri sunt 
date după „ nume de oameni şi mai ales de cucoane" (Angela, Aurelia, Eliza, 
Valeria, 13 de Elena, etc.) 113 . Iar toate aceste, în timp ce numele unor domnitori 
români (Suţu, Mavrocordat, Neagoe Basarab), nu erau încă date nici unei străzi 114 . 
Explicaţia principală a abundenţei de nume necunoscute o reprezintă parcelarea 
11 numeroase terenuri. Străzile nou create primesc nu numai numele proprietarului 

1rn. 68, 7 mai 1933, pp. 1-2; „Nomenclatura străzilor bucureştene. Nume cu haz şi fără haz -
Mitică Rădulescu şi Mitică M. Rădulescu. - Bouillon sau Bulion?. Criterii cari nu se respectă. 

Ce bine ar fi să se ia măsuri!", în Gazeta municipală, anul II, no. 69, 14 mai 1933, pp. I
!; Popa, Victor Ion, op. cit., p. I; Idem, „Din carnetul unui cetăţean, Numirea străzilor", în 
lia:eta municipală, anul IV, no. 158, 3 februarie 1935, pp. 1-2; Stahl, Henri, „Botezarea şi 
111.1-hotezarea străzilor capitalei", pp. 1-2; 

106 m. d., „ Comisia de nomenclatură", în Gazeta municipală, anul I, no. 32, 21 august 
111.U, p. I. 

107 Ibidem, p. I. 
108 „Nomenclatura străzilor bucureştene. Nume cu haz şi fără haz - Mitică Rădulescu şi 

Mitică M. Rădulescu. - Bouillon sau Bulion?. Criterii cari nu se respectă. - Ce bine ar fi să se 
111 măsuri!", p. I. 

109 „ Câteva cuvinte despre sectoarele poştale. Între călăuza d-lui Calapod şi ghidul 
11//d11/. Propuneri pentru remedierea unei situaţii anormale", p. 2. 

110 Ibidem. Situaţia se datorează faptului că terenul din Calea Rahovei Nr. 285 a fost 
pnrcclat care avea o stradă cu case pe ambele laturi. 

111 Popa, Victor Ion, op. cit., p. I. 
112 „ Câteva cuvinte despre sectoarele poştale. Între călăuza d-lui Calapod şi ghidul 

11f/1·it1l. Propuneri pentru remedierea unei situaţii anormale", pp. 1-2. 
113 Stahl, Henri, op. cit., pp. 1-2. 
114 Popa, Victor Ion, op. cit .. p. I. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



164 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIV 

dar de multe ori şi pe cel al rudelor, deoarece „ nu există proprietar mare sau 
mic de teren care parcelându-şi latifundiul, să nu ~ăsească util a da străzilor 
noui creiate şi numele membrilor dinastiei sale " 11 • Un caz cu totul aparte îl 
constituie cel al primarului sectorului Verde, Mitică Rădulescu, al cărui nume 
este regăsit ca nume de stradă. Situaţia devine însă cu atât mai bizară cu cât 
exista şi o stradă cu numele de Mitică Rădulescu, fiul primarului. Sarcastic, 
jurnalistul subliniază această încălcare a regulamentului nomenclaturii stradale, 
chiar de către primar. „ Simpaticul primar al sectorului Verde a trecut de pe 
acum la nemurire. O stradă de pe lângă stăvilarul Ciurel (care purta până mai 
acum câtva timp numele de strada Sihăstriei! .. .), este denumită astăzi strada 
Mitică Rădulescu. (. . .) Dacă este explicabil însă ca pentru activitatea ce se 
anunţă promiţătoare a primarului de Verde să i se acorde răsplata recunoştinţei 
cetăţeneşti chiar sub această formă, nu înţelegem însă ce merite are fiul d-sale: 
întrebarea ne-am pus-o când am văzut că o altă stradă din cartierul Crângaşi 
poartă numele de strada Mitică Rădulescu "I 16. 

În acelaşi timp cu existenţa acestor tipuri de nume, într-adevăr fără nici 
o însemnătate, aveau loc numeroase schimbări de nume, uneori fiind înlocuite 
chiar şi nume vechi, strâns legate de istoria oraşului (deşi în regulamentul 
specifica în mod clar ca asemenea schimbări să fie evitate). Creşterea numărului 
de străzi, odată cu extinderea oraşului, îngreunează peste măsură ţinerea unei 
evidenţe a acestora. Astfel, condiţiile în care primăriile de sector (mai în măsură 
să cunoască realitatea ariei citadine avute în evidenţă) nu erau consultate (vezi 
Anexa 11 ), asemenea abuzuri sunt în parte explicabile. 

Ca un omagiu adus personalităţilor străine ce au sprijinit România în 
primul Război Mondial, apar în capitală numeroase nume străine. Strada 
Gabroveni, cu o mare însemnătate în tradiţia comerţului bucureştean, este botezată 
Franklin Bouillon. Noul nume avea să producă numeroase dificultăţi 
bucureştenilor ce nu cunoşteau limba franceză, ajungând să fie pronunţat, în loc 
de „Buion", „Bulion", sau să continue pur şi simplu să fie menţionată ca Strada 
Gabroveni. Aşadar, îq acest caz „scopul înalt urmărit de cei ce au făcut gestul, 
nu a fost atins "117 . In aceeaşi situaţie sunt şi celelalte nume străine. Strada 
Georges Clemenceau, ce este pronunţată „Clemenceanu'', Strada Dr. Sergent, 
pronunţată „Sergent'', nu „Serjan" etc. Dificultatea adoptării noului nume, 
existente şi în centru, va fi cu atât mai mare în cazul în care strada se află la 
periferia oraşului, ca în cazul Aleii lui/land (în apropierea Bulevardului 
Pieptănari). 

Remarca generală, cu privire la noua nomenclatură a străzilor, a articolelor 
menţionate este aceea că nu există criterii sau o regulă precisă privind numirea 
străzilor sau, cu alte cuvinte, „ nici o rânduilă şi nici un principiu "118 . Puţinele 
criterii existente nu sunt respectate de comisiile de nomenclatură deoarece „ mai 

115 „ Nomenclatura străzilor bucureştene. Nume cu haz şi fără haz - Mitică Rădulescu şi 
Mitică M. Rădulescu. - Bouillon sau Bulion?. Criterii cari nu se respectă. - Ce bine ar fi să se 
ia măsuri!", p. I. 

116 Ibidem, pp. 1-2. 
117 Ibidem, p. I. 
118 Popa, Victor Ion, op. cit., p. 2. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PATRIMONIU BUCUREŞTEAN 165 

.fiecare membru are rude, prieteni sau partid politic în spinare"119 • Situaţia este 
perpetuă însă în mare parte datorită ambiguităţii legislaţiei în domeniu. Astfel, 
de exemplu, în privinţa numelor de persoane, regulamentul stipulează faptul că 
„ Nu se vor da decât nume de persoane încetate din viaţă de cel puţin 3 ani în 
ce priveşte numele persoanelor politice române". Formularea lasă loc 
interpretărilor, nefiind prea clar dacă doar politicienii trebuie să fie decedaţi de 
cel puţin trei ani sau toate persoanele aflate în discuţie. 

Articolele din publicaţiile vremii aduc însă şi o serie de propuneri concrete 
de remediere a situaţiei existente: să se caute pe cât posibil stabilirea unei 
legături între „mărimea omului", între „însemnătatea numelui" şi stradă 120 

(având în vedere dimensiunea, aspectul şi amplasarea ei în ansamblul reţelei 
urbane); să se evite cazul în care numele unei familii dă denumirea mai multor 
străzi, fiind suficient o singură stradă care să poarte numele familiei, referindu-se 
astfel la toţi membrii săi (ex.: familia Brătianu) 121 ; să fie schimbate numele 
străzilor doar în cazurile absolut necesare (cele care produc confuzii), evitându-se 
cele pur subiective 122; să se ţină seama de tradiţie, „ de deprinderea cetăţeanului 
bucureştean " 123, revenindu-se chiar, acolo unde este cazul, la „ vechile denumiri 
t'vocatoare ale unui trecut ce ar trebui să ne fie drag "124, pentru aceasta fiind 
nevoie de includerea în Comisia de Nomenclatură a unor istorici cunoscători ai 
trecutului Capitalei. O măsură radicală ar trebui să interzică utilizarea numelor 
de politicieni în denumirilor străzilor înainte de 30 de ani de la moartea 
acestora 125 . 

Cu toate criticile aduse, unele prevederi au fost totuşi aplicate cu succes 
- este cazul recomandării ca numele din sfera aceleiaşi noţiuni să fie concentrate 

pc cartiere. Astfel, străzile cartierului nou format din parcul Bonaparte primesc 
nume de capitale străine, străzile din jurul Facultăţii de Medicină primesc nume 
de medici, cele din parcul Domeniilor de aviatori morţi în Răsboiul cel mare 
(Primul Război Mondial), ~te. Acţiunea va continua şi în timpul şi după cel de 
ni Doilea Război Mondial. In 1944, străzile noi deschise (denumite pe litere) în 
parcelarea Vatra Luminoasă, proprietatea Ministerului Muncii, primesc denumiri 
aparţinând acestui domeniu (nume de personalităţi ale acestui minister: Strada 
Gr. l. Trancu-laşi, întemeietorul Ministerului Muncii, etc.; sau nume de 
meseriaşi: dulgheri, croitori, aurari, etc.) 126. În 1948, străzile (denumite până 
atunci în principal după literele alfabetului) din parcul Ostrov, primesc nume de 

119 Idem, „ Din carnetul unui cetăţean. Numirea străzilor", în Gazeta municipală, anul IV, 
110. 156, 20 ianuarie 1935, p. 1. 

120 Idem, „Din carnetul unui cetăţean. Numirea străzilor", în Gazeta municipală, anul IV, 
110. 158, 3 februarie 1935, p. 1. 

121 Ibidem, p. 2. 
122 „Nomenclatura străzilor bucureştene. Nume cu haz şi fără haz - Mitică Rădulescu şi 

Mitică M. Rădulescu. - Bouillon sau Bulion?. Criterii cari nu se respectă. - Ce bine ar fi să se 
111 măsuri!", p. 2. 

123 Ibidem. 
124 Stahl, Henri, „ Botezarea şi răs botezarea străzilor capitalei", p. 2. 
125 Ibidem. 
126 Monitorul Comunal, Primăria Municipiului Bucureşti, anul LXIX, nr. 5, 30 ianuarie 

1944, p. 49. 
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peşti 127 , cele din parcelarea Jianu, primesc nume de scriitori (dintr-un total de 
11 străzi, 7 sunt ruşi, 3 sunt francezi iar doar unul este italian), cele din parcelarea 
Rahovei, nume de eroi „ căzuţi în războiul antifascist" iar cele din parcelarea 
Vatra Luminoasă, nume de luptători pentru cauza democraţiei sau de luptători 
socialişti 128 . Străzile din parcelarea Fabrica de Chibrituri îşi schimbă numele, 
primind tot nuf!:1ele celor căzuţi pentru cauza democraţiei, toţi decedaţi în 
februarie 1945. In alte cartiere străzile primesc nume de compozitori (actualul 
cartier Floreasca), chiar de lăutari renumiţi (în parcelarea Negroponte) 129. 

Evenimentele ce au urmat, marcate de schimbarea regimurilor politice în 
anii 1940, 1944, I 948 au avut urmări dezastruoase asupra nomenclaturii străzilor 
din Bucureşti. Schimbările şi aşa mult prea numeroase în perioada interbelică 
se produc acum cu o repeziciune şi mai mare. Uneori se recurge chiar la anularea 
măsurilor anterioare. Vom semnala câteva exemple în acest sens. 

În 1940, în Revista Istorică Română apare menţionat, într-un scurt 
comentariu semnat cu iniţialele C. C. G. (probabil C. C. Giurescu), faptul că 
numele străzii Madgearu a fost schimbat în Furajului 130 . Probabil acest 
neologism, cum îl numeşte autorul articolului, nu este atât de întâmplător. De 
asemenea, în martie I 943, strada Londra primeşte noua denumire de strada 
Odesa, strada (şi piaţa) Washington, pe cea de strada (şi piaţa) Crimeia, strada 
Wilson, pe cea de strada Vienei. Piaţa William Belson Cromwell este suprimată, 
considerându-se că nu este necesară 131 . Aceste schimbări, deşi tardive, pot fi 
puse în legătură cu faptul că din decembrie 1941 România se afla în război cu 
Marea Britanie şi Statele Unite. 

Deşi din 1942 avuseseră loc o serie întreagă de schimbări de nume de 
străzi, în februarie 1944, Primarul Capitalei, Ion Răşcanu, decide ca toate 
schimbările de denumire a străzilor, hotărâte şi aplicate cu începere de la 
1 ianuarie 1942, să fie revocate, ele urmând a-şi relua în mod provizoriu, fostele 
denumiri. Excepţie vor face străzile ce nu aveau până la acea dată denumiri 
oficiale şi cărora de la 1 ianuarie 1942 li se fixaseră denumirile şi străzile care 
au denumiri asemănătoate şi pot da naştere la confuzii. Decizia urma să se ia 
în baza ordinului Nr. 3405911942 şi Nr. 37381/1943 al Ministerului Afacerilor 
Interne. prin care se aducea la cunoştinţă faptul că „ după terminarea războiului, 
unora din străzile şi pieţele Capitalei urmează să li se dea nume de eroi naţionali 
căzuţi pe câmpul de onoare, potrivit instrucţiunilor cari se vor întocmi la timp, 
de către Marele Stat Major al Armatei "132. Pe de o parte, măsura pare prematură, 
avându-se în vedere că la acea dată războiul era în plină desfăşurare, iar pe de 
altă parte, revenirea provizorie la vechile denumiri pare inutilă, în condiţiile în 

127 Ibidem, anul LXXIV, nr. 18, 30 mai 1948, pp. 1-2. 
128 Ibidem, anul LXXIV, nr. 24, 18 iulie 1948, pp. 7-8. 
129 Ibidem, anul LXXIV, nr. 35, 3 octombrie 1948, p. 5. 
130 C. C. G„ „Noi numiri de străzi în Capitală", în Revista Istorică Română, anul 

MCMXL, voi. X, 1940, p. 493. 
131 Monitorul Comunal, Primăria Municipiului Bucureşti, anul LXVIII, nr. 10, 14 martie 

1943, p. 12. 
132 Ibidem, anul LXIX, nr. 12, 19 martie 1944, pp. 42--43. 
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rnre Primăria dispunând, încă din aprilie 1943, întocmirea unor liste cu cei 
căzuţi în luptă 133 (vezi Anexa 12). 

După armistiţiul din septembrie 1944, încheiat cu guvernul Statelor Unite, 
la Moscova, toate numele de străzi ce aminteau de teritoriile ocupate au fost 
rapid schimbate. Astfel, Strada Chişinău devine cu această ocazie, Strada Munţii 
1'atra 134 . 

La scurt timp după abdicarea Regelui Mihai I (30 decembrie 1947), la 
I O februarie 1948, prin decizia nr. 50112, se schimbă primele străzi cu 
denumiri amintind de perioada monarhiei regale 135 . În această primă etapă 
au loc 39 de schimbări, majoritatea purtând numele membrilor familiei regale. 
Schimbările au loc în valuri, în funcţie de „importanţa" denumirii schimbate. 
Debutând aşadar cu numele mebrilor Casei Regale, se va trece ulterior la 
schimbarea numele oamenilor politici 136, apoi cele ale parcelatorilor 
t'Xploatatori 131 , ajungându-se la un moment dat la schimbări comice prin 
lipsa de sens: Strada Cireşului este schimbată în Strada Merişorului iar 
Strada Câmpului în Strada Floarea Câmpului 138 . Pe lângă aceste schimbări 
de formă (care totuşi au fost realizate primele) mai era însă nevoie de 
reglementarea unor serii de nereguli de fond. Raportul întocmit la 7 mai 
1948 de şeful Oficiului Studii şi Documentare din cadrul Prefecturii Poliţiei 
Capitalei, membru în Comisia de Nomenclatură, arată că la acea dată existau 
zeci de străzi cu denumiri identice şi peste o sută cu nume formate dintr-o 
singură literă. Situaţia se datorează în mare parte înglobării în suprafaţa 
urbană a comunelor suburbane Şerban-Vodă, Tudor Vladimirescu, Crângaşi 
şi Herăstrău în 1943, fiecare dintre acestea având o nomenclatură proprie, 
foarte apropiată de cea din Capi tală 139• 

După anul 1947, reglementările în domeniul nomenclaturii se diversifică. 
Apar legi generale referitoare nu doar la schimbarea numelor de străzi ci şi a 
denumirilor de instituţii (începând cu cele ale Statului şi mergând până la 
brutării), de judeţe, localităţi, cartiere, sectoare şi chiar a staţiilor mijloacelor 
de transport. 

133 Ibidem, anul LXVIII, nr. 15, 11 aprilie 1943, p. 2. Conţinutul Comunicatului Primăriei 
vu fi ex~us în Anexa 9. 

1 4 Velescu, Oliver, „ Contribuţii la istoria nomenclaturii străzilor din Bucureşti (I)", 
p 82. 

135 Monitorul Comunal, Primăria Municipiului Bucureşti, anul LXXIV, nr. 5, 22 februarie 
1948, PK 5-6. 

36 Ibidem, anul LXXIV, nr. 20, 20 iunie 1948, p. 7. 
137 Vezi „ Schimbarea denumirii unor străzi", în Informaţia Bucureştiului, anul V, 

nr. 1505, 10 iunie 1958, p. I; „Noi denumiri de străzi", în Informaţia Bucureştiului, anul V, 
nr. 1508, 13 iunie 1958, p. I. 

138 Monitorul Comunal, Primăria Municipiului Bucureşti, anul LXXIV, nr. 18, 30 mai 
1948, p. 11. 

139 Act publicat în Anexa articolului realizat de Velescu, Oliver şi intitulat „ Contribuţii 
/11 istoria nomenclaturii străzilor din Bucureşti (li)", pp. 131-141. 
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Concluzii 

Apărută din necesitatea unei orientări rapide în spaţiul urban aflat într-o 
continuă expansiune, atribuirea de nume a căilor de acces din Bucureşti devine 
o acţiune sistematică, organizată şi instituţionalizată, cu un scop tot mai bine 
definit (de reglementare administrativă, onorific - sau de gratificare a persoanelor 
cu merite deosebite, comemorativ şi educativ), abia din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Dacă cele dintâi denumiri de uliţele bucureştene atestate 
documentar (preluând sistemul tradiţional de desemnare a locaţiei) fac referire 
la o realitate particulară, circumscrisă temporar şi spaţial, trecerea către sistemul 
oficial este marcată de apariţia unor nume cu caracter abstract, de o cu totul altă 
factură decât cele existente până atunci. Denumirile îşi pierd caracterul particular 
şi devin din ce în ce mai general umane. Ele nu mai fac referire la viaţa locală, 
a unor comunităţi umane restrânse, ci la cea a naţiunii şi chiar a întregii lumi, 
sfidând timpul şi spaţiul. Deşi nu mai au întotdeauna un corespondent exterior 
direct, ele nu încetează însă să reflecte realitatea dar, de această dată o altfel de 
realitate, mult mai profundă, dincolo de aparenţe, aparţinând ideologiilor şi 
mentalităţilor unei epoci. 

Chiar şi procesul schimbării denumirilor este modificat: el devine dintr-un 
proces natural, realizat pe funda}ul adaptării continue la noile condiţii de viaţă, 
unul artificial, impus din afară. In aceste condiţii, dacă primul tip de schimbare 
este uşor de acceptat de populaţie, cel de al doilea tip întâmpină rezistenţe. 
Aceasta se datorează, pe de o parte, intervenţiei mult prea rapide, ce contravine 
mecanismelor memoriei colective (caracterizată printr-o oarecare inerţie, în care 
uitarea nu se instalează decât după o anumită perioadă de timp), iar pe de altă 
parte absenţei nevoii intrinseci de schimbare, căreia să îi răspundă. Schimbarea 
nu mai este acceptată, ea este dorită şi chiar impusă. Având în vedere acest 
aspect, Alexandru Graur caracterizează modul tradiţional de atribuire a 
denumirilor de străzi ca fiind unul obiectiv, în care „ un element real bătea la 
ochi şi de la el porneau locuitorii pentru a denumi locul", iar pe cel oficial ca 
având o natură subiectivă, „după gustul unei persoane sau după hotărârea unei 
colectivităţi, dar de cele mai multe ori fără a se ţine seama de vreun element 
al realităţii "140. Relaţia dintre denumire şi memorie colectiv este în timp 
inversată. Dacă iniţial anumite repere, întipărite în memoria colectivă, dădeau 
numele căii de acces, cu timpul, acesta ajunge să impună memoriei colective 
anumite repere (în multe cazuri, fără nici o legătură cu aceasta). Numele de 
străzi sunt astfel investite cu o nouă funcţie: aceea de „educare" a maselor, de 
inducere indirectă a unor informaţii (nume, date, obiecte) în procesul de 
memorarea a unor trasee sau adrese: „În afara utilei orientări urbane, 
nomenclatorul stradal exercită şi un netăgăduit rol cultural educativ pentru 
locuitorii oraşului, ca şi pentru vizitatorii acestuia, conaţionali ori străini "141 . 

Trecerea în revistă a principaleleor momente din evoluţia mecanismului 
de denumire a străzilor conduce spre o idee generală: indiferent de vechimea 

140 Graur, Al., op. cit., p. 93. 
· 

141 Ionescu, Ştefan Radu, „Dromonimia Bucureştilor", în Arhitectura - Revistă a 
Arhitecţilor din R. S. România, Bucureşti, nr. 3 (184 serie nouă), anul XXVIII, 1980, p. 68. 
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acest~r denumiri şi de motivaţia ce le-a stat la bază, ele reflectă viaţa oraşului 142• 

Exphc~~ea apariţiei şi dispariţiei lor nu poate fi realizată decât prin evidenţierea 
lcgăturn pe care o au cu evenimentele sociale şi politice petrecute de-a lungul 
timpului în Bucureşti. 

142 Determinate de evoluţia istorică proprie oraşului în care se află, denumirile străzilor 
pnt la rândul lor să spună multe despre aceasta. Ruperea legăturii dintre aceste două elemente şi 
lnccrcarea de a impune un sistem din afară nu poate fi decât inoperant. Acesta este motivul pentru 
n1rc, de exemplu, în Bucureşti introducerea unui sistem de numerotare a străzilor, care să înlocuiască 
dl· numirile. existente, nu ar avea nici o eficienţă. Evoluţ~a în timp a oraşului nu a impus un 
n~cmenea sistem caracteristic în schimb oraşelor americane. In cazul acestora, numerotarea străzilor 
rnrcspunde modelului geometric de evoluţie, în timp ce în Bucureşti, construit după principii mai 
p11\in riguroase, acest model s-ar dovedi total inoperant. Vezi şi Graur, Al., op. cit., p. 97, şi 
1 nspunsul dat de Bogdan Fi ceac unei scrisori primite fa redacţie (în care semnatarul propunea 
ndnptarea sistemului american de numerotare a străzilor), în România Liberă, serie nouă nr. 2999, 
11111 3 februarie 2000, p. 3. 
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A)l834 octombrie 16143 

„Direcţia inginerească 

ANEXA 1: 

Spre înlesnire a lucrărilor aceştii direcţii şi pentru alte scoposuri de 
prisos a le însemna aci cu deamănuntul suptiscălitul cu cinste propune ca 
numirile fieşcăruia uliţi oraşului să se însemneze în colţ la amândoăo părţile 
lor. 

Aceasta să va face scriindu-să acele numiri cu văpsea în uleiu pe faţa 
caselor ce sănt în colţurile uliţii, iar pă unde nu vor fi case se vor scrii pe i 
tăbliţă ce să va pune pe un stâlp de lemn. 

Dacă cinstitul Sfat primeşte măsurile acestea ce propune suptiscălitul să 
binevoiască a-i trimite o listă de numirile tuturor uliţelor oraşului ca să poată 
aşterne o însemnare de preţuri ce va costisi facerea lor, care să va vinde apoi 
prin mezat şi să va lăsa pravilniceşte asupra contracciului ce se va însărcina 
cu a le face mai ieftin şi va da chezăşie că le va lucra bine. 

Acest proiect se va putea pune în lucrare îcepând din centrul oraşului şi 
întinzându-se precum va primi puterea casii cinst. Sfat, dacă nu va fi prin 
putinţă a se face cesta între proprietari fieşcăriia uliţi cărora să cădea câte o 
prea mică parte din cheltuială. 

Şeful mesii: L. Loret 

Pentru aceasta să se raportulească cinst. - tei vornicii urmându-se 
dăzlegare cu d-lui 

No 26" 

B) 1834 octombrie301 44 

„Raport la cinst. M. Dvornicie 

D. Director inginer Sanjoane prin raport cu No. 26 arată sfatului că spre 
înlesnirea lucrărilor acei direcţii se pofteşte de trebuinţă a se însemna numirile 
uliţilor în colţul fiecăruia început la amândouă părţile, şi fiind că sfatul socoteşte 
la asemenea punere la cale urmează a să face o însemnată cheltuială care şi 
ne poate fi atât de trebuincioasă care numiri a uliţilor bucureştene sunt numite 
în plan, plecat supune în cunoştiinţa cinstitului departament cererea numitului 
arhitecton alăturându-să pe lângă aceasta în copie raportul său ca să binevoiască 
da sfatului deslegare de urmare. 

No. 1353 1834 octv. 30" 

143 Arhivele Statului Bucureşti, Municipiul Bucureşti, dos. 244: „Dosarul numirii uliţelor 
din Poliţie prin table puse pe la căpătâiele lor", 1834, fila I, a pud. Georgescu, Florian, „ Probleme 
de urbanism şi sistematizare în Bucureşti în anii 1831-1848", documentul I, Anexa I, p. 57. În 
studiul mai sus menţionat, Florian Georgescu redă în partea stângă a paginii textul în franceză 
iar în partea dreaptă textul în română. 

144 Ibidem, fila 2, apud. Georgescu, Florian, op. cit., documentul I, Anexa I, p. 58. 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



p ATRIMONIU BUCUREŞTEAN 

C) 1834 octombrie 4145 

„ S. inginerească 
Nr. 1427 

171 

primit novemb. 4 No. 94 

Departamentul pricinilor din lăuntru Cinstitului Sfat orăşenesc 

Chibzuirea D. Directorului arhitecton descrisă în raport îndreptat către 
acel sfat, care în copiie pă lângă raportul sfatului cu No. 1353 s-au supus 
cunoştiinţii acestui departament priimindu-să dă bine cuvântată să dă des legare 
.\fatului ca numai decât să dea cuviincioasă desluşire D. Directorului de numirea 
tuturor uliţilor dintr-această Capitală, ca după aceea făcându-să socoteala da 
cheltuiala ce va urma spre acel sfârşit, să să dea prin mezat. 

(s. s.) Mihai Cornescu 

Să facă poruncă către Sanjoan spre răspuns la report său cu No. 26 ca 
să facă socoteală dă cheltuiala cu bani la această numire a însemnării uliţilor. 

(s. s.) G. Grădişteanu 

(s. s.) lord. Creţeanu" 

D) 1834 noiembrielQl46 

„ Poruncă către D. Sanjoan 

Spre răspuns la raportul ce am trimis supt No. 26 atingător de chibzuirea 
ce au făcut pentru însemnarea numelor uliţilor fiindcă această chibzuire sau 
primit şi de către cinst. Mare Departament de bună să alătură pe lângă această 
listă de numirea uliţilor dintr-această capitală şi să scrie D. ca să faci de 
cheltuiala ce socoteşti poate merge la această trebuinţă şi desluşit să raportueşti. 

No. 1436 

E) 1834 noiembrie27147 

Cinst. Sfat orăşenesc din Bucureşti 
Director Arhitecton 

No. 94 

1834 novb. JO" 

„primit novmb. 27 

Prin porunca de supt No. 1436 cinst. Sfat încunoştiinţează supt 

145 Ibidem, fila 3, apud. Georgescu, Florian, op. cit., documentul I, Anexa I, p. 58. 
146 Ibidem, fila 4, apud. Georgescu, Florian, op. cit., documentul I, Anexa I, pp. 58-59. 
147 Ibidem, fila 5, apud. Georgescu, Florian, op. cit., documentul I, Anexa I, p. 59. 
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iscălitului că propunerea de a să însemna numele uliţi/or şi a pieţelor în 
fiecare colţ al lor s-au primit şi că trebuie să meargă la lucru spre aducere 
la îndeplinire. În însemnarea alăturată pe lângă această poruncă să zice că 
lista uliţi/or se va găsi în condica ce sau trimis împreună cu plenul oraşului 
însă după cercetarea ce au făcut suptiscălitul au văzut că întracea condică 
se află însemnate numai numele plăşi/or şi mahalale/or. Bine ar fi dar ca 
fieşcare din D. comisaru văpselelor să aşterne o listă desluşită de numele 
fiecăriia uliţi ce se află supt comisiia sa şi să binevoiască a o adresarisi 
mai curând suptiscălitului ca să poată apoi începe lucrul ce i sau poruncit 
de cinst. Sfat. 

Şeful sect. Lor. 
No. 79 la 27 novmb. 834 

(s. s.) Sanejouand M. 

Să facă poruncă către comisari ca să trimită fără zăbavă asemenea liste 
de numele uliţilor care apoi să să trimită D. Sanjoan. 

28" 

(s. s.) Mihai Filipescu 
No. 1577 

F) 1834 noiembrie30 148 

„ Poruncă către Comisiile văpselelor (roşie) 

1834 novmb. 

Trebuinţă fiind a cunoaşte numirile tuturor uliţi/or oraşului Bucureşti 
scrie acest cinst. Comisii ca fără zăbavă să închipuiască o asemenea listă cu 
desluşire de numirile tuturor uliţilor din acea văpsea, cum şi în ce mahala cade 
fieşcare, pe care cel mult în soroc de şase zile să-l trimiţi la sfat spre cuviincioasă 
urmare. 

Nr. 1657 

No. 1658 ipac către comisia de verde 
No. 1659 ipac către comisia de negru 
No. 1660 ipac către comisia de galben 
No. 1661 ipac către comisia de albastru 

834 novmb. 30" 

148 Ibidem, fila 6, apud. Georgescu, Florian, op. cit., documentul I, Anexa I, pp. 59-60. 
Florian Georgescu redă în partea stângă a paginii textul în franceză iar în partea dreaptă textul 
în română. 
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G) 1835 noiembrie9 149 

„No. 94 

Poruncă către Sanjoan 

Nepriimindu-să până acum dela D-ta răspuns la porunca cu No. 1436, 
atingătoare de chibzuirea ce am făcut pentru însemnarea numirii uliţilor din 
poliţie sfatul pofteşte prinrraceasta ca să grăbeşti acea lucrare şi fără zăbavă 
să raporteşti cu desluşire urmarea făcută spre a să face cuvenita punere la 
punct. 

No. 1544". 

Consiliul Comunei Bucuresci 
Continuarea procesului-verbal al şedinţei de la 

3 Septembrie 1877150 

ANEXA 2: 

„ D-nu Locotenent de Primar aduce la cunoştinţă că mai multe din tăbliţele 
de numerotaţia stradelor precum şi table de nomenclatura lor fiind perdute şi 
alte casse neavând nici uă numerotaţie ca construcţiuni nuoi, d-sa crede că este 
necesar a se lua măsuri să se facă alte numere şi table, spre a se îndrepta pe 
d 'uă-parte numerotaţiunea, iar pe d 'alta a se complecta celle ce s 'au perdut, 
.1·atisfăcând cu modul acesta şi cerile ce se fac adesea se unii cetăţeni de a li 
se procura asemenea tăbliţe. Relativ la aceasta d sa arată că s 'a priimit şi uă 
propunere din partea d-lui A. L. Rosenthal (căreia se dă citire) de a face toate 
11celle table i tăbliţe cu preţurile ce notează. Expunând deară acestea d-nul 
/,ocotenent de Primar consultă Consiliul spre a decide în privinţa măsurilor ce 
trebuiesc luate întra 'ceasta. 

Consiliul, în urma deliberaţiunilor ţinute, încuviinţează ca Primăria să 
rnmpere d'uă-cam-dată modele de numerotaţie şi nomenclatura stradelor cari 
.wi le pună spre observare la dispoziţiunea cetăţenilor interesaţi de a face numere 
pentru proprietăţile lor, rămânând ca cu ocasiunea votării budgetului pentru 
1111nul viitor să se veadă deacă este necesitate de schimbarea tablelor de pe 
.1·trade ". 

149 Ibidem, fila 25, apud. Georgescu, Florian, op. cit., documentul 1, Anexa I, p. 62. În 
nmintitul articol, în Anexa I, Florian Georgescu mai prezintă şi alte documente referitoare la 
1llspunsurile date Sfatului Orăşenesc de către Comisiile celor cinci văpsele ş. a., vezi pp. 60--62. 

150 Monitorul Comunal al Primăriei Bucuresci. anul II, no. 30, luni 19 (I) septembr. 
I 1177, p. 285. 
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ANEXA 3: 

Desbaterile Consiliului Comunei Bucuresci 

Şedinţa extraordinară de la 2 ( 14) Ianuaiu 1878, presiedută de 
O-nul I. P. Dumitrescu, Locotenent de PrimarI 5I 

„ D. Locoteninte de Primar arată că mai multe din Stradele Capitalei 
poartă numirea ce n 'au nici uă însemnătate istorică ast-fel că D-sa găsesce de 
trebuinţă a se schimba nomenclatura acelor strade şi a li se da, precum se 
obicinuesce, numele bărbaţilor ce s 'au ilustrat prin fapte frumoase şi patriotice 
precum şi numiri din istoria ţărei, D-sa deacă face uă propunere în sensul 
acesta pe care o susţine şi prin faptul că cu ocasiunea resbelului cu Turcia s 'au 
săvârşit multe acte măreţe şi numele bărbaţilor ce s 'au illustrat cu acea ocasiune 
trebue să fie tot-d'a-una în ochii poporului [s. n.]. - D-sa D. Locotenenet de 
Primar pentru expusul finit roagă pe consiliu să numească uă comisiune care 
să se ocupe de numirile acelea de strade ce trebue a se schimba şi înlocuirea 
lor prin nume istorice, care tot-uă-dată să se ocupe şi de cestiunea schimbării 
tablelor, de nomenclatura tuturor stradelor şi tăbliţelor de numerotaţiunea 
caselor spre a vedea costul lor, fiind că s 'a recunoscut precum D-sa a expus 
Consiliului mai nainte că se simte necesitatea de schimbarea acelor table şi 
tăbliţe. 

Consiliul aprobând aceste propuneri numesce uă comisiune compusă de 
D-ul Dumitrescu, Locotenent de Primar, D-nul Dim. Ionescu, Consiliar ajutor, 
D-nul Pană Buescu, Consiliar şi D. Inginer Şef cu zisele însărcinări". 

ANEXA 4: 

Consiliul Comunei Bucuresci 

Şedinţa extraordinară de la 20 (2) Septembre 1878, pre~ezută de O-nul I. P. 
Dumitrescu, Locotenent de PrimarI 5 

„ D. Locotenent de Primar, încunosciinţează că pentru ziua de 8 Octombre 
viitor este hotărâtă intrarea oştirei române în capitală, că ast-fel fiind trebuie 
ca în acea zi să 'i facem uă primire demnă. Se scie, zice d-sa, cu cât entusiasm 
a fost primite diferitele corpuri ale oştirei în toate reşedinţele judeţelor pe unde 
au trecut; d-sa crede deară că acum venind în capitala Romăniei, Comuna 
Bucuresci este deatoare să facă sacrificii pentru uă distinsă primire drept resplată 
şi încuragiare pentru bravii noştri oştaşi ce au sciut să lupte cu eroismu şi 
multă distincţiune pe câmpul de onoare, pregătind printr 'aceasta viitorul acestei 

151 Ibidem, anul III, no. 6, miercuri 15 (27) februariu 1878, p. 76. 
152 Ibidem, anul III, no. 38, vineri 29 (li) septembre 1878, pp. 511-512. 
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ţări şi probând lumei întregi că naţiunea română este plină de viaţă şi merită 
să trăiască; aşa deară pentru expusul finit D. locotenent de Primar roagă 
Consiliul să acorde un credit de la 20 până la 30 mii lei care să se acopere din 
economiile resurselor bugetare ale anului curent, ca ast-fel să se poată face 
mai din timp lucrările necesarie de decoraţiunea Stradelor şi alte pentru această 
solemnitate. 

Consiliul în unanimitate acordă cerutul credit de lei 30,000 asupra căruia 
decide a se cere şi încuviinţarea Ministerului. 

Tot într 'un timp Consiliu, după propunerea d-lui Serurie, consiliar-ajutor, 
numesce uă comisiunea compusă de d-nul I. P Dumitrescu, Locotenent de 
Primar, d-nu Dr. Sergiu, d-nul Dimitrie Geani, Consiliari şi d. Inginer-şef, cu 
tnsărcinarea de a observa şi a priveghia executarea lucrărilor ce vor trebui a 
se face şi a chibzui asupra măsurilor de luat în privinţa solemnităţii. 

Cu această ocasiune D. Locotenet de Primar aduce aminte că 
recunoscându-se necesitatea d'a se schimba nomenclatura stradelor ce poartă 
numiri fără nici uă însemnătate şi a li se da numirea localităţi/or unde oştirea 
română a fost victorioasă în resbelul din urmă cu Turcii, cum şi membrii din 
.'îânul său spre a alege acele numiri [s. n.] şi a forma uă listă şi să 'i supună 
opiniunea sa spre a decide. În această privinţă s 'au cerut desluşiri de la 
Ministeriu, nu s 'a primit însă până acum sciinţele necesare şi pentru că D-sa 
D. Locotenent de Primar a găsit cu cale ca la 8 Octombre, ziua intrărei oştirei 
i'n Capitală să fie schimbate numirea stradelor pe unde ea va trece, a format 
uă listă de asemenea numiri ce o presintă Consiliului şi 'l roagă a decide ca 
astffel să poată comanda imediat şi facerea tablelor necesarii spre a fi gata 
până în ziua arătată. 

D. Ionescu, luând cuvântul, zice că de oare-ce este numită uă comisiune 
i'ntr 'aceasta, crede că trebuie a se adăsta mai întâiu ca ea să 'şi termine 
lucrarea sa şi apoi Consiliului examinând-o, să discute cestiunea şi să decidă 
asupra numirilor de strade ce se vor schimba, căci alt-fel fără o asemenea 
lucrare perdem timpul şi nu vom face nimic. 

D. Locotenent de Primar, răspunzând d-lui Ionescu, zice că d-sa s 'a 
ocupat de această cestiune învederea zilei de 8 Octombre, şi a propus a se 
schimba d 'uă cam dată numirea numai a câtor-va strade pe unde are a trece 
oştirea triumfătoare şi aceasta D-sa cerut să se admită chiar astă-zi ca să aibă 
timp fabricantul ce se va însărcina, să le facă până în ziua de 8 Octombre; 
celor /alte strade; de aceia roagă Consiliul a se pronunţa asupra numirilor 
propuse de D-sa. 

D. Serurie, luând cuvântul zice că deacă este pentru ziua intrărei oştirei 
în capitală, şi D-sa opinează ca Consiliul să se pronunţe astă-zi asupra 
schimbărei numirei stradelor pe unde are a trece oştirea. 

Discuţiunea se închide şi Consiliul găsind propunerea D-lui Locotenent 
de Primar, o aprobă întocmai, admite numirile propuse de D-sa şi decide a se 
schimba d 'uă cam dată nomenclatura următoarelor strade: 

Calea Mogoşoaiei, în calea Victoriei. 
Strada Herăstrău, în calea Dorobanţilor. 
Calea Vergului, în calea Călăraşilor. 
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Strada Târgovişte, în strada Griviţei. 
Strada Belvedere, în strada Plevna. 
Calea Vergului, în calea Călăraşilor. 
Strada Craiovei, în calea Rahovei. 
Strada Germană, în strada Smârdanu. 
Strada Spirei, în strada 13 Septembre. 
Strada Fi/aretu, în strada 11 !uniu. 
Bulevardul din vale de la strada Brezoianu spre Cotroceni în Bulevardul 

Independenţei. 
Tot uă dată Consiliul lasă ca D. Locotenent de Primar să facă alegerea 

tablelor şi decide a se comanda îndată facerea lor acordând pentru plata costului 
lor creditul necesar cu încuviinţarea Ministerului conform legei ". 

ANEXA 5: 

Şedinţa extraordinară de la 2/14 Iuliu 1881 153 

„D. Primar [D. Cariagdi - n. n.] aduce aminte că pentru rectificarea 
numirei stradelor şi numerotarea proprietăţilor, Consiliul în anul 1877 a numit 
o comisiune din sânul său. Acea comisiune nepresintând până acum resultatul 
lucrărilor seale şi unii din domnii membri ai săi fiind demisionaţi din cualitatea 
de consiliari, d-sa consultă Consiliul deacă crede să complecteze vacanţele din 
zisa comisiune. 

Consiliu, având în vedere că în budgetul pe anul curent, nu se află 
fonduri pentru facerea de tăbliţe, amână complectarea comisiunei până la timpul 
oportun". 

ANEXA 6: 

Consiliul Comunei Bucuresci 

Şedinţa extraordinară de la 12 Ianuarie 1902 
sub preşedinţia d-lui I. Procopie Dumitrescu Primarul154 

„D. Consilier Costescu Comăneanu. Veţi bine-voi a 'mi permite, domnii 
mei, înainte de a intra în desbaterea ordinei de zi, a vă răpi câte-va momente 
pentru a supune la înalta D-voastră apreciare o propunere pe care sunt 
încredinţat din nainte a o vedea primită cu favoare. 

153 Ibidem, anul IV, no. 29, sâmbătă 1 august 1881, p. 275. 
154 Ibidem, anul XVI, no. 45, dumineca 10 februarie 1902, pp. 651-652. 
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Între diferitele manifestaţiuni prin care o naţiune dovedeşte gradul ei 
tle cultură şi civilisaţiune, se prenumără mai ales, cultul ce acele naţiuni 
11rofesează pentru memoria marilor dispăruţi [s. n.]. 

Ast-fel de ne vom arunca privirile în marele Capitale ale Europei, 
1iretutindeni vom întâlni monumente, statui, şcoli, bulevarde, străzi, purtând 
1111mele bărbaţilor care s 'au ilustrat, fie prin fapte râzboinice, fie prin merite 
/11semnate de bărbaţi de Stat, de oameni de litere, de sciinţe, arte, etc. 

Aceste manifestaţiuni dovedesc pe de o parte dorinţa generaţiunilor 
/lresente de a plăti un tribut de recunoştinţă către cei care cu munca lor, 
1'11 devotamentul lor, au ilustrat ţara lor, ear pe de altă parte, servesc de 
f11tlemn tinerimei de a se însufleţi la memoria lor, şi a urma pilda lor 
/.1·. n.}. 

Aceste sentimente de recunoştinţă au căpătat şi la noi oare-care 
1frsvoltare, este dar bine să perseverăm în această direcţiune, şi pilda bună 
tn·hue mai ales dată de cei prin fiinţa lor au o înrâurire mai puternică în 
wl"ietate. De acea vedem că Primăriile din toate oraşele însemnate se pun 
1111-d'auna în fruntea unor asemenea iniţiative, să le urmăm dar şi noi pe 
,„.,,a cale. 

Unul din bărbaţii noştrii de frunte, fruntaş între fruntaşi pare a se lăsa 
11/tarei. Am numit aici pe mult regretatul Jon Ghica. A face aici o mai întinsă 
11 lui biografie este de prisos, căci cu toţii avem viu în minte cine a fost Iona 
I ilrica şi ce a făcut Iona Ghica (aplause). (. . .) 

Lui, dar cred bine şi nemerit, ca Primăria Capitalei să închine o amintire 
,/,· recunoştinţă dând numele lui cel puţin stradei unde el a locuit pe tot timpul 
1 iii acţiunea sa a fost hotărâtoare în destinele acestei ţări (aplause). 

Am onoarea dar a propune şi a vă ruga să bine-voiţi a încuviinţa ca de 
111til-zi înainte, strada Luterană să poarte numele de strada Jon Ghica, 
(1111/ause). 

De la teatru în vale este strada Câmpineanu, în amintirea lui Jon 
1 'ilmpineanu care a înfiinţat teatrul naţional. În prelungirea ei este strada 
/ 11/aană, s 'o numim dar strada Ion Ghica, şi în amintirea avântului şi desvoltărei 
1/11/1• scenei noastre naţionale de Jon Ghica. 

Mână în mână au lucrat în viaţă Jon Câmpineanu şi Ion Ghica. Dându-şi 
1111111<1 aceste două străzi, să le transmitem urmaşilor noştri cu aceste două 
1111m<' falnice (aplause prelungite). 

Consiliul aprobă în unanimitate. 
D. Ciocaneli face o propunere de aceiaşi natură. Încă unul din oamenii 

,„,„.; ai ţării a fost C. A. Rosetti; el se odihneşte la cimitirul Belu, fără o piatră, 
f,1111 un grilaj la mormânt. Roagă Consiliul să admită ca strada Clemenţii unde 
,, l111·uit, să poarte numele de C. A. Rosetti şi în acelaşi timp administraţia 
, 11111u11ală să studieze un proect pentru facerea unui grilaj şi a unui mausoleu 
/,1 mormântul lui Rosetti, care a fost primar al Capitalei şi să prevadă sumele 
111·1 ·1·.rnre în budgetul viitor". 
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Consiliul Comunal 

Şedinţa Consiliului Comunal de la 12 Octomvrie 1907 
Proces-verbal 

VIII. Schimbări de nume de străzi 155 

„D-l Primar dă citire următorului raport cu No. 475461907: 
Domnilor Consilieri, 

ANEXA 7: 

După cum aveţi cunoştinţă, mai multe din stradele oraşului poartă nume 
nepotr!vite sau chiar acelaşi nume. 

In mai multe rânduri s 'au numit comisiuni şi s 'au făcut studii pentru 
schimbarea acestei stări de lucruri; toate au rămas şi până astăzi fără un 
rezultat practic. Primul inconvenient ce se prezintă este perturbaţia ce s 'ar 
aduce dacă s 'ar face de odată toate schimbările cerute. 

Credem că, calea cea mai bună este ca din 6 în 6 luni, să facem câteva 
din modificările ce se impun, fie pentru a deosebi stradele ce poartă acelaşi 
nume, fie pentru a comemora vreunul din oamenii iluştri ai ţării [s. n.]. 

Ţinând seama de aceste două consideraţiuni, venim azi cu această primă 
propunere. 

Numele de: Basarabi, Rosetti, Brătianu, I I Iunie, Bolintineanu, Corbului, 
sunt purtate de mai multe strade. Strada din Sărindar şi strada Teatrului nu are 
nici un nume. 

Pentru celelalte strade schimbările ce se propun se justifică prin 
propunerile chiar ce vă fac. 

Aceste modificări sunt: 
Strada Poşta- Veche în N. Golescu. 
Strada Modei în Pictorul Grigorescu. 
Strada Eldorado în Mitropolitul Şaguna. 
Strada Teatrului în Matei Mii/o. 
Strada Gloriei în Eugeniu Stătescu. 
Strada Minervei în Strada V. Conta. 
Strada Crinului în G. Chiţu. 
Strada Cătubului în G. Costa/aru. 
Strada Basarabi în Mavrogheni. 
Strada Primăverii în N. Bălcescu. 
Strada Rosetti (gara de Nord) în General Fălcoianu. 
Intrarea Rosetti în Dr. Marcovici. 
Strada Rosetti (col. de Negru) în Cârlova. 
Strada I I Iunie (idem) în Anastasie Puiu. 
Strada Iancului în Avram Iancu. 
Strada Apolon în B. P Haşdeu. 
Strada Cleopatrii - Noi în Gr. Alexandrescu. 
Strada Corbului (col. Negru) în Epureanu. 

155 Monitorul Comunei Bucureşti, anul XXII, no. 44, dumineca 4 noembre 1907. 
pp. 565-566. 
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Strada di?t~e Sărindar şi teatrului în Oteteleşanu. . 
În acelaşi timp, c„ed că ar fi nimerit ca sub placa indicatoare a numelui 

.~trăzei să se u~meze exemplul dat de alte oraşe şi să se indice foarte rezumat 
11rincipala calitate a ~pe„soanei comemorate [s. n.] 

Se._face a~stf~l tn~ii.ţătura generaţiilor viitoar!. . 
Va rog sa bmevolţi a da aprobarea Dvoastra acestor propuneri. 
Se Pt!_ne la_ vot ~i Consiliul aprobă. 
Se da apoi cuvantit/ d-lui consilier Costescu Comăneanu, care propune 

< '11nsiliului ca fosta stradă Clemenţa, actualmente str. Karl Lueger să fie numită 
1/1: C. A. Rosetti, astfel cum s 'a decis de către Consiliul comunal al Capitalei 
111 şedinţa dela~ 12 Ianitarie 1902, dar pentru comemorarea vizitei făcute în 
ll11cureşti de catre _delegaţiunea Consiliului Comunal din Viena, în frunte cu_ 
I >r. Karl Lueger, prima.rit/ acelui oraş, să se dea numele de dr. Karl Lueger unei 
,1/te strade _c~ntr~le din capitală. 

Consiliul, m ~:ma discuţiunilor ce au avut loc, a aprobat propunerea 
f1irntă de d-l consilier C. Costescu-Comăneanu şi a decis ca str. Dr. Karl 
I 11l'ger, fo__sta Clemenţa, să fie numită str. C. A. Rosetti, iar numele de Dr. Karl 
l.11l'ger sa se dea stradei Fântânei. 

Consiliul aprobă de asemenea propunerea făcută de d-l consilier 
I' Ţăruşanu ca st~ Teilor, cu începere din B-dul Carol şi până în Şoseaua 
.~·11fun-cel-1!;f are,. sa s~ numească pe viitor str. Vasile Lascăr. 

Se da apoi cuvantu/ d-lui consilier Florescu. 
D-sa crede că fiind în discuţiune cestiunea schimbărei numelor de strade, ,„. fi bine să se ~~a ~neia din stradele Capitalei numele de San Martino, pent~u 

, 11111emorarea vlZltei Ja~ută în capitală de către delegaţiunea oraşului Roma m 
/11111/e cu d. San M~rtino, în timpul expoziţiunei Jubiliare. 

D-l Prim_a.r ~a~pttnde că această propunere va fi avută în vedere atu.ne~ 
, 1i111J se va stabili şi piaţa pe care urmează să se aşeze copia după Statuia Lupoaicei 
, ,. 11 fost dăruită comune; Bucureşti de oraşul Roma, şi crede că locul cel mai 
111·111erit unde se poate aşeza această statue, este piaţa de la încrucişarea străzilor 
I 111.1·cani, c_olţ:i, Decebal şi Bărăţia, şi anume locul unde actualmente este fântâna 
,/111 acea piaţa, care pe Viitor va purta numele de Piaţa Romei". 

Consiliul Comunal 
Şedinţa ordinară de la 8 Iunie 1909 

Proces-verbal 

ANEXA 8: 

SCHIMBĂRI DE NUME DE STRĂZI ŞI NUMIRI DIN NOU 156 

„ D-l primar citeşte raportul No. 312511909 
Domnilor consilier; 
După cum avefi cu~oştinţă, mai multe din stradele oraşului poartă nume „,.1wtrivite sau doua ace/aş fel. 

156 
Monitorul Comuna/ Organ oficial al Primăriei Oraşului Bucureşti, anul XXIII, 

111 , ,1K, 12 iulie 1909, p. 466. · 
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În mai multe rânduri s 'au numit comisiuni şi s 'au făcut studii pentru 
schimbarea acestor stări de lucruri, toate au rămas însă fără nici un resultat 
practic. Primul inconvenient ce se presintă este perturbaţia ce s 'ar aduce, dacă 
s 'ar face deodată toate schimbările acestea. 

Credem că calea cea mai bună este ca din 6 în 6 luni, să facem câteva 
din modificările ce se impun, fie a deosebi străzile ce port acelaşi nume, fie 
pentru a da nume străzilor deschise din nou, pentru a comemora oamenii 
marcanţi ai ţării [n. n.].; în acest din urmă caz, ar trebui să se stabilească în 
ceea ce priveşte Capitala, că nu se va putea da unei străzi numele unei persoane 
oarecare decât după trecerea a 5 ani dela moartea acelei persoane, căci numai 
atunci, când au trecut 5 ani se va putea vedea dacă memoria acelei persoane 
a durat [n. n.], şi în ce măsură pentru a putea numi o stradă după numele 
acelei persoane. 

Ace/aş lucru sunt de părere şi pentru momentele de pe pieţele publice. 
Consiliul aprobă". 

ANEXA 9: 

PROIECT 
DE REGULAMENT PENTRU NUMEROTAREA 

ŞI NOMENCLATURA STRĂZILOR ORAŞULUI BUCUREŞTI 157 

II. Nomenclatura stradelor 

„ 26. Toate străzile aflătoare în raza oraşului trebuiesc să poarte o 
denumire fixată de comună. 

27. Numele străzii se propune de serviciul respectiv prin o comisiune 
specială şi apoi supune spre aprobare consiliului comunal şi ministerului de 
interne. 

28. Un nume nu se va putea da decât o singură dată în cuprinsul oraşului. 
Excepţia se va putea face numai în cazul când o stradă va străbate sau se va 
termina în o piaţă cu ace/aş nume. 

29. Se va căuta a se da străzilor îndeosebi mumiri: 
a) Naţionale şi cu caracter politic, istoric, literar, geografic, ştiinţific, 

religios, militar, artistic, economic, atât în ceea ce priveşte numiri de persoane 
cât şi de datini, de bătălii, creaţiuni populare, etc. preferindu-se numele în 
legătură cu istoricul Bucureştilor şi a ţărei. 

b) În categoria aceasta vor intra şi numele romane (latine) sau Dace în 
legătură cu istoria şi cultura românească. 

c) Nu se vor da decât nume de persoane încetate din viaţă de cel puţin 
3 ani în ce priveşte numele persoanelor politice române. 

d) Se va căuta ca pe cât posibil, străzilor a căror nume au mai fost 
schimbate să nu li se mai schimbe numele. 

157 Monitorul Oficial, no. 54, vineri li iunie 1920, pp. 1679-1680. 
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e) Arterelor principale şi stradelor cu nume adânc înrădăcinate în tradiţia 
oraşului să nu li se schimbe numele. 

f) Numele ce cuprinde sfera aceleaşi noţiuni să se caute pe cartiere, pe 
cât posibil, în scopul unei mai uşoare orientări. 

Zonele de numiri vor fi determinate şi de istoricul locurilor, al clădirilor 
existente din acele locuri, ale orografiei ori hidrografiei lor etc. 

g) Pentru stradele cari astăzi au forma de T sau Y şi totuşi poartă o 
singură numire, ceea ce produce dezorientare, se va căuta a se da denumiri 
distincte pentru porţiunile ce apar distincte. O stradă deci va purta un singur 
nume pe porţiunea care se consideră a forma un singur tot şi va fi lesne de 
recunoscut ca atare. 

30. Numele stradei se va aplica fie prin tăbliţă de fier smălţuită albastru 
ultra-marin şi litere albe, tăbliţe de lăţime constantă şi lungimi variabile, 
după cuprinsul numelui, fie prin foi de pergament lipibile pe geamurile 
felinarelor, şi cari sunt vizibile atât ziua cât şi noaptea (litere ultra-marin pe 
fimd alb). 

31. Tăbliţa smălţuită se va fixa de comună prin serviciul respectiv, de 
!'referinţă pe ziduri, felinare, apoi pe zidurile caselor la o înălţime minimă de 
2,50-3 m, prin ghemele de lemn în care se înjăşurează tabla. 

În lipsă de ziduri, tabla se va fixa pe partea solidă a împrejmuirii sau în 
lipsă de împrejmuire pe stâlpii solizi ai telegrafului, lanternelor, etc. conform 
dispoziţiunilor luate în acest scop. 

32. Când tabela poartă numele unei persoane, se vor indica dedesubt pe 
lângă înşiruirea de căpetenie care a hotărât darea numelui stradei şi datele 
naşterii şi încetării din viaţă a acelei persoane, aceasta spre a se evita confuziuni 
şi a se forma o educaţie publicului. 

33. Tabele indicatoare se vor aşeza de preferinţă la încrucişările de strade 
şi anume la două colţuri diagonale opuse. 

La toate colţurilor de străzi se vor găsi cel puţin o tablă indicând numele 
.1·tradelor. 

34. La întâlnirea a două străzi (nu încrucişări) se va fixa o tablă dublă 
la unul din colţuri, un nume de pe tablă indicând numele stradei cu frontul 
f'Oralele scrierii numelui. 

O altă tablă se va pune pe laturea ce închide strada ce se termină, acea 
tabelă purtând numele stradei în continuare. 

35. Pieţele şi splaiurile vor purta tăbliţele cu numele lor, iar pentru ca 
l'iaţa să se poată bine distinge, se va pune la fiecare colţ al stradelor care 
debuşează în acea piaţă. 

36. Toate străzile deschise de particulari pe proprietăţile lor, pentru care 
"" obţinut autorizaţie de parcelare în regulă vor purta table cu numele fixate 
de comună, proprietarii fiind obligaţi a le înzestra cu tablele regulamentare. 
/lrezenţa tablelor se va verifica la luarea în posesie de către comună a stradelor 
deschise. Numele străzilor se vor fixa de consiliul comunal odată cu aprobarea 
!'lanului de parcelare. 

3 7. Înfundările chiar atunci când sunt nerecunoscute de comună ca atare, 
li se vor da un nume şi fixa table conform regulelor stabilite, însă acest lucru 
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nu se va putea considera ca un drept câştigat de contravenienţi, ci numai o 
măsură de poliţie comunală provizorie, până ce măsurile legate faţă de 
contravenienţi vor obţine sentinţele definitive prin justiţie. 

38. Table cu numele străzilor se vor da în primire proprietarilor imobilului 
pe cari sunt aplicate, în ace/aş mod ca tăbliţele cu numerele proprietarilor, 
adică cu proces-verbal în dublu exemplar, din care unul se va detaşa dela cotor 
şi va rămâne proprietarului. 

39. Orice table fixate de particulari şi cari nu sunt conforme cu 
prescripţiile regulamentului sau cu numele date de comună, sau sunt neciteţe, 
se vor scoate de agenţii respectivi comunali şi distruge, încheind proces-verbal, 
vizat de şeful serviciului. 

40. Proprietarii sau oricare altă persoană ar desfiinţa, ridica sau schimba 
tablele de nomenclatură de unde au fost aplicate de comună, sau se vor opune 
la fixarea lor vor denumi singuri strada fără aprobarea comunală, vor fi daţi 
judecăţii ca contravenienţi, potrivit dispoziţiunilor art. 21. 

41. Orice agent comunal sau poliţienesc observând o asemenea schimbare, 
va raporta de îndată serviciului respectiv al primăriei, care va aplica prevederile 
art. 21. 

42. Societatea de gaz şi electricitate va fi obligată a primi fixarea 
pergamentelor cu denumirea străzilor pe geamurile felinarelor, a îngriji de 
buna lor întreţinere şi a anunţa comuna în scurt timp dela dispariţia lor. 

Societatea singură poate lipi acele pergamente dacă va cere dela serviciul 
comunal respectiv acest lucru, în orice caz serviciul va elibera pergamentele 
necesare şi va controla aplicarea lor conform regulamentului. 

43. Tablourile cu noile denumiri aprobate în regulă se vor înainta în 
copii, un exemplar la direcţia generală a paşte/or şi altul la secretariatul general 
pentru publicare în Monitorul Comunal, de unde vor lua relaţiunile toate celelalte 
servicii comunale. 

Art. 22 [În legătură cu proprietarii sau alte persoane ce vor sustrage 
tăbliţa, o vor schimba sau se vor opune la fixarea ei, „Orice agent comunal sau 
poliţienesc, observând o asemenea schimbare, va raporta de îndată serviciului 
respectiv al primăriei, care va dispune aplicarea prevederilor art. 21" - n. n.] şi 
24 [„Certificatele cu privire la numerotaţia proprietăţilor se poate elibera oricui 
va face cerere în regulă în acest scop" - n. n.] din acest regulament se vor 
menţine şi cu privire la nomenclatura străzilor. 

44. Agenţii comunali însărcinaţi cu executarea lucrărilor prevăzute în 
acest regulament, vor avea carte de identitate cu fotografia şi arătarea 
atribuţiunilor lor. Aceste carnete se vor viza la fiecare trei luni. Un agent 
ce părăseşte serviciul va depune carnetul de identitate şefului serviciului 
respectiv. 

45. Fiecare stradă va trebui revizuită la faţa locului cu privire la 
numerotaţie şi nomenclatură cel puţin odată pe an, de către conducătorii 
alinierilor şi cari vor atrage atenţia prin raport special secţiei respective, cu 
privire la prevederile acestui regulament". 
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ANEXA JO: 

INSTRUCŢIUNI 
PRIVITOARE LA REVIZUIREA ŞI COMPLETAREA 

NOMENCLATURII STRĂZILOR ŞI NUMEROTĂRII CASELOR DIN ORAŞE 158 

„ 1. Orice cale de comunicaţie care există în cuprinsul oraşului, precum: 
străzi, bulevarde, şosele, pieţe, stradele, splaiuri, fundături, etc., va trebui să 
poarte un nume deosebit. 

2. Numele străzilor va trebui să fie vizibil, fie scris cu vopsea, fie imprimat 
pe tăbliţe bătute pe casele dela toate colţurile căilor de comunicaţie. 

3. Se va proceda de îndată la revizuirea nomenclaturii existente a străzilor, 
în scopul: 

a) De a constata dacă toate căile de comunicaţie au nume distincte. 
La străzile foră nume se va da numele ce se va găsi de chibzuinţă de 

autoritatea comunală. Aceste nume se vor da şi afişa deocamdată provizoriu, 
urmând ca autoritatea comunală să păşească la stabilirea definitivă a numelor, 
potrivit legii comunale; 

q) De a cerceta dacă nu sunt două sau mai multe străzi cu ace/aş nume. 
In acest caz la una din ele se va schimba numele, procedându-se ca la 

alin. a; 
c) De a verifica dacă sunt tăbliţe aparente a toate răspântiile şi colţurile 

.\·trăzilor. 
4. În caz de schimbare a numelui străzilor, se recomandă ca tăbliţele, pe 

lângă numele cel nou, să ridice şi pe cel vechiu. (. . .) 
16. Situaţiunea tuturor clădirilor, aşa după cum va rămâne după terminarea 

lucrărilor de numire a străzilor şi numerotare a caselor, se va trece în tablouri 
anume întocmite (formularul Nr. 7), utilizându-se pentru fiecare stradă, piaţă, 
l'lc., câte un exemplar din formularu/ 7. 

După completarea tuturor formulare/or, se va întocmi o listă de străzi 
(formularul Nr. 8), care va fi completat de primărie şi certificat de primar, 
şi care împreună cu toate tablourile pentru numerotare a clădirilor se vor 
trimite Direcţiei Recensământul General, bulevardul Elisabeta Nr. 42, 
/lucureşti. 

17. Comisiunile instituite de primării pentru revizuirea străzilor şi a 
numerotării caselor, vor încheia la sfârşitul operaţiunilor lor un proces-verbal 
in 3 exemplare, în care se vor constata schimbările cari s 'au făcut în 
nomenclatura străzilor, precum şi numerele noui ce s 'au dat căilor de comunicaţie 
cari n 'avea încă nume. 

Un exemplar din acest proces-verbal se va păstra la arhiva primăriei, un 
al doilea exemplar se va trimite la tribunalul judeţului, spre a se păstra la grefa 
notariatului, un al treilea exemplar se va înainta Direcţiunii Recensământului 
< ,'eneral al Populaţiunii, Bucureşti, bulevardul Elisabeta Nr. 42, spre a servi la 
numărătoarea populaţiunii. (. . .) ". 

158 Ibidem, no. 174, miercuri 6 august 1930, pp. 6756-6757. 
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ANEXA 11: 

Municipiul Bucureşti 

Proces-verbal al şedinţei Delegaţiunei Consiliului General 
al Muncipiului dela 29 ianuarie 1936 

Lucrările comisiei de nomenclatură 159 

„Având în vedere că Dir. Cadastrului cu raportul înregistrat la Nr. 25721 
13Lc/936, înaintează spre aprobare procesele verbale Nr. 17 din 24 Octombrie 
1935, Nr. 18 din 22Noembrie1935 şi Nr. 19 din 28 Noembrie 1935 ale comisiunei 
de nomenclatură, privitoare la schimbări şi denumiri noui de strade; 

Având în vedere obiecţiunile făcute de parte din domnii primari ai 
sectoare/or, că sectoarele nu au fost consultate asupra numirilor de strade ce 
s-au dat în raza sectoare/or respective; 

Având în vedere şi discuţiunile ce au avut loc în şedinţă; 
Pentru aceste motive, delegaţiunea cu unanimitate de voturi a membrilor 

prezenţi, decide: 
a) A se restitui lucrările Dir. Cadastrului spre a se lua şi avizul sectoare/or 

pentru schimbările sau denumirile noui date străzilor din sectoarele I-IV; 
b) Principial se decide ca mai înainte de a se supune delegaţiunei 

consiliului general spre aprobare, procesele verbale ale comisiunei de 
nomenclatură, acestea se vor înainta în copie sectoare/or spre a-şi da avizul 
asupra denumirilor străzilor deschise sau schimbărilor de numiri noui ale 
stradelor din fiecare sector, iar după primirea acestor vize, se vor întocmi 
rapoartele, făcându-se menţiune de observaţiunile sectoarelor". 

PRIMĂRIA MUNCIPIULUI BUCUREŞTI 
Secretariatul General 

COMUNICAT160 

ANEXA 12: 

„ Trăim una din cele mai crâncene epopei pe care a cunoscut-o vreodată 
neamul românesc. 

Pe răbojul sbuciumatei lui istorii, noui fapte de vitejie se încrustrează azi 
cu sângele tânăr, din belşug vărsat al flăcăilor de pe întreg cuprinsul Ţă.rii. 

159 Monitorul Comunal, Primăria Municipiului Bucureşti, anul LXI, nr. 9, duminecă 
I martie 1936, p. 4. 

160 Ibidem, anul LXVIII, nr. 15, 11 aprilie 1943, p. 2. 
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Jertfa eroilor căzuţi pe câmpul de luptă se cere a fi preamărită cu toată 
evlavia. 

E o datorie sfântă pentru noi de a menţine trează amintirea [s. n.] 
acelora cari şi-au dat viaţa sub semnul iubirii de Patrie, Rege şi Conducător. 

Să le cinstim memoria, evocându-le numele [s. n.]. Să ne dovedim vrednici 
de măreţia sacrificiului lor legendar. 

În lumina acestui comandament de ordin naţional, Primăria Municipiului 
Bucureşti a hotărât ca începând de Sâmbătă 17 Aprilie a. c. numele tuturor 
eroilor ce au murit pentru recucerirea drepturilor strămoşeşti să fie afişate în 
pridvoarele Sfintelor Biserici şi în sălile de clasă ale şcoale/or din Capitală. 

Pentru înfăptuirea acestui pios gând, Primăria îndreaptă un călduros 
apel către întreaga populaţie a Capitalei rugând-o să sprijine cu tragere de 
inimă această idee, comunicând parohilor şi direcţiunilor şcolalelor primare 
datele necesare pentru întocmirea exactă şi completă a tablourilor de eroi, ce 
au avut domiciliul stabil în cuprinsul parohiilor şi circumscripţiilor şcolare 
respective. 

Aceste tablouri se vor întocmi şi afişa în formă definitivă de comun acord 
cu d-nii Ajutori de Primari, Conducători ai Sectoarelor. 

Primăria mulţumeşte în prealabil tuturor bunilor români cari vor îndeplini 
această pioasă şi patriotică îndatorire cetăţenească. 

Reg. No. 134 S. G. din 5 Aprilie 1943 ". 

SUMMARY 
Upon the Hsistory of Streets Denomination in Bucharest 

by Irina Stănculescu 

The paper deals with the historical conditions of the apparition and 
cvolution of the streetes denominat ion, with the legislative measures concerning 
the urban nomenclature, criteria of choice, tvpes of names: a toponymic con
figura/ion of a vivid town. 
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ANSAMBLUL GHICA - TEI 

Camelia Ene şi Ionel Zănescu 

Al 
Zona de sud-est a oraşului Bucureşti constituie un vechi leagăn de 

civilizaţie materială şi culturală, cu o istorie bogată în fapte şi evenimente, dar 
şi cu numeroase vestigii arhitecturale laice şi de cult. 

Acest minunat cadru natural oferit de prezenţa lacurilor Plumbuita şi Tei, 
existenţa unei vegetaţii diverse, a ~ferit cadrul propice pentru ridicarea unor 
ansambluri arhitecturale deosebite. Intre acestea se află şi reşedinţa domnească 
(landhaus) de vară ridicată la 1822 de Grigore al IV-iea Ghica, primul domn 
pământean după epoca fanariotă. Ansamblul cuprinde palatul domnesc, corpul 
de gardă şi un lăcaş de cult ce constituie o adevărată necropolă a familiei Ghica. 
Făcând incursiune în istorie, această zonă a fost locuită încă din epoca bronzului, 
fapt atestat de cercetările arheologice mai noi şi mai vechi, mai ales de cele 
efectuate în deceniul IV al sec. al XX-iea de Ct. Nicolaescu-Plopşor, şi Dinu 
Rosetti. Preţioasele mărturii arheologice descoperite de Dinu Rosetti, aparţinând 
culturii Glina - Tei, atestă odată în plus permanenţa şi continuitatea pe aceste 
meleaguri încă din epoci preistorice. 

Ca aşezare geografică, reşedinţa domnească a lui Grigore al IV-iea Ghica 
se află în str. Doamna Ghica nr. 5 situată între râul Colentina şi lacul Tei pe un 
promotoriu cu o cotă de nivel de 9 m spre lacul Plumbuita - Colentina şi având 
la nord artera de circulaţie ce face legătura între cartierul Colentina şi zona 
industrială Pipera, iar la sud noul cartier de locuinţe Colentina. 

Cercetările arheologice întreprinse în cursul anului 1978 de un colectiv de 
arheologi de la M.M.B. condus de prof. Radu Ciuceanu, în cadrul operei de 
restaurare a palatului a scos la iveală vestigiile relativ bine păstrate ale vechilor 
case ale familiei Ghica. Campania arheologică desfăşurată în perioada iunie
septembrie 1978 a avut ca principal scop depistarea vechilor fundaţii ale caselor 
boiereşti ce au precedat construcţia actualului palat, raportul cronologic şi 
stratigrafic între diferitele nivele de construcţie, investigarea unor culturi 
materiale din epoca bronzului şi în final, valorificarea, restaurarea şi conservarea 
vestigiilor materiale şi arhitecturale, readucerea lor în circuitul cultural al 
capitalei. Astfel, în urma cercetărilor arheologice din zona est-vest au fost 
descoperite urmele unui zid feudal orientat nord-sud pe o lungime de 13 ,50 şi 
lăţime 1, 1 O m ce cădea perpendicular pe zidul actual de incintă din partea 
nordică, iar pe latura est şi sud au fost surprinse alte ziduri care, în parte au 
servit ca fundaţie pentru construcţia palatului în 1822. 

Surprinzătoare apare arta meşterilor constructori prin folosirea sistemelor 
de canalizare şi încălzire. 

Săpăturile efectuate în zona Capelei au scos la suprafaţă o frumoasă cuvă 
de baie de aprox. 2,20 m/1,40 m lucrată cu cărămizi mici, bine îmbinate şi 
acoperite cu o peliculă de smalţ roşu ce-i asigura impermeabilitatea. Descoperirea 
unor cantităţi mari de zgură şi a unor ziduri succesive ce adăposteau între ele 
un sistem de dirijare a fumului - după impresiunea după cărămizi - au dus la 
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concluzia că este un ingenios sistem de încălzire a podelei unui corp de clădire 
din vechile case boiereşti. 

Având în vedere că zidul de incintă din partea nordică - ridicat în jurul 
anului 1900 pentru a despărţi incinta palatului de cea a capelei - a separat în 
două sistemul de construcţie al băii, urmează ca viitoarele săpături arheologice 
să se desfăşoare în curtea capelei, urmând ca cercetările arheologice din teren 
urmând să dea noi şi preţioase informaţii asupra acestor vestigii. Cert este că 
există mai multe nivele succesive de construcţie şi ne aflăm în faţa unor 
remarcabile valori în materie de construcţie. 

Bisericuţa, fostul paraclis al curţii se vede printre arbori, în stânga palatului, 
închisă într-o curte proprie şi străjuită spre răsărit către valea Colentinei, de un 
masiv, dar bine proporţionat turn - clopotniţă. Modestul lăcaş de închinare al 
prinţilor Ghiculeşti este cunoscut astăzi de bucureşteni sub numele „Biserica 
Tei". Edificiul construit de meşterul Weltz în stil neo-clasic italian, conceput pe 
un plan circular, se află în apropierea vechilor fundaţii ale unei biserici ridicate 
în sec. al XVIII-lea de vistierul Barbu Văcărescu. Capela a fost ridicată în 1833 
din iniţiativa domnitorului Grigore al IV-lea Ghica. 

Biserica reprezintă o simetrie perfectă faţă de axele de compoziţie prin 
alipirea a patru nişe circulare, două situate la est şi două la vest, iar pridvorul 
unic ca dimensiune, este compus dintr-un fronton rezemat pe patru perechi de 
coloane îngemănate în stilul doric - toscan. Tâmpla, unică în felul ei este 
adaptată planului neobişnuit de elevaţie al bisericii. Coloanele, jilţurile domneşti 
şi celelalte elemente de la tâmplă şi cafas prezintă o bogată artă decorativă, cu 
multe ornamente patinate cu aur. 

Întreaga pictură, datorată italianului Giacometti, iese în evidenţă prin graţia 
şi acurateţea de redare în compoziţie. 

Alte două asemenea biserici construite în stil neo-clasic italian există în 
Moldova, una la Roznov (Piatra Neamţ), alta la Leţcani (Iaşi) ridicată la 1793, 
ambele având un plan mai simplu de construcţie. 

„Biserica Tei" adăposteşte câteva vestigii de importanţă istorică între care 
se remarcă cele două jilţuri domneşti şi 4 tuiuri (trei de investitură şi unul de 
mazilire). 

De jur împrejur biserica este înconjurată de mormintele unora din membrii 
familiei Ghica, unele din ele însemnate cu frumoase pietre sau monumente 
funerare. Interesant, mai cu seamă, între toate, este mormântul ctitorului Grigore 
al IV-iea Ghica înhumat aici în 1835: un cub de piatră cu un acoperiş care îl 
depăşeşte şi se sprijină pe patru cariatide. Pe una din feţe este săpat, în subţiri 
litere chirilice, scrise probabil de un pietrar străin, un epitaf compus din patru 
versuri româneşti în care sunt lăudate faptele fericitului domn. 

Deloc lipsit de interes este, în stânga bisericii, stâlpul de piatră tăiat în 
forma unei înguste prisme dreptunghiulare, acoperită cu un minuscul fronton 
ridicat „pe locul unde fusese mai înainte sfântul pristol al bisericei cei vechi". 

Patru basoreliefuri în piatră, cioplite cu o deosebită îndemânare, ne 
înfăţişează patru subiecte religioase: pe faţa9a dinspre apus o „Răstignire" şi o 
„Bună vestire", iar pe faţa dinspre răsărit, o „Inviere" şi un „Botez al Domnului". 
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Lipsa unor documente şi izvoare nu ne poate conduce la aflarea contextului 
socio-istoric al ridicării caselor Ghiculeştilor la mijlocul sec. al XVII-lea. Prima 
menţiune documentară a frumoaselor case de la Colentina o avem abia în 1792 
când Mihai Vodă Suţu fuge de ciumă din Bucureşti la Colentina în casele 
marelui ban Ghica, case ce fuseseră cumplit devastate în timpul războiului ruso
austriaco-turc din 1787-1792. 

Cu doi ani mai târziu va fi găzduit John Morrit of Roxby şi , tot în aceste 
case refăcute după devastarea lor de austrieci, va fi primit la 11 mai 1816 de 
către Vodă Caragea, ambasadorul de Buhara. 

Informaţii preţioase pentru zona Colentinei ne oferă călătorul şi 
memorialistul otoman Evlia Celebi, care, la invitaţia lui Grigoraşcu Ghica face 
o vizită la curtile domnitorului de la Colentina. Iată cum ne descrie celebrul 
călător vizita sa: „Într-o zi, încălecând pe cai, cu beyul şi cu mai multe mii de 
ostaşi şi privind într-o parte şi în alta, am mers spre răsărit cale de un ceas şi 
am ajuns pe malul râului ColentiQa. Nu este o apă mare. Izvorând din partea de 
nord, din munţi, izvorul său este foarte aproape. Pe malul acestui râu se află un 
chioşc mare pentru bey, făcut în întregime din lut. Toţi petrec şi se distrează 
aicea, împreună cu doamnele şi cu boierii, vameşii şi logofeţii lor". 

Descrierea lui Evlia Celebi ne duce la concluzia că, încă de la jumătatea 
sec. al XVII-lea, zona Colentinei era preferată ca loc de petrecere şi agrement, 
şi de aceea, nu întâmplător, atât boierii Văcăreşti , cât şi Ghiculeştii şi-au ales 
aici locul de construcţie pentru casele lor. 
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Ultimul act pe care îl vor mai trăi vechile case este cel legat de 
evenimentele de la 1821, când aici şi-a stabilit comandamentul militar prinţul 
Alexandru Ipsilanti, unul din conducătorii mişcării eteriste. 

Casele de la Colentina i-au fost puse la dispoziţie de însuşi Tudor 
Vladimirescu, care în plus i-a oferit contra unei sume în numerar, toate cele 
necesare pentru întreţinerea armatei sale. 

După relatările lui Ion Dârzeanu, scriitor din cancelaria lui Tudor, la 
Colentina vor veni boierii ce se vor plânge împotriva lui Tudor, acesta arătând: 
„au conăcit prinţul Ipsilanti la Colentina, în casele dumnealui banului Grigore 
Ghica unde au mers dumnealor boierii ce mai rămăseseră în Bucureşti de s-au 
plâns împotriva lui Tudor". 

În aprilie 1821, în aceleaşi case va avea loc a doua întrevedere între 
Tudor şi Ipsilanti. După dezavuarea mişcării eteriste de către Rusia, Tudor îşi 
dă seama de situaţia critică prin care trecea Ipsilanti, şi astfel, amână cu şase 
zile întâlnirea. Numai după ce Sava i-a fost predat ca ostatec el consimte să-l 
vadă pe Ipsilanti la Colentina, însoţit de episcopul llarion, de patru polcovnici 
şi vreo 50 de panduri. lpsilanti de asemenea se prezintă cu o escortă de oameni 
bine înarmaţi. Se pare că unul din generalii lui Ipsilanti, C. Duca ar fi intenţionat 
să-l atace pe Tudor cu un corp de oameni aleşi, dar Ipsilanti s-a opus sperând 
să-l câştige de partea sa. 

În urma întrevederii, Tudor îşi dă seama că Ipsilanti era inferior sarcinii 
pe care şi-i asumase. • 

Referitor la plecarea eteriştilor din Bucureşti, N. Iorga mărturiseşte: „În 
28 mai Ordia (turcească) de la Colentina a plecat la Târgovişte în urmărirea 
eteriştilor lui Ipsilanti. După plecarea ei, o mulţime de oameni morţi s-au găsit 
prin heleşteu, iar un puţ al lui Grigore Ghica de la casele de la Colentina a fost 
plin cu trupuri moarte". 

Totodată, turcii iau toate măsurile pentru asigurarea averilor şi privilegiilor 
claselor boiereşti, declarând în repetate rânduri că acestea rămân neclintite şi 
întărite de Înalta Poartă. 

După întrevederea marilor puteri şi în urma presiunilor exercitate asupra 
Turciei, Poarta hotărăşte să restabilească vechile domnii pământene şi numeşte 
în Moldova pe Ioan Sandu Sturdza iar în Ţara Românească pe Grigore Dimitrie 
Ghica. Având în vedere că vechile case suferiseră foarte mult de pe urma 
eteriştilor şi turcilor Grigore Ghica le demolează şi ridică actualul palat. 

Construit în conformitate cu gustul şi tendinţa de occidentalizare a boierimii 
române, atât de accentuată la începutul secolului trecut, palatul lui Grigore 
Ghica servea ca reşedinţă de vară. 

Inscripţia cioplită pe o placă de marmură şi prinsă ulterior pe unul din cei 
doi stâlpi ai intrării ne înfăţişează actul modest de naştere al acestui palat „zidit 
din temelie de către voievodul Grigore Ghica VIII, Domn al Ţării Româneşti, 
pe moşia sa domnească Colentina, în anul 1822. Aici fu odinioară falnica sa 
locuinţă de vară, alături de care, spre dreapta cuviinţă a înăltat apoi întru slava 
şi pomenirea Domnului Dumnezeu biserica familiei cu hramul lnălţarea Domnului 
şi a împodobit-o cu frumoase daruri prin înalta şi statornica sa voinţă". Odată 
cu dispariţia inscripţiei în perioada anilor 1946-194 7, au dispărut fără urmă şi 
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cei doi vulturi, de fapt două pajure specifice motivului românesc. Cei doi vulturi 
care flanchează poarta principală acum, sunt de stil german şi au fost confecţionaţi 
ulterior. 

Palatul denumit şi „De la Colentina - Tei'', construit într-o arhitectură 
neo-clasică italiană de tip rusesc ce s-a manifestat la noi adesea în sec. al 
XIX-lea atât în construcţiile civile mai importante cât şi în cele cu caracter 
religios, are ca primă trăsătură caracteristică volumul foarte bine echilibrat ce 
dă o puternică impresie de stabilitate. 

Stilul neoclasic pătrunde în Ţările Române mai ales prin intermediul 
arhitecţilor francezi, el manifestându-se foarte repede în arhitectura ecleziastică, 
putând exemplifica cu refacerea bisericii Sf. Dumitru ( 1819), apoi capela de 
lângă palat - biserica Tei - cu hramul Doamnei, construită în 1833. 

Perfecta simetrie în plan şi elevaţie este acuzată în faţada principală de 
un uşor decros central, care cuprinde la parter intrarea, flancată de doi lei 
sculptaţi, iar la etaj o interpretare a motivului Pazzi, binecunoscutul motiv al 
Renaşterii italiene. Deasupra cornişei decrosului se găseşte un altorelief, 
reprezentând două tunuri şi două drapele. 

Porticul cu coloane pseudo-dorice susţinând un fronton triunghiular, cu 
cornişa articulată prin triglie şi metope cu roze, sunt elemente caracteristice 
clasicismului . 

Clădirea palatului este unică prin acurateţea faţadelor, prin contrastul 
dintre cele două registre ritmate prin bosaje şi arcaturi, prin echilibrul dintre 
plin şi gol, prin rafinamentul decoraţiei exterioare: grupuri sculpturale, metope 
cu motive florale, ancadramente de uşi şi ferestre. 
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Pentru reuşita euritmie a faţadelor lungi , clădirea are la extremităţi două 
pavilioane uşor decrosate, cu registrul superior subliniat de pilaştri corintici, 
angajaţi, ce flanchează golurile, ale căror arcuri se reazemă pe imposte . 

Pavilioanele sunt acuzate pe faţadele lungi de către un fronton de vădită 
influenţă neo-clasică rusă, ca la palatul amiralităţii din Leningrad, dar tratate 
mai simplu. 

Pe faţada dinspre lac, palatul are o terasă largă, cu trepte ce coboară în 
grădina cu vedere spre Plumbuita. 

Parterul clădirii cuprinde încăperi modeste ca decoraţie, în general stucaturi, 
el fiind destinat unor funcţiuni anexe ale palatului şi unor întâlniri şi întruniri 
mai puţin oficiale. Intrarea se face printr-un hol care cuprinde o scară dublă ce 
duce la etaj în dreapta şi în stânga, rezemată pe coloane. Scara dublă din stejar 
prezintă o dantelărie fină a balustradelor. 

La etaj, holul este acoperit cu o boltă în leagăn ce mai păstrează pictura 
originală, compusă din motive romantice, realizată de pictorul italian Giacometti. 

Pictura se mai păstrează de asemenea şi pe tavanul buzunarelor laterale ale 
holului. Holul şi buzunarele sale laterale cuprind accesul în camerele palatului. 

Repertoriul ornamental este variat cuprinzând scene mitologice, decor 
floral-vegetal şi zoomorf, medalioane cu amoraşi şi figuri umane, coloane în stil 
ionic şi corintic. În holul central este reprezentat Apollo cu o nimfă, iar de jur 
împrejur este pictată o friză cu bacante, un joc al sabinelor şi două medalioane 
cu figuri mitologice. 

În stânga şi în dreapta holurilor, pe tavan, Venus şi Cupidon sunt înconjuraţi 
de frunze de acant, Cupidon conducând carul alegoric tras de cocoşi, şerpi şi 
lebede. 

În salonul central sau „de vânătoare" bolta păstrează un bogat decor vegetal 
cu păsări şi balustrade în trompe l' reil. 

Şi celelalte încăperi abundă în motive florale vegetale, în medalioane cu 
chipuri romane ce poartă cununi de lauri , peisaje romantice. 
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În forma actuală incinta palatului este separată în trei curţi delimitate de 
ziduri: curtea principală, curtea fostă princiară şi curtea gărzii. Curtea principală 
de acces în palat, situată în partea vestică, prezintă o poartă centrală flancată de 
doi stâlpi de piatră bogat ornamentaţi cu scene de vânătoare, elemente florale, 
susţinând vulturi cu aripile deschise, componentă a blazonului de familie a 
Ghiculeştilor. 

Tradiţia spune că vechile case ale acestei familii princiare, ca de fapt şi 
palatul erau legate printr-un tunel secret cu mânăstirea Plumbuita pe o distanţă 
de aproximativ 1 km. 

Despre existenţa acestui culuar secret aminteşte şi colonelul Popescu 
Lumină în „Bucureştii din trecut şi de astăzi". Vizitând palatul în 1933, care 
adăpostea „Orfelinatul dr. Zigura" el lasă informaţia: „Vom merge în fosta sală 
de vânătoare care se găseşte deasupra acestui punct şi vă doi dovedi că prin 
pereţii dubli şi prin uşile mascate în pereţi, domnul, curtenii sau călugării se 
puteau pune în siguranţă coborând în ascunzătoarea de unde parcurgând tunelul 
puteau ajunge în ascunzişurile Plumbuitei ... ". 

Un asemenea mijloc de siguranţă pentru viaţa şi avutul curţii nu este unic 
în această zonă a Colentinei. Se ştie că în urma bătăliei din 25 octombrie 1632 
dintre Matei Basarab şi Radu Ilias, luptă ce a avut loc în zona satului Fundeni 
şi actualul lac Plumbuita, Matei Basarab în cinstea victoriei reclădeşte mânăstirea 
Plumbuita şi ridică un palat domnesc în câmpia actualului lac Tei, loc în care 
se ţinea şi vechiul bâlci al Drăgaicei, în amintirea răpirii sabinelor. 

Cândva acest palat domnesc era unit cu faimosul beci al Plumbuitei, care 
în nenumărate rânduri a servit ca închisoare politică pentru boieri, mai târziu 
pentru Nicolae Bălcescu şi Ion Câmpineanu. 

După moartea lui Grigore Ghica survenită în 1835, palatul de la Colentina 
serveşte ca reşedinţă de vară fratelui său Alexandru Ghica, domn al Ţării 
Româneşti (1834-1842), cel care în iulie 1859 va fi numit de Poarta Otomană 
caimacam în Ţara Românească. 

Palatul a mai fost reşedinţă militară pentru Oman-paşa, cel care la 23 
august 1854 comanda cei 30.000 de turci care se stabiliseră în Bucureşti şi în 
împrejurimi. 

Acest edificiu ridicat probabil după planurile arhitectului Vilacros, 
reprezintă din punct de vedere al stilului şi construcţiei, unul din cele mai 
reprezentative monumente de la începutul veacului al XIX-iea, în Bucureşti. 

Având în vedere diversele funcţionalităţi pe care le-a avut de-a lungul 
anilor cât şi starea de degradare la care ajunsese la un moment dat, în anul 1978 
s-a trecut la restaurarea întregului ansamblu arhitectonic. Lucrările de restaurare 
s-au desfăşurat sub îndrumarea Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti şi 
au avut ca principal obiectiv redarea în circuitul public a monumentului de 
valoare istorică şi arhitecturală. 

Restauratorilor le-a revenit sarcina de a înlătura adaosurile făcute de-a 
lungul timpului şi a imprima acestui vestigiu strălucirea de altă dată. 

Interioarele au fost mobilate cu piese ce respectă riguros elementele de 
epocă, creându-se astfel vechea atmosferă a veacului al XIX-iea. Mobilierul 
imită stilul renaştere spaniolă, Luis Filip, Ludovic al XVI-iea, din lemn alb şi 
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mahon, Gustaviensk, şi alte elemente de decoraţii interioară. Lambriuri din 
lemn de stejar, perdele şi draperii de pluş, jardiniere cu plante decorative aduc 
prospeţimea acestor interioare. 

După restaurare palatul a servit ca restaurant destinat turiştilor români şi 
străini, sediul pentru recepţiile oferite de municipalitate oaspeţilor de peste 
hotare. 

În complexul palatului, în 1980, din iniţiativa M.M.B. a luat fiinţă un 
punct muzeistic care, folosind piese ce au aparţinut familiei Ghica cât şi valoroase 
piese de patrimoniu, ne introduc în atmosfera de altă dată a vieţii de curte de 
la acest palat. 

După 1989, palatul Ghica-Tei adăposteşte firma româno-americană „S.C. 
The Best New-York 's Nutrition SRL" care a investit peste 780.000.000 lei în 
vederea restaurării şi conservării ansamblului arhitectonic. 

După cele relatate de arh. Gh. M. Cantacuzino la 1977, palatul de la 
Colentina reprezintă „tendinţa şi dorinţa de occidentalizare a generaţiilor de la 
începutul veacului trecut, tendinţa de a orienta ţara spre căi care nu mai duceau 
neapărat spre Ţarigrad ... Arhitectura Colentinei este în armonie perfectă şi cu 
moda şi cu uniformele de atunci ... camerele au o proporţie plăcută şi toată casa 
mai păstrează o atmosferă de intimitate cu toate că viaţa familială a părăsit-o 
demult". 
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SUMMARY 
The Ghica - Tei assembly 

by Camelia Ene and Ionel Zanescu 

The authors aim at rendering the historical evolution of the „ Ghica -
Tei" architectural assembly, comprising the summer residence of Prince Grigore 
Ghica IV. the chapel and the family necropolis - risen on the foundations of the 
old houses that had belonged to the Ghica family. In time, these secular and 
religious vestiges were involved into a rich history. 
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DOCUMENTAR ISTORIC 
SI EDILITAR URBANISTIC • 
PRIVIND ZONA SELARI -• 

PASAJUL MARCHITANILOR 

Camelia Ene 

„ lecţia pe care ne-o oferă Bucureştiul nu este 
numai una de artă, ci şi de viaţă, el te învaţă 
să te adaptezi la orice, chiar şi la imposibil. 
El încarnează sufletul unui popor a cărui 
răbdare este nesfârşită şi al cărui optimism 
indulgent a inventat dictonul: 
Mare este grădina Bunului Dumnezeu" 

Paul Morand 

Oricât ne vom strădui să întâlnim o simbioză deplină între istorie şi 
funcţionalitate, nu vom avea un cadru mai concludent decât Curtea Veche, 
activităţile urbane menţinându-se în acest perimetru timp de secole. 

Urmările incendiului de la 23 martie 1847 au permis edililor să dea o 
nouă faţă acestor străzi. Uliţele au fost lărgite, dovadă incontestabilă fiind zidurile 
de fundaţie dezvelite sub trotuarele străzilor Şelari, Gabroveni, Covaci, etc. S-a 
făcut o nouă aliniere, caracterul dens al imobilelor păstrându-se în faţadele 
acestora. S-a făcut un mare efort pentru a fi menţinut un centru şi pentru a face 
faţă în acelaşi timp cerinţelor suflului modernizator. 

Dacă s-ar face o radiografie a unor străzi din vechea zonă comercială a 
Bucureştiului s-ar constata că ele sunt o imensă cantitate de moloz perforată de 
tot ceea ce viaţa edilitară modernă a impus de-a lungul unui veac şi jumătate. 

Introducerea tuburilor de canale colectoare a necesitat o imensă muncă 
fiind sparte resturi de case, ziduri de pivniţe groase de 1-2 m. 

Primele uliţe din Bucureşti sunt atestate documentar abia în sec. al XVI-lea, 
şi atunci fără o denumire proprie, mult timp problemele de nomenclatură citadină 
rămânând destul de confuze. O stradă putea să poarte denumirea breslei 
meşteşugarilor pe care îi găzduia pe una sau pe ambele laturi, putea să fie 
indicată în funcţie de unul din obiectivele importante către care se îndrepta sau 
pur şi simplu după numele unuia dintre locuitorii ei. Denumirea odată atribuită, 
nu rămâne, de cele mai multe ori, neschimbată. Sunt străzi care au purtat trei 
sau patru nume. Aproape nici o stradă din cele vechi aflate în actuala zonă 
Curtea Veche nu şi-a menţinut permanent denumirea iniţială. 

Din cercetarea izvoarelor istorice aflăm că acest sector bucureştean a 
strâns cel mai puternic conglomerat de străzi comerciale şi meşteşugăreşti. Datele 
cuprinse în documentele vremii atestă un număr de aproape 30 de uliţe mai mari 
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sau mai mici care au existat în perimetrul delimitat de actuala zonă. Fără îndoială 
că nu sunt toate. Sunt cazuri, cum este cel menţionat în Anaforaua din 25 august 
1805 în care se aminteşte de o stradă „ ... din dosul zidului Hanului Colţei care 
mergea spre altarul bisericii Sf. Nicolae'', dar care nu a purtat nici un nume. 
Altele erau mici stradele închise după bunul plac al celor mai puternici, de 
obicei mari boieri, care, pretextând ecarisarea acestor fundături le înglobau în 
proprietăţile lor. 

Cum vor fi arătat aceste artere citadine în secolele XV-XVIII este greu 
de spus. Documentele scrise şi descoperirile arheologice aduc precizări impor
tante. Erau uliţe înguste, foarte sinuase, cu faţade de prăvălii care ascundeau 
curţi cu grajduri, fânţuri, coteţe. cele mai importante erau pavate cu bârne de 
stejar. Astfel, în zona Pieţei de Flori a fost descoperită o porţiune din Podul 
Târgului de Afară care avea partea carosabilă lată de 2,80 m, iar aşa numitele 
trotuare, de 1,5 m. Bârnele late de 0,25-0,45 m erau cioplite numai pe una din 
feţe, fiind prinse cu piroane de lemn în uşi de stejar foarte groşi, între aceştia 
fiind săpat un şanţ pentru scurgerea apei. Cu ocazia amenajării pasajului Lipscani 
s-au constatat patru nivele de poduri de lemn suprapuse în timp, din sec. al 
XVI-iea până în sec. al XX-iea. Astfel, strada Lipscani a cunoscut primele 
lucrări de amenajare prin prelungirea ei cu un pod încă din sec. al XVI-iea. 
Acelaşi sistem a fost folosit şi pe străzile Şelari, Smârdan etc. 

Sosind în Bucureşti în 1574, juristul parizian Pierre Lescalopier constată 
că principalele străzi din jurul Curţii Domneşti, unde a fost primit de Alexandru 
al Ii-lea Mircea, erau pavate cu trunchiuri de arbori. Durata de rezistenţă a unui 
~stfel de pod era de cca. 5 ani, după care se înlocuia vechile bârne cu altele noi. 
In anul 1807 călătorul englez Thomas Thornton se arăta surprins de acest 
procedeu subliniind că „risipa unei lemnării atât de fine care trebuie înlocuită 
prin tot oraşul la 5 sau 6 ani, nu poate fi îndreptăţită de nici o nevoie". 

Abia după 1824 a fost înlocuit sistemul de pavare fiind folosită după 
această dată piatră de râu. După primele experimentări făcute pe Podul 
Mogo~oaiei au urmat străzile din zona Curtea veche. 

Intre anii 1830-1831 au fost pavate cu bolovani de râu din Ialomiţa, 
Teleajen şi Prahova, străzile Covaci, Şelari, Gabroveni, Smârdan şi altele. 
Proprietarii au plătit sume de 9-1 O lei pentru fiecare stânjen pătrat antreprenorului 
Popovici, care a executat lucrarea. 

În timpul domniei lui A. I. Cuza, începând cu anii 1860-1862, s-a încercat, 
pe porţiuni mai mici, primul pavaj sistematic făcut din piatră cubică, cioplită, 
extrasă de la Comarnic şi Văleni. 

Printr-un jurnal al Consiliului Municipiului, la 15 decembrie 1860 se 
decide „facerea unei probe de pavaj cu pietre cubice de la ... Podul de piatră din 
str. Colţei până spre a Şelarilor; proba consta în pavarea cu pietre cubice, cu 
trotuarele laterale şi gurile pentru scurgerea apelor". Pentru această lucrare era 
însărcinat arhitectul Primăriei. Aceleaşi străzi fuseseră indicate şi pentru a primi 
cea dintâi lucrare de canalizare sistematică din Bucureşti. 

Nu numai pavarea şi canalizarea au avut o evoluţie atât de sinuoasă ci şi 
alte categorii de lucrări edilitare. Apa, de exemplu, era purtată pe conducte din 
tuburi de pământ ars în sec. al XV-iea până în primele decenii ale sec. al 
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XIX-iea. Cea mai veche instalaţie de acest gen care datează de la sfârşitul sec. 
al XV-lea alimenta Cetatea Bucureştiului cu apă captată din lacul Icoanei sau 
poate din unele izvoare, necunoscute azi, dinspre Colţea. Se cunosc mai multe 
conducte care veneau dinspre Podul Şerban Vodă, din zona de nord şi de la 
Cişmigiu. Câteva conducte soseau din zona Curtea Veche dinspre str. Doamnei. 
Către cea de-a doua jumătate a sec. al XVIII-iea au început să funcţioneze 
primele cişmele amenajări pe străzi . Una dintre acestea aflată pe str. Blănari 
este deschisă de Alexandru Vodă Ipsilanti. Majoritatea locuitorilor foloseau 
însă apa din Dâmboviţa, despre secretarul lui Constantin Vodă Brâncoveanu, 
Florentinul Del Chiaro spune că era „gustoasă şi sănătoasă". Unul din valurile 
în care se umpleau sacalele se afla în colţul de sud-est al Hanului Manuc. 

Luminatul acestei zone a reprezentat o preocupare constantă începând cu primele 
decenii ale sec. al XIX-lea. La 6 iulie 1814 Ioan Vodă Caragea poruncea să se 
pună în capul Podului Mogoşoaiei până la Curtea Veche, pe ambele laturi ale 
străzii, din spate în spate case câte un stâlp lung de un stânjen şi jumătate şi 
în capul stâlpului să aibă câte un felinar „şi pe toată seara să se puie câte o 
lumânare". În anul 1830, întocmindu-se de către ing. M. von Ott şi arh. I. Hartl 
un proiect de înfrumuseţare a Bucureştilor, s-a prevăzut şi iluminarea străzilor 
Lipscani, Covaci, Şelari, Bogasieri, Cavafi, etc. Mare senzaţie a produs obţinerea 
gazofenului de către farmacistul Curţii Domneşti, A. Strege, care, după 1848 
aprindea „lămpile de gaz din care se află la mulţi lipţcani de galanterie şi întrec 
orice merite de iluminaţie" . Trei ani mai târziu, pe străzile centrale ale 
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Bucureştilor apăreau lămpile cu petrol, iar din 1857, lămpile cu petrol lampant. 
Lumina electrică urma să fie introdusă în deceniul al optulea al sec. al XIXI-lea, 
ea găsindu-şi întrebuinţarea mai întâi pe Podul Mogoşoaiei, în Cişmigiu şi mai 
apoi pe străzile comerciale. 

Şi străzile îşi au memoria lor. O memorie aşternută în fiecare colţ de casă, 
pe caldarâmul bătătorit şi colbuit, în numele cărora, datorită oamenilor poate să 
dăinuiască prin veacuri sau să dispară prematur. Sunt străzi pe firul cărora 
istoria a pulsat mereu, altele care au trăit în tihnă, alimentând modest dar 
constant tumultul centrului. Sunt străzi care prin şerpuirea lor au înscris simbolic 
drumul sinuos dar neîntrerupt al istoriei . 

Strada Şelari face parte din cele mai vechi artere de circulaţie din Bucureşti, 
în jurul ei constituindu-se mahalaua Şelari, menţionată în documentele de la 
4 martie 1678. Uliţa Şelarilor pornea din apropierea bisericii Sf. Nicolae Şelari 
şi cobora până spre Dâmboviţa, aflându-se la cca. 8 m spre vest de zidul Curţii 
Vechi. 

Deşi apare în documetele sec. al XVIII-iea cu denumirea de „Uliţa cea 
mare a Şelarilor", ea nu depăşea în lăţime 4 m. Cu ocazia săpăturilor edilitare 
efectuate la intersecţia cu str. Gabroveni s-a putut stabili lăţimea străzii vechi 
flancate în această zonă cu rânduri de case făcute din cărămidă . 

Şelarii alcătuiau o breslă de meşteşugari care se ocupau cu confecţionarea 
' şi vindecarea de sei, hamuri, hăţuri, frâie, curele şi alte pisese de harnasament. 

Cât de pricepuţi şi harnici erau, ne-o arată călătorul german Paul Strassburg, sol 
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al regelui Suediei Gustav al Ii-lea Adolf. Trecând la 1632 prin Bucureşti şi fiind 
primit la Curte de Leon Vodă Tomşa (1629-1632) el este impresionat printre 
altele de „marele lux în îmbrăcămintea ... cailor". 

Destul de numeroşi în secolele XVII-XVIII, numărul şelarilor scade 
simţitori. locul atelierelor şi prăvăliilor lor fiind luat de comerţul cu obiecte 
textile. In primele decenii ale sec. al XIX-iea sunt atestaţi documentar doar 16 
şelari. La 28 august 1804, într-o zi de duminică a izbucnit la podul casei spiţerului 
din Şelari un puternic incendiu care s-a abătut unei zone întinse din Bucureşti, 
producând mari pagube. Un document scris în ultimele zile ale anului 1804 
arată că în urma acestui foc prăvăliile Mitropoliei aflată la Poarta de jos a fostei 
Curţi Domneşti „au ars rămânând doar pământul". Atunci au căzut pradă focului 
vestigiile Palatului Voevodal, casele lui Manuc, podul de peste Dâmboviţa din 
apropierea bisericii şi Hanul Sf. Gheorghe Nou, toate clădirile din centrul vechi 
al oraşului. Au rămas în prezent doar puţine case şi clădiri care mai adăpostesc 
vestigii feudale. Printre acestea se află casa din Şelari nr. 4 dotată cu o mare 
pivniţă, din sec. al XVIII-iea, mica prăvălie de la nr. 10 înălţată după incendiul 
din 1804. O altă pivniţă cu ,bolţi avell11, foarte spaţioasă există la nr. 82 la 
intersecţia străzii Şelari cu strada Covaci. 

În a doua jumătate a sec. al XIX-iea, str. Şelari polarizează comerţul cu 
obiecte de îmbrăcăminte, textile, încălţăminte, fiind al doilea vad după Lipscani. 
Uliţa Şelari a găzduit de-a lungul secolelor nu mai puţin de patru hanuri. 

Hanul Roşu ocupa intersecţia străzii Şelari cu actuala stradă Iuliu Maniu. 
Construcţia se ridică peste zidurile turnului Porţii de sus a Curţii vechi. Ea a 
fost înălţată după scoaterea la mezat a teritoriului domnesc din 1798. 

La l martie 1829, banul Grigore Brâncoveanu face cunoscut Divanului că 
Hanul Roşu a fost cumpărat de Ioan Dumitriu, ajuns acum la faliment cu banii 
pe care el i-a împrumutat. Incendiul din 1838 avariază construcţia destul de 
serios. Aceasta a fost ulterior reparată, fiind amenajată cu acest prilej şi etajul 
construit dintr-o cărămidă mult mai groasă. În 1846, partea de sus a clădirii a 
fost transformată în hotel, la parter funcţionând o cafenea, dotată cu râşniţă 
mecanică pentru cafea, rar întâlnită în casele bucureştenilor, un birt şi o 
tutungerie. 

Acest han se numără, la mijlocul sec. al XIX-lea, printre primele zece 
hanuri bucureştene, fiind cuprins şi în planul oraşului din 1871 dedicat lui 
V. Hiottu, unde este înfăpţişat cu parter şi etaj. 

Fotografia executată de Angerer la 1856, evidenţiază prezenţa unor 
medalioane ce reproduc chipul lui Mihai Viteazul, pe faţada din Şelari. Ferestrele 
sunt înalte, având elemente de feronerie. Pe colţul clădirii se vede frumosul 
balcon din fier care împodobea colţul clădirii iar azi nu mai este. Fotografia din 
arhiva M. M. B. înfăţişează hanul la sfârşitul veacului al XIX-iea. 

La mijlocul veacului al XVIII-iea este amenajat în faţa bisericii Sf. Nicolae 
Şelari, Hanul Neofit, azi dispărut. Clădirea care continuă să existe după 
cutremurul din 1838, dispare către mijlocul veacului al XIX-lea. 

Un alt vechi stabiliment comercial bucureştean, azi dispărut este Hanul 
Stăncescu. Atestat pentru prima oară într-un document din 22 aprilie 1710, este 
indicat în apropierea bisericii Sf. Nicolae Şleari. O altă menţiune se face într-un 
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document din martie 1 731. Se pare că era alcătuit din mai multe corpuri de 
clădiri, dar, nu a fost păstrată nici o descriere amănunţită a acestui han central 
dispărut probabil încă din sec. al XVIII-lea. 

Peste drum de Hanul Roşu, pe terenul de la intersecţia străzii Şelari cu 
actuala stradă )uliu Maniu a fost ridicat după scoaterea la mezat a Curţii Vechi, 
Hanul verde. In fotografia executată de Angerer, tot la 1856, hanul apare ca o 
construcţie cu trei laturi, acoperită cu tablă, având parter şi etaj, ferestrele mari 
cu drugi de fier dau spre fosta uliţă a Curţii Domneşti, acolo unde se afla şi 
intrarea. Hanul este trecut şi pe planul din 1871. Pe locul lui a fost construit în 
anul 1934 blocul „Potcoava" al cărui parter este ocupat în prezent de un magazin 
cu diverse destinaţii. 

Hanurile au fost distribuite pe toate străzile zonei Curtea Veche şi chiar 
pe fostul teritoriu al edificiilor domneşti . Unele aveau dimensiuni modeste, 

altele erau adevărate complexe arhitectonice alcătuite din zeci .de camere, 
bucătării, pivniţe, grajduri. Unele hanuri erau dotate cu curţi mari în care puteau 
rămâne peste noapte chervanele cât şi mărfurile pe care le aduceau negustorii 
români şi străini. Altele se prezentau ca un Cl}loar lung, flacant cu pivniţe 
spaţioase şi bolţi ferecate cu uşi şi ferestre de fier. ln astfel de hanuri chervanelele 
nu puteau înnopta, ele urmând să fie adăpostite în alte părţi . 

Indiferent de mărimea lor, aceste construcţii negustoreşti ofereau celor 
sosiţi din alte oraşe pivniţe pentru depozitarea mărfurilor, săli pentru desfacerea 
acestora, odăi de dormit, mici prăvălii cu profil alimentar. 
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Hanurile bucureştene au fost folosite nu numai ca antrepozite de mărfuri 
cât şi ca locuri de găzduire a călătorilor străini. Unele aveau încăperi speciale 
pentru medici, translatori, ocupate de aceştia pe timp îndelungat, iar la hanurile 
din vecinătatea bisericilor trăgeau prelaţii veniţi din Orient sau aflaţi în drum 
spre ţările din răsăritul european. Astfel hanurile jucau şi rol de hoteluri, multe 
dintre ele accentuându-şi această folosinţă începând cu a doua jumătate a sec. 
al XIX-lea. 

Apărute ca o necesitate a societăţii bucureştene, aceste construcţii au 
cunoscut în a doua jumătate a sec. al XIX-iea unele mutaţii în domeniul 
funcţionalităţii lor. Cele mai multe au dispărut, fiind incapabile să se adapteze 
cerinţelor de modernizare a oraşului. Altele s-au întâmplat cu hanurile Manuc, 
Gabroveni, Simeon, ş.a. Punerea accentului pe această întrebuinţare a impus 
importante îmbunătăţiri. Dar, oricât de mari au fost eforturile proprietarilor, 
hanurile-hotel nu au putut face faţă concurenţei unor clădiri, special construite 
pentru a fi hoteluri. 

Prima jumătate a sec. al XIX-iea marchează în zona Curtea Veche apariţia 
primelor hoteluri propriu-zise. Consulul britanic în Ţările Române, W. Wilkin
son, scria la 1820 în cartea sa apărută la Londra „de curând s-a deschis în 
Bucureşti un hotel public care, fiind bine mobilat şi înzestrat cu toate cele 
necesare a devenit foarte folositor pentru călători". Diplomatul englez se referea 
la Hotel d'Europe care s-a deschis pe strada Smârdan, fiind numit şi Hotel 
Bucureşti după numele proprietarului său. 

Şi str. Şelari a beneficiat de două astfel de construcţii, „Hotelul Victoria" 
şi „Hotelul Fieschi". 

Dacă despre hotelul „Victoria'', situat pe str. Şelari nr. 4 Cl!_noaştem prea 
puţine amănunte, despre hotel „Fieschi" avem mai multe date. In anul 1855, 
Giovani Fieschi cumpără cu „5.500 galbeni K. K. negăuriţi" un loc pe str. Şelari 
nr. 9 pe care deschide trei ani mai târziu unul din primele mari hoteluri din 
centrul vechi al oraşului. Pe latura de est noua construcţie înglobează şi Palatul 
Doamnei, ridicat de St. Cantacuzino în scurta domnie dintre anii 1714-1715. 

Hotelul Fieschi a cărui clădire s-a păstrat până astăzi cu foarte puţine 
modificări pierzându-şi doar funcţionalitatea, s-a bucurat de un mare prestigiu. 
Era dotat cu restaurant, cafenea, apartamente. Slujbaşii lui asigurau legătura cu 
birourile diligenţelor spre Braşov şi Giurgiu anticipând ceva din serviciile de 
mai târziu ale întreprinderilor hoteliere. Astăzi, clădirea se prezintă cu parter şi 
trei etaje, cu ferestre dreptunghiulare grupate câte două. Gangul de acces spre 
scara lungă de lemn are plafonul uşor boltit, sprijinit pe arce late ce se descarcă 
pe câte doi stâlpi, cu capete ornate cu volute şi frunze. O altă scară se desfăşoară 
sub protecţia A unui geamlâc semicircular care se prelungeşte la pridvorul fiecăruia 
dintre etaje. In str. Şelari o placă de marmură aminteşte: „Această clădire a fost, 
începând cu 1 noiembrie 1881 sediul cercului de studii sociale Drepturile 
Omului". În primii ani ai sec. al XIX-lea pasajul Fieschi a adăpostit sediul 
organizaţiilor muncitoreşti. 

Strada Şelari, arteră comercială atât de prosperă şi fecvent populată a 
beneficiat şi de o frumoasă biserică, cunoscută de bucureşteni cu numele de 
biserica Sf. Nicolae - Şelari ce se află ridicată la intersecţia străzii Şelari cu str. 
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Blănari nr. 10. A fost ctitorită peste fundaţiile unor vechi construcţii din zonă. 
Primul lăcaş atestat într-un document din 27 aprilie 1664 este însă mult mai 
vechi. În ultimul an al secolului al XVIII-iea fostul mare paharnic Şerban 
Cantacuzino împreună cu negustorul Stancostea şi Apostol Lazo încep reclădirea 
bisericii folosind ca material de construcţie cărămida. Ample reparaţii au fost 
făcute în 1742 în timpul domniei lui C-tin Mavrocordat iar, mai târziu, ctitoria 
celor trei societăţi a fost închinată metropolei. Actul acesta a fost impus atât de 
imposibilitatea întreţinerii bisericii cât şi de faptul că mitropolitul Neofil 
cumpărase mai multe locuri în jur unde şi-a ridicat un han. Fusese înălţată chiar 
din 1750 înaintea lăcaşului „Pivniţa" de piatră şi casele de piatră pentru noul 
han. După marele cutremur din 14 octombrie 1802, biserica era într-o stare 
jalnică. Alţi trei asociaţi, Gheorghe Polizu,., Nicolae Zaharia şi Gheorghe Dumitru, 
o reclădesc punându-i pisania în 1804. In anul 1816, în clădirile din imediata 
apropiere funcţiona o şcoală de muzică. 

Ultima etapă de construcţie de la care a rămas actuala clădire datează din 
anii 1867-1868. Ridicată din nou, biserica a fost pictată de Gh. Tattarescu, 
bucurându-se de danii din partea corporaţiei lumânărarilor, bumbăcarilor, 
bărbierilior. Printre obiectele valoroase pe care le adăposteşte se află icoana 
Sf. Andrei, patronul breslei bumbăcarilor, frumos ferecată în argint aurit. 

Strada Şelari a adăpostit şi alte clădiri cu numeroase funcţionalităţi. La 
1871, în imediata apropiere se afla Bazarul Constantinopol ce lega străzile 
Covaci cu Gabroveni. Tot aici se afla una din cele mai vechi şi mai frumoase 
case de locuit, Casa Caracas. 

În primii ani ai sec. al XIX-lea, în prelungirea Şelarilor, lângă fosta Curte 
Veche se află „Cafineonul la Altântop" la construirea căruia în 1871 Alexandru 
Ipsilanti indica „să se lase loc pentru trecerea norodului la apă!". Era o clădire 
care, pe lângă prăvălia propriu-zisă mai avea două odăi şi grădiniţă. Cafeneaua 
ceauşului Ştefan Altântop este a doua prăvălie de acest gen, prima fiind deschisă 
de Hamie, fost şeimen împărătesc, în apropierea hanului Şerban Vodă. 

La sfârşitul sec. al XVIII-iea erau în Bucureşti 14 cafenele strict urmărite 
de slujbaşii Agiei pentru a curma jocurile de noroc ce se practicau aici. Numărul 
cafenelelor a crescut mereu, astfel încât, în 1832 erau în Bucureşti 38 de 
cafegii. 

Multe clădiri din perimetrul fostei Curţi Domneşti au adăpostit activităţi 
legate de mişcarea muncitorească şi socialistă. Pe str. Şelari nr. 9 şi-a avut 
redacţia „Buletinul funcţionarilor comerciali'', o interesantă publicaţie lunară, 
organ al sindicatului funcţionarilor comerciali din Bucureşti. Tot pe această 
stradă la nr. I O şi-a stabilit redacţia „Cultura proletară", revistă editată de 
muncitorimea bucureşteană între anii 1926-1928. 

În perioada interbelică,în Şelari se stabiliseră sediile unor mici întreprinderi 
şi ateliere de marochinărie, fabrici de umbrele, corsete, bastoane, cel mai im
portant fiind atelierul „Mercur", industria de marochinărie „Spadleim R. L. Co. 
- Fabrică de umbrele şi bastoane", etc. Mult căutate de şcolari erau „Librăria 
- papetăria - teodosiu Ioaniţiu şi fii" şi Sucursala bucureşteană a firmei „Papetăria 
românească ieşeană". 
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În pasajul Şelari, strâmtorat în jurul anilor '900 prin ridicarea caselor ce-l 
străjuiesc, a funcţionat timp de mai multe decenii Bursa din Bucureşti. În prezent, 
aproximativ 49% din casele existente pe str. Şelari datează din prima jumătate 
n sec. al XIX-iea, strada păstrând cel mai autentic amprenta acelei perioade în 
aspectul stradal bucureştean. 

Mai puţin cunoscut de bucureşteni este că straqa Şelari a adăpostit în 
clădirea de la nr. 822 (nr. vechi) şi un pension de fete. Incă din prima jumătate 
n sec. al XIX-iea sunt înfiinţate, în special de străini o serie de pensionate, atât 
de băieţi cât şi de fete, pensionate ce funcţion cază cu aprobarea Eforiei Şcoalelor. 
<) asemenea aprobare, Carolina Kuhn deschide primul institut particular de fete 
din zona Curtea Veche. Spre deosebire de şcolile sprijinite de stat, aceste 
pensionate erau şcoli particulare pentru odrasle ale familiilor boiereşti şi 
burgheziei. Cursurile erau predate de profesori străini, elevii interni sau externi, 
pc lângă învăţătura obişnuită ce se preda în celelalte şcoli de stat puteau deprinde 
o limbă străină, mai ales franceza şi germana, de asemenea pianul sau vioara. 

Populaţia cantonată pe străzile şi uliţele din zona Curtea Veche a fost 
martoră şi participantă la o serie de evenimente istorice de răscruce în viaţa şi 
istoria poporului român. Pe lângă răscoale, răzmeriţe, zavere mai vechi şi noi, 
vom face referire la două momente cruciale în istoria zbuciumată a acestui 
popor de pe malul Dâmboviţei bucureştene. 

Revoluţia de la 1848, venită după pustiitorul incendiu din 23 martie 1847, 
nu i-a A surprins pe locuitorii zonei, participanţi la desfăşurarea revoluţiei de la 
1821. In ziua de 11 iunie 1848, peste 30.000 de bucureşteni adunaţi ca un şuvoi 
pc străzile din centrul oraşului au înfricoşat pe Gh. Bibescu obligându-l să 
aprobe Constituţia şi noul guvern. Documentele ne arată că meşteşugarii şi 
negustorii din Lipscani, Şelari şi din celelalte străzi au sărbătorit alături de 
lăranii judeţelor din jur biruinţa de pe Câmpia Filaret, numită de atunci Câmpia 
Libertăţi. 

După 11 ani Bucureştiul şi locuitorii săi aveau să asiste la un alt impor
tant eveniment istoric, Unirea din 24 ianuarie 1859. Pe fostul spaţiu al Curţii 
vechi, în timpul alegerilor adunărilor Ad-hoc sau în zilele premergătoare lui 
24 ianuarie 1859, bucureştenii au manifestat în repetate rânduri pentru Unire. 
În seara zilei de 23 ianuarie 1859 în preajma acestor locuri, în hotelul „Concordia" 
de pe str. Smârdan s-au adunat deputaţii unionişti care, după îndelungi dezbateri 
au reuşit să treacă peste deciziile Convenţiei de la Paris şi peste ambiţiile unor 
oameni politici ca Gh. Bibescu şi Barbu Ştirbei, şi să propună Adunării elective 
ca domn în Bucureşti tot pe Alexandru Ioan Cuza, alesul moldovenilor din ziua 
de 5 ianuarie 1859. 

Sub fiecare tencuială se poate presupune existenţa unui zid vechi. Sub 
trotuarele largi sau sub pietrele caldarâmului istoria şi-a lăsat semnele şi mesagerii 
în fundaţii de zid sfârtecate de cabluri, conducte, ţevi şi olane de alimentare cu 
apă, în vase şi morminte. 

Cert este că primele artere de comunicaţie deschise în vatra aşezării 
legendarului Bucur au străbătut Curtea Veche. Ele sunt strâns legate de cetatea 
şi de palatul domnesc. Dacă zidurile înălţate din piatră şi cărămidă ale Curţii 
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au adăpostit familia voievodală şi Cancelaria Ţării Româneşti, străzile au rămas 
ale meşteşugarilor şi negustorilor. 

Neaşteptatul apare la fiecare pas, amintind permanent că aici a fost un 
centru de civilizaţiune românească. 
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SUMMARY 
Historical and Edilitary - Ubanistic Documentary Concerning the Selari -

Marchitanilor Passage Area 
by Camelia Ene 

The paper presents the history and edi/itary-urbanistic evolution of the 
Se/ari street, situated in the o/d commercial centre of Bucharest, starting from 
the period following the devastating fire of March I847, and focalizing upon 
the presence of inns, churches, commercial establishments, buildings with a 
historical and architectural value, al/ numerous in the area. 
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PALATUL COTROCENI 
DE LA RESEDINTĂ REGALĂ 

• • 
LA PALAT AL PIONIERILOR 

Nicoleta Ionescu-Gură 
Muzeul Naţional Cotroceni 

În decursul celor mai bine de trei secole de existenţă, aşezământul de la 
Cotroceni a cunoscut în evoluţia sa mai multe etape distincte: mănăstire şi 
reşedinţă domnească; palat regal; palat al pionierilor; o perioadă de restaurare 
şi reconstrucţie care a durat aproape un deceniu (1976-1985), întrucât Nicolae 
Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România a dorit să dea o altă 
destinaţie palatului şi anume reşedinţă prezidenţială în aripa nouă a palatului 
construită în această perioadă pe latura de sud a incintei principale* şi casă de 

* În articolul său intitulat „Restaurarea Palatului Cotroceni 1976- 1985'', arhitectul Nicolae 
Vlădescu motivează astfel construirea aripei noi a palatului: „Corpul nou al palatului a fost creat 
spre a închide latura de sud a incintei principale. Dintre variantele luate în studiu, am considerat că 
ar împieta cel mai puţin asupra ansamblului preluarea elementelor existente în expoziţia lui Paul 
Gottereau şi folosirea acestora în ritmuri cât mai liniştite , lipsite de accente sau accidente care să 
subordoneze vechile corpuri. Am considerat că totul trebuie să se integreze cu cât mai multă dis-
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oaspeţi (protocol) în aripa veche a palatului restaurată. Am putea spune că a 
fost mai mult o perioadă de reconstrucţie întrucât cutremurul din 4 martie 1977 
a avariat grav palatul şi biserica. „Avariile impunând după opinia restauratorului 
N. Vlădescu - o serie de intervenţii radicale, în special în zonele reaJizate după 
1893 (faza Gottereau), chiliile şi pivniţele comportându-se bine"1. In prezenta 
comunicare mi-am propus s~ prezint istoria ansamblului Cotroceni reşedinţă 
regală şi palat al pionierilor. In calitate de reşedinţă regală a funcţionat aproape 
un secol, perioadă în care ansamblul a cunoscut un proces de modernizare şi 
reamenajare în funcţie de exigenţele domnitorului Carol I. Ansamblul a traversat 
şi o perioadă de degradare datorată atât calamităţilor naturale (gen cutremure) 
cât şi Adeciziilor politice ale mai marilor vremii. 

In iunie 1866 Corpurile Legiuitoare (denumirea parlamentului de atunci) 
a atribuit domnitorului Carol I, spre f!?losinţă ca reşedinţă de vară vechile case 
domneşti de la mănăstirea Cotroceni. Inainte de venirea lui Carol de Hohenzol
lern în România, la Cotroceni funcţiona o mănăstire şi o reşedinţă temporară*. 

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a renovat casele domneşti şi a făcut 
comenzi de mobilier la Viena, Paris şi Bruxelles din fonduri oficiale. La 28 
martie 1862 Adunarea Generală a României a votat o lege prin care se deschidea 
„Domnului Ministru de Externe şi de Stat un credit extraordinar de 4.000 galbeni 
pentru facerea mobilaţiei trebuitoare la Palatul Domnesc de la Cotroceni". 

În iulie, acelaşi an, se mai deschidea un credit suplimentar de 600 galbeni 
„pentru pregătirea definitivă a dotaţiunei palatului nostru de la Cotroceni"2. În 
1862, Bucureştiul devine capitala unică a Principatelor Române, ca urmare 
domnul Alexandru Ioan Cuza îşi stabileşte reşedinţa la Bucureşti. Timp de 3 ani 
(1859-1862) acesta pendulând între Iaşi şi Bucureşti. Astfel în primăvara anului 
1862 se poartă o corespondenţă între Cancelaria domnului Cuza şi egumenul 
mănăstirii Cotroceni pentru aprobarea reamenajării caselor domneşti. De regulă 
reparaţiile (de zidărie, tâmplărie, fierărie, vopsitorie), de la casele domneşti 
cădeau în sarcina mănăstirii care se autogospodărea în timp ce dotarea lor cu 
„diverse furnituri în mobile şi obiecte de uz neapărat" intra în atribuţiile 
ministerului de externe care avea înscris în bugetul său diferite sume. 

Din 1862 mănăstirea Cotroceni cedează teren în favoarea unei reşedinţe 
cu caracter politic. Secularizarea averilor mănăstireşti din 1863 a afectat statutul 
de facto al mănăstirii în sensul că ea pierde posesiunile funciare, terenurile 
urbane, prăvăliile din Bucureşti, etc. Se anulează jurisdicţia Muntelui Athos, 
numărul călugărilor scade rămânând între 8 şi 1 O călugări cu rol administrativ 

creţie alcătuirilor de dinainte ... " S-a urmărit ca faţada de sud, dinspre pădure, a corpului nou să 
constituie o replică de complementaritate a faţadei de nord spre Grădina Botanică. Astfel se regăsesc, 
în acelaşi ansamblu, momente compuse din elemente de arhitectură tradiţională integrate, în expresia 
adaptată de arh. Paul Gottereau, aidoma compoziţiei la care s-a recurs, pentru faţada de nord a 
palatului" (Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-2/1997, p. 76). 

1 Ibidem, p. 54. 
"' „Casele după mănăstirea Cotroceni şi din vechime s-au ocupat vara de către domnitorii 

Ţării Româneşti" (Constantin Căzănişteanu - Documente referitoare la Istoria Cotrocenilor 1862-
1865, Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni, 1993, p. 12). 

2 Mihai Ipate - Documente privind istoria Cotroceni/or. Perioada domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza (1859-1863), voi. I, Muzeul Naţional Cotroceni, 1995, p. 33-34). 
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şi un preot pentru a oficia obişnuitele slujbe. Biserica mănăstirii devine din 
biserică mănăstirească, biserică de curte. 

Casele domneşti făceau parte din complexul mănăstiresc. Ctitoriile 
mănăstireşti ale domnilor aveau câte un rând de case domneşti care se găseau 
incluse în complexul mănăstiresc. Din punct de vedere juridic şi administrativ, 
casele domneşti aparţineau mănăstirii prin hrisovul de ctitorie dar rămâneau în 
folosinţa domnitorului în scaun. Casele domneşti de la Cotroceni erau situate pe 
laturil~ de nord şi de est ale curţii şi se compuneau din parter şi etaj. 

Intr-o primă etapă domnitorul Carol I stă în ceea ce a găsit, îmbogăţeşte 
mobilierul iar într-o a doua etapă ia decizia de a remodela casele domneşti 
păstrând fundaţiile şi pivniţele vechi. A rezultat un palat conform uzanţelor şi 
exigenţelor unor reşedinţe europene destinat familiei princiare moştenitoare a 
Coroanei României. Casele domneşti de la Cotroceni au servit ca reşedintă de 
vară regelui Carol I până la construirea Peleşului. În 1888 regele Carol a at~ibuit 
palatul prinţului moştenitor Ferdinand de Hohenzollern3. 

O descriere a ceea ce era palatul şi parcul la această dată am găsit în 
memoriile lui Constantin Argetoianu: „Palatul Cotroceni n-avea încă aspect de 
castel modern, nu l-a dobândit decât mai târziu. Nici grădina ce cobora în vale 
nu fusese încă transformată în parc decât în imediata vecinătate a locuinţei 
princiare, de o parte şi de cealaltă Ograda Palatului şi a Azilului Elena Doamna 
se cam confundau şi toată valea era mai mult sau mai puţin neglijată şi încurcată 
prin plantaţiuni neregulate, prin răsaduri şi prin şanţuri adânci pentru scursul 
smârcurilor"4 . 

În mai 1893 statul a acordat un credit de 1. 700.000 lei pentru construirea 
unui palat în folosinţa moştenitorului tronului regelui Carol I, ca reşedinţă 
permanentă. Astfel la sfârşitul secolului XIX se construieşte la Cotroceni un 
palat după planurile arhitectului francez Paul Gottereau*. Planul construcţiei a 
prevăzut ridicarea unei clădiri în formă de L, cu trei niveluri, structură pe care 
şi-a menţinut-o neschimbată până astăzi. În planul expresiei arhitecturale, atât 
la interior cât şi la exterior se va recurge la stilul specific sfârşitului de secol 
al XIX-lea - eclectismul francez5. 

După terminarea lucrărilor la palat, în februarie 1896 s-a amenajat şi 
parcul care-l înconjura. S-au făcut trotuoare, folosindu-se piatră de Sinaia, s-a 
turnat pietriş, s-au pavat curţile bisericii, grajdului şi şopronului. Tot în această 
perioadă s-a ridicat şi „florăria"6 . Este vorba de un număr de sere de flori care 
au jucat un rol important în istoria economică a palatului, întrucât se realizau 
importante sume de bani de pe urma vânzării răsadurilor, plantelor în ghivece 

3 Ghidul Muzeului Naţional Cotroceni. 
4 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, voi. I, 

Partea I. Până la 1888, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1991, p. 85. 
• Acest arhitect a proiectat şi alte edificii în Bucureşti: Palatul Regal din Calea Victoriei 

- a amplificat fostul palat domnesc - (casele Dinicu Golescu); Fundaţia regelui Carol I (Biblioteca 
Centrală Universitară de astăzi), clădirea C.E.C. 

5 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-2/1997, p. 60. 
6 Mihai Ipate „Amenajări la Cotroceni în epoca modernă", în Colocviul Naţional de 

Istorie şi Istoria Artei - secţiunea istorie 27-29 septembrie 1995, p. 68. 
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şi florilor tăiate. La acestea se vor adăuga câteva decenii mai târziu sere de roşii 
şi castraveţi. O parte din flori erau furnizate pentru nevoile Casei Regale iar 
restul erau vândute diverselor florării din Bucureşti sau erau comercializate prin 
magazinele proprii: chioşcul de flori din Sinaia, magazinul de consum din Calea 
Victoriei. Seminţele de flori şi legume erau comandate la diverse firme din 
Occident, de pildă Ernst Benary, Germania, dar şi la firme din Bucureşti7 . Până 
după a doua jumătate a secolului al XIX-iea parcul palatului a fost şi grădina 
publică a Capitalei, alături de cele de la Cişmigiu şi Kisseleff. Ulterior a rămas 
doar ca grădină a palatului regal de la Cotroceni, fiind supusă unor reamenajări 
şi îmbunătăţiri succesive*. 

Familia princiară moştenitoare a Coroanei României: Ferdinand de Ho
henzollern şi Maria de Saxa Coburg Gotha s-a mutat la Cotroceni în 1896. 
Ulterior, la cererea reginei Maria, palatul cunoaşte o serie de intervenţii cons
tructive constând în extinderea unor aripi ale palatului, reamenajarea unor spaţii 
(intervenţii ale arhitecţilor Grigore Cerchez, Karel Limann şi Ion Ernest). De 
pildă, în deceniul trei al secolului XX arhitectul Grigore Cerchez „refăcând 
aripa dinspre miazănoapte, a adăugat edificiului conceput de arhitectul francez 
o sală nouă, pe care a acoperit-o cu o largă terasă şi a împodobit-o cu un 
pitoresc foişor. Un alt foişor mai mare din care scoboară pe lângă zid în grădină 
o elegantă scară, a fost lipit de faţada dinspre Răsărit a corpului adăugat, la 
nivelul sălii de mâncare. Toată arhitectura acestei părţi noi a palatului este 
românească. Foişorul de la parter cu scara şi cu toate detaliile lui, a fost copiat 
întocmai după cunoscutul foişor al lui Dionisie de la mănăstirea Hurez al lui 
Constantin Brâncoveanu"8. 

Reamintesc că Palatul Cotroceni este o proprietate a statului iar întreţinerea 
lui se făcea din subvenţia lunară acordată de stat. Din subvenţie se făceau 
următoarele cheltuieli: iluminatul, încălzitul, asigurarea palatului, taxele 
comunale, cheltuieli şi întreţinerea parcului, mici cheltuieli cu reparaţii, cheltuieli 
pentru întreţinerea interioară, etc."9. 

După moartea reginei Maria (1938) reşedinţa de la Cotroceni a fost folosită 
de regele Carol al Ii-lea. Din însemnările zilnice ale acestuia aflăm că la Palatul 
Cotroceni a avut loc Consiliul de Coroană care a proclamat neutralitatea României 
la 6 septembrie 1939 iar din „Însemnările politice" ale lui Grigore Gafencu 
aflăm că vestea asasinării lui Armand Călinescu la 21 septembrie 1939 i-a dat-o 
regele Carol la Palatul Cotroceni. 

Regele Mihai nu a locuit la Cotroceni, deşi în octombrie 1940 din ordinul 
generalului Ion Antonescu, conducătorul statului, la Palatul Cotroceni au început 

7 DANIC, fond Casa Regală. Castele şi Palate - Palatul Cotroceni, dosar nr. 220/1942, 
f. 11-13. 

• Pentru amenajarea parcului palatului Cotroceni vezi pe larg comunicarea „Complexul 
Cotroceni în deceniul şase al sec. al XIX-iea", autor C. Căzănişteanu, în Colocviul Naţional de 
Istorie ~i Istoria Artei - secţia istorie 27-29 septembrie 1995, p. 54-55. 

Grigore Ionescu, Bucureşti. Ghid istoric şi artistic, Bucureşti, Fundaţia „Regele Carol al 
Ii-lea", 1938, p. 198-199. 

9 DANIC, fond Casa Regală, dosar nr. 67/1940, f. 30(}-30 I. 
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lucrări de amenajare* în vederea „instalării Regelui şi Reginei Mame" 10• Însă 
cutremurul din 1 O noiembrie 1940 a pus capăt deciziei generalului Antonescu, 
întrucât etajul fostei locuinţe a prinţului Nicolae, care se amenajase în vederea 
instalării regelui Mihai a fost dărâmat. Apoi starea de război a obligat Casa 
Regală să aibă reşedinţa permanentă la Sinaia I 1• Când venea în Bucureşti regele 
Mihai lucra la Palatul Regal din Calea Victoriei, biroul avându-l la etajul doi 
în aripa veche a palatului (aripa dinspre biserica Creţulescu) 12 . 

Trebuie permanent avut în vedere că reşedinţa oficială era în Palat.!:11 
Regal din Calea Victoriei iar la Controceni se afla reşedinţa complementară. In 
ciuda acestui fapt şi aici s-au consumat o serie de evenimente istorice printre 
care amintim: Consiliul de Coroană din 14/27 august 1916 care a hotărât ieşirea 
României din neutralitate şi intrarea în primul război mondial, alături de Puterile 
Aliate pentru înfăptuirea unităţii naţionale, desfăşurarea tratativelor cu Puterile 
Centrale şi semnarea tratatului de pace cu acestea între 9/22 martie - 24 aprilie/ 
7 mai 1918. Tratat defavorabil României din punct de vedere teritorial, militar, 
economic şi politic, neratificat de regele Ferdinand, primirea delegaţiilor din 
noile provincii unite cu România: 20 noiembrie/3 decembrie 1918 a fost primită 
delegaţia bucovinenilor condusă de Iancu Flondor, două delegaţii transilvănene 
pe 30 noiembrie/13 decembrie şi 16/29 decembrie conduse de episcopul ortodox 
Miron Cristea, episcopul greco-catolic Iuliu Bossu, Alexandru Vaida-Voevod şi 
Vasile Goldiş, pe 22 decembrie/4 ianuarie 1919, o delegaţie basarabeană condusă 
de Pantelimon Halippa; Consiliul de Coroană din 6 septembrie 1939 care a 
hotărât neutralitatea României în cel de-al doilea război mondial. 

În timpul domniei regelui Mihai ansamblul Cotroceni a avut de suferit 
atât de pe urma cutremurului care a devastat capitala în 1 O noiembrie 1 940 cât 
şi de pe urma bombardamentelor anglo-americane şi germane din primăvara şi 
vara anului 1944. 

Cutremurul a afectat puternic ansamblul: „Devizul pentru punerea Palatului 
Cotroceni în stare de locuire ar avea peste 60-70 pagini şi s-ar ridica la câteva 
zeci de milioane" 13 arăta în referatul său din 18 noiembrie 1940, arhitectul 
Al. Th. Crivez. Au fost aprobate lucrări de strictă necesitate în vederea apărării 
clădirilor de o deteriorare mai mare în timpul iernii" 14

. Şi la biserica mănăstirii 
Cotroceni s-au produs importante stricăciuni, conform referatului din 
19 decembrie al arhitectului D. Ionescu-Berechet: „au plesnit complet arcadele 
pridvorului principal, ameninţând cu desprinderea bolţilor la arce şi deplasarea 
coloanelor. Tencuiala bolţilor pridvorului este de asemenea plesnită, însă nu 
ameninţătoare din cauză că este construită din şipci. Interiorul este plin de fisuri 
şi deplasări ca şi cupola Pantocratorului. Punctul mai ameninţat însă este 
pronaosul ale cărui coloane din piatră au cedat şi sunt frânte şi înclinate 

• Plata lucrărilor de amenajare a fost aprobată de ministerul Agriculturii şi Domeniilor, 
dat fiind faptul că Palatul Cotroceni era o proprietate a statului. 

10 DANIC, fond Casa Regală, dosar nr. 67/1940, f. 80. 
11 Ibidem, dosar nr. 42/1942, f. 131. 
12 Ibidem, f. 45. 
13 Ibidem, dosar nr. 87/1940, f. 26-27. 
14 Ibidem. 
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ameninţând cu desprinderea fapt ce ar duce cu sine năruirea întregului Sfânt 
Locaş. Dată fiind importanţa acestui Sfănt Locaş, biserica Reşedinţei Regale, 
valoarea lui ca monument istoric şi valoarea lui artistică, sunt de părere să se 
anunţe Onor Comisia Monumentelor Istorice să cerceteze cu amănunţime biserica 
şi să dea indicaţiuni pentru consolidarea provizorie a bisericii, urmând ca în 
campania anului viitor să se restaureze conform proiectului ce se va da"I 5• 

Lucrările de refacere a bisericii au început în 1941 când s-au efectuat 
lucrări urgente de consolidare a clopotniţei şi bisericii sub îndrumarea arhitectului 
Petre AntonescuI 6. Ele au continuat şi în anii următori şi s-au executat sub 
controlul şi sub supravegherea Serviciului Tehnic al Comisiei Monumentelor 
Istorice*. 

15 Ibidem, f. 46. 
16 Ibidem, fond Palate şi Castele - Palatul Cotroceni, dosar nr. 219/1940, f. 23. 
* „Potrivit circularei nr. 120.000 din iulie 1942 dată de Ministerul Culturii Naţionale şi 

al Cultelor, lucrările privind bisericile monumente istorice trebuiau executate după devizele şi 
indicaţiile date de Comisia Monumentelor Istorice. 
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Pe lângă suma acordată de Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor din 
fondul pentru cutremur, Comisia Monumentelor Istorice a acordat din fondul ei 
diferite sume pentru lucrările de restaurare a bisericii şi clopotniţei fostei 
mănăstiri Cotroceni, de pildă în 1943 a acordat 5.400.000 lei 17. 

În decembrie 1942, regele Mihai a dat un milion de lei din Lista Civilă 
pentru repararea bisericii*. De altfel, regele şi regina mamă Elena „se interesau 
în mod deosebit de acest locaş** în care scop Majestatea Sa Regina Mamă 
Elena a binevoit a examina la faţa locului împreună cu domnul preşedinte a 
Comisiei Monumentelor Istorice (prof. Ion Ştefănescu) lucrările care ar trebui 
executate, precum şi ordinea lor de urgenţă. Între acestea vine în primul rând 
consolidarea cupolei cu beton sau fier şi a coloanelor din interior, iar apoi 
curăţirea picturei din interior cu eventualele mici reparaţii. De asemenea, în 
această a doua categorie de lucrări intră şi refacerea tâmplei, cu strănile şi 
vitro-urile. O a treia serie de lucrări o constituie refacerea pavajului interior şi 
a curţii împrejmuitoare" 18• 

De pe urma primului bombardament anglo-american asupra Capitalei 
( 4 aprilie 1944) şi a bombardamentelor germane din 24-26 august 1944, a avut 
de suferit şi ansamblul Cotroceni. Pagubele au fost însemnate, statul alocând 
sume de refacere insuficiente. În anii 1945-194 7 la palat au loc lucrări de 
reparaţii, însă n-au avut o amploare deosebită fiind marcate de criza şi inflaţia 
de după război. Astfel, la sfârşitul anului 1947 palatul avea numeroase probleme 
constructive dar constituia o dominantă arhitectonică în zonă. Acest fapt ni-l 
confirmă şi primul ministru Petru Groza care în şedinţa de guvern din 13 februarie 
1948 avea să spună: „Eu am cercetat Palatul Cotroceni cu deamănuntul, fiindcă 
s-au făcut repetate cereri pentru dărâmarea lui, sub cuvânt că este o ruină. Într-o 
Duminică m-am dus acolo şi l-am vizitat cameră cu cameră. Ei bine, spre 
surprinderea mea, am constatat că Palatul Cotroceni este foarte puţin sau dacă 
vreţi nu este deloc o ruină. Afirmaţia aceasta a fost făcută de arhitecţii din jurul 
palatului şi a fost crezută de toată lumea. Eu rog pe cei care îi interesează 
această chestiune, să se ducă să se convingă" 19 • 

După înlăturarea monarhiei Palatul Cotroceni îşi încetează funcţia de 
reşedinţă regală, noile autorităţi politice dându-i alte destinaţii. 

În 13 februarie 1948, în cadrul unei şedinţe de guvern, când la palat încă 
lucra comisia de inventariere a bunurilor regale s-a pus problema noii utilizări 

17 DANIC, fond Casa Regală, dosar nr. 46/1943, f. 24. 
• Această sumă s-a depus la Banca Românească într-un cont curent la vedere intitulat: 

„Casa Majestăţii Sale Regelui - Fond pentru repararea Bisericii Cotroceni". 
•• În consecinţă Comisia Monumentelor Istorice a delegat pe profesorul arhitect Petre 

Antonescu, fost rector al Academiei de Arhitectură din Bucureşti şi membru al Comisiei 
Monumentelor Istorice, să întocmească planul lucrărilor. Domnul Petre Antonescu a fost pus la 
dispoziţia Majestăţii Sale Regina pentru a lua cunoştinţă de dorinţele Majestăţii Sale (DANIC, 
fond Palate şi Castele. Palatul Cotroceni, dosar nr. 221/1962-1945, f. 58). 

18 Ibidem, f. 60. 
••• De acest aspect din istoria palatului m-am ocupat într-un studiu anterior intitulat 

„Ansamblul Cotroceni şi bombardamentele anglo-americane şi germane din 1944" în Colocviul 
Naţional de Istorie şi Istoria Artei - secţiunea istorie, 27-29 septembrie 1995, p. 139-146. 

19 DANIC, fond P.C.M. Stenograme, dosar nr. 2/1948, f. 53. 
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a Palatului Cotroceni, întrucât deja existau două cereri de atribuire a lui: 
Facultatea de Medicină şi Uniunea Naţională a Studenţilor Români. Aceasta din 
urmă îl cerea pentru instalarea aici a Conservatorului şi Academiei de Arte 
Frumoase deoarece - spunea Ion Pas, ministrul Artelor: „Învăţământul nostru 
artistic, Conservatorul şi Şcoala de Arte Frumoase se desfăşoară în condiţii cu 
totul nepotrivite, din cauza localurilor, care sunt cu totul improprii, dărăpănate 
şi igrasioase şi constituie un adevărat pericol pentru sănătatea profesorilor şi 
studenţilor... Având în vedere parcul din jurul palatului acolo ar fi cel mai 
potriv~t loc ca să se facă o cetate a învăţământului artistic"20. 

In şedinţa de guvern s-a hotărât ca mai întâi comisia de inventariere a 
bunurilor regale să-şi depună raportul şi după aceea să hotărască asupra 
repartizării lui. Astfel, în iunie 1948, printr-o decizie a Consiliului de Miniştri, 
Palatul Cotroceni „compus din 5 corpuri cu un total de 150 camere inclusiv 
parcul a fost dat Ministerului Afacerilor Interne, iar biserica palatului (monu
ment istoric) a trecut în administraţia Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 
Bunurile care se găseau la acea dată în palat au cunoscut şi ele diverse destinaţii: 
obiectele de artă şi mobilele de valoare la Ministerul Artelor şi Informaţiilor, 
mărfurile, motoarele, obiectele de inventar agricol la Ministerul Agriculturii, 
autovehiculele la Preşedenţia Consiliului de Miniştri, etc. 

În octombrie 1948, în urma unei înţelegeri încheiate între Ministerul 
Afacerilor Interne şi Ministerul Artelor şi Informaţiilor (înţelegere perfectată la 
4 octombrie 1948 prin decizia M.A.I. nr. 1308), Palatul Cotroceni*. (inclusiv 
parcul) este cedat Ministerului Artelor şi Informaţiilor care îl prelua cu întregul 
activ şi pasiv de la data respectivă21 . Şi sub noul administrator, palatul a început 
să fie golit de bunurile sale. O serie de instituţii au cerut pentru uzul lor diferite 
obiecte: de la piese de mobilier, covoare până la veselă şi perdele. 

De pildă, Institutul de Artă din Bucureri solicita mobilier, instrumente, 
biblioteca şi discoteca de la Palatul Cotroceni 2. Muzeul Româno-Rus (înfiinţat 
în 1948) cerea piese de mobilier pentru completarea amenajărilor interioare: 60 
scaune, 2 fotolii, 4 covoare, preşuri. 

Direcţia Presei din Ministerul Artelor şi Informaţiilor ridica covoare, 
perdele, fotolii, în vederea completării mobilierului23 . 

20 Ibidem. 
• În a doua parte a anului 1948 s-au făcut proiecte privind amenajarea Palatului Cotroceni în 

cămin studenţesc pentru Institutul Superior de Artă. Lucrările au fost înaintate la 22 septembrie 
1948 Comisiei de Stat a Planificării pentru a aviza, însă aceasta a decis că lucrările sunt inoportune. 
Complexul de clădiri ale Institutului Superior de Artă se proiectase în partea de jos a parcului 
Palatului Cotroceni. Căminul pentru studenţii institutului era proiectat a fi adăpostit în clădirea 
Palatului Cotroceni. Ridicarea acestui Institut pe terenul Palatului Cotroceni era motivată astfel: 
Întrucât este unul din cele mai proprii terenuri din punct de vedere higienic, urbanistic, integrat în 
zona cetăţii universitare, realizându-se astfel colaborarea în muncă şi educaţie între studenţii acestui 
institut şi cei ai facultăţilor de medicină, drept, etc." (Constantin Căzănişteanu, Documente privitoare 
la Istoria Cotrocenilor - 1948, voi. I, Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni, 1995, p. 41-46). 

21 Ibidem, p. 
22 Idem, Documente privitoare la istoria Cotroceni/or 1949-1950, voi. I, Bucureşti, Muzeul 

Naţional Cotroceni, 1997, p. 212. 
23 Idem, Documente privitoare la istoria Cotroceni/or, 1948, voi. II, Muzeul Naţionul 

Cotroceni, p. 331, 361, 364, 365. 
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Personalul angajat pentru întreţinerea şi paza palatului şi chiar unii salariaţi 
ai Ministerului Artelor şi Informaţiilor cărora li se repartizaseră locuinţe în 
incinta acestuia au cerut şi li s-au dat piese de mobilier şi obiecte casnice24 . 

Asemeni celorlalte Reşedinţe Regale şi Palatul Cotroceni a fost golit de bunurile 
sale, întrucât conducerea politică de atunci voia să şteargă din memoria colectivă 
orice urmă care amintea de instituţia monarhică. Păstrarea lor intactă însemnând 
în opinia ei o perpetuare a cultului monarhiei. Aşadar oamenii trebuiau să fie 
dczvăţaţi să vorbească despre rege, după cum se exprima prim-ministrul Petre 
(iroza în şedinţa de guvern din 30 decembrie 1947. Acesta spre deosebire de 
conducerea politică a vecinilor noştri bulgari, care sub acest aspect s-a dovedit 
mai înţeleaptă. In Bulgaria s-au păstrat fără vreo intervenţie modificatoare, 
palatele foştilor regi, întrucât regalitatea constituia o perioadă din istoria 
poporului lor, că acesta era îndreptăţit s-o cunoască aşa cum a fost şi că istoricii 
trebuie să aibă posibilitatea să o studieze în deplinătatea elementelor care o 
rcprezintă25 . Astfel, în momentul atribuirii lui Organizaţiei de pionieri, la cererea 
lJ.T.M„ palatul era golit de ceea ce avusese el mai valoros. Majoritatea încăperilor 
mai păstrau în dotare doar mijloace fixe: dulapuri în perete, plafoniere, galerii, 
apărătoare calorifere, etc. 26. 

Rezoluţia C.C. al P.M.R. din decembrie 1948 asupra activităţii partidului 
în rândurile tineretului, a trasat U. T.M.-ului sarcina de a crea şi conduce 
organizaţia de pionieri. După congresul de unificare din martie 1949, U.T.M. a 
trecut la formarea primelor detaşamente de pionieri, după modelul organizaţiei 
de pionierj din Uniunea Sovietică, care avea o experienţă de 25 de ani în 
domeniu. In aprilie-mai 1949 detaşamentele de pionieri alcătuite din cei mai 
huni elevi ai câtorva şcoli din capitală a reprezentat începutul mişcării de pionieri 
din Republica Populară Română. La 1 an de la crearea primelor detaşamente de 
pionieri (mai 1950) organizaţia de pionieri număra peste 130.000 de şcolari27 . 
Insă perspectiva era de cuprindere în organizaţii pioniereşti a şcolarilor din 
întreaga ţară, întrucât în aceste organizaţii se făcea copiilor între 9 şi 14 ani 
educaţie comunistă. De altfel, în documentele de partid se arăta că „Principalul 
rol al organizaţiei de pionieri este acela de a ajuta şcoala în crearea omului nou, 
in crearea unui om legat de partid, unui om devotat clasei muncitoare, devotat 
patriei:'28 • 

In mai 1949, Palatul Cotroceni şi parcul au fost date U.T.M.-ului pentru 
11 amenaja aici Palatul Pionierilor. In şedinţa din 1 O mai 1949 Secretariatul 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. a aprobat propunerea venită din partea 
I J.T.M.-ului ca Palatul Cotroceni să fie dat organizaţiei de pionieri cu menţiunea 
s;l se dea Ministerului Artelor un alt local pentru şcoala* care funcţiona în 

24 Idem, „Palatul Cotroceni în anii 1948-1949" în Colocviul Româno-American. Cotrocenii 
111 istorie 15-17 iulie 1993, Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni, 1994, p. 138. 

25 „Magazin istoric", nr. 1 O, octombrie 1998, p. 23. 
26 Constantin Căzănişteanu, „Palatul Cotroceni în anii 1948-1949", în Colocviul Româno-

1\mcrican. Cotrocenii în istorie 15-17 iulie 1993, Bucureşti, Muzeul Naţional Cotroceni, 1994, 
I' 138-139. 

27 DA NIC, fond C.C. al P.C.R. - Cancelarie, dosar nr. 10011950, f. I. 
28 Ibidem, dosar nr. 5711949, f. 5. 
* În documentele consultate nu am găsit ce fel de şcoală funcţiona aici. 
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palat. Motivaţia acordării unui asemenea palat organizaţiei de pionieri a fost 
expusă de Teoharie Georgescu, însă în stenograma şedinţei se consemnează 
doar atât: „se va putea crea un loc de recreare pentru pionierii care nu pot pleca 
în vacanţă"29 . 

Palatul Pionierilor era menit a fi un centru de activitate educativă, recreativă 
şi sportivă, se pare că în optica noilor autorităţi politice Palatul Cotroceni şi 
parcul care-l înconjura răspundeau pe deplin obiectivelor organizaţiei de pionieri. 
Astfel, „organizaţiei de pionieri i-a fost dat un palat imens, cu 140 camere, cu 
un teren de 30 h, cu o seră de flori extraordinar de mare"30. Aici e vorba de un 

parc, spunea N. Voiculescu preşedintele Sfatului Popular al Capitalei, de 30 ha, 
deci o întindere de 60 pogoane de pământ, cu fel de fel de arbori, cu pomi, cu 
terenuri unde s-ar putea face fel de fel de experienţe. Aici s-ar putea organiza 
mici parcele pentru experienţele pionierilor, s-ar putea organiza un mic colţ 
zoologic, cu câteva animale, în aşa fel încât copiii să poată cunoaşte şi în natură 
ceea ce citesc în domeniul zoologiei şi botanicii. Noi aici sesizaţi de C.C. al 
U.T.M., am luat o echipă de specialişti ca acest parc să fie construit cât mai 
repede". 

Amenajarea Palatului Cotroceni ca Palat al Pionierilor a fost coordonată 
de U.T.M., banii necesari amenajării venind din partea partidului. ,,În programul 

29 DANIC, fond C.C. al P.C.R. - Cancelarie, dosar nr. 48/1949, f . 2 şi 6. 
30 Ibidem, dosar nr. 57I1949, f. 3 I. 
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din vara aceasta (1949) - arăta Petre Lupu - secretarul C.C. al U.T.M. - vom 
face grădina şi un loc în care să se adăpostească copiii în caz de ploaie. Vom 
mai face un bufet, un post sanitar şi un teatru iar în jurul lui 15 iulie îl vom 
deschide în mare tam-tam"31 • Însă inaugurarea Palatului Pionierilor avea să se 
producă aproximativ un an mai târziu, la 1 iunie 1950 în cadrul sărbătoririi zilei 
internaţionale a copilului. 

La deschidere au participat Ana Pauker, V. Luca, Th. Georgescu, 
I. Chişinevski şi alţi membri ai C.C. al P.M.R. , membri ai Sfatului Pionierilor 
din Capitală, numeroşi utemişti şi un mare număr de pionieri şi pioniere. Au 
fost de faţă şi A. V. Zotov, prim consilier al Ambasadei Sovietice şi A. A. 

1 

·~ ,,.. ....... 
~~ . .. 

.\ 
\ 
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Golicenkov şi S. A. Pivarov - primi-secretari ai Ambasadei Sovietice şi 
K. Hobdari însărcinat cu afaceri al R. P. Albania. Din partea C.C. al P.M.R. a 
luat cuvântul general-maior Nicolae Ceauşescu, pe atunci ministru adjunct la 
Ministerul Forţelor Armate, care a vorbit despre viaţa fericită a pionierilor 
sovietici, despre faptul că pionierii reprezentau speranţa partidului, viitorii 

31 Ibidem. 
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constructori ai socialismului şi comunismului". Din partea C.C. al U.T.M. a luat 
cuvântul Petre Drocan care a spus că: „Acest palat va da posibilitatea pionierilor 
să petreacă în modul cel mai plăcut timpul liber, să-şi îmbogăţească cât mai 
temeinic cunoştinţele pe care le capătă în şcoală"32 . Astfel, Nicolae Ceauşescu 
s-a implicat în istoria monumentului . A fost cel care a rostit cuvântul de 
inaugurare la Palatului Pionierilor şi nu trebuie să pierdem din vedere că tot el 
a fost cel care a declanşat în 1976 lucrările de restaurare şi reconstrucţie la 
palat. 

Palatul Pionierilor a fost amenajat după modelul Palatului Pionierilor din 
Moscova. Palatul Regal a fost restructurat pentru a corespunde noii sale destinaţii . 
Perioada cât a funcţionat ca palat al pionierilor (26 de ani) este văzută de 
Nicolae Vlădescu , restauratorul Palatului Cotroceni din anii '80 ca o perioadă 

dramatică în istoria monumentului deoarece s-au făcut o serie de intervenţii 
brutale care au mutilat parte din spaţiile şi finisajele saloanelor palatului: la 
parter lampadarele baldachinului de la intrarea principală au fost demontate, 
scara din lemn sculptat din dreapta intrării principale demolată; la etajul I -
sufrageria veche a regelui Carol I în stil neorenaştere germană şi Salonul de aur 
au fost devastate, toate coloanele din piatră de Rusciuc din Salonul alb (astăzi 

32 „Scânteia", nr. 1749 din 2 iunie 1950, p. 1- 2. 
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Cerchez) au fost vopsite cu vinacet cenuşiu închis; toate încăperile dintre 
sufrageria nouă (Gr. Cerchez) şi Cuhnie au fost transformate. La etajul II -
dormitorul regelui Ferdinand a fost complet devastat; toate încăperile dintre 
această cameră şi Salonul de pictură precum şi celelalte spaţii de până la cuhnie, 
au fos! desfiinţate. La etajul III s-au modificat radical spaţiile3 . 

In perioada cât a funcţionat ca palat al pionierilor în palat au fost amenajate 
numeroase cercuri tehnico-aplicative şi de cultură, de pildă: cercuri de istorie, 
geografie, chimie, fizică, aeromodelism, radiofonie, meteorologie, pictură, balet, 
muzică, etc. care aveau rolul de a completa cunoştinţele dobândite de elevi în 
şcoală dar şi de a stimula capacităţile şi talentele micilor şcolari. Astfel, „micul 
salon norvegian al reginei Maria" a devenit sala de poveşti a pionierilor; salonul 
de pictură al reginei a devenit cameră de balet; în salonul alb (Salonul Cerchez 
de astăzi) a fost amenajată o expoziţie cu obiecte trimise de pionierii din toate 
colţurile ţării: cusături româneşti, păpuşi, jucării traforate, maşini agricole în 
miniatură, obiecte artistice din rafie şi pai, etc. La etaj au fost amenajate 
laboratoare unde pionierii făceau experienţe de fizică, chimie, etc. 

După mărturiile unui vizitator din anii '50, în biblioteca regelui Ferdi
nand se aflau publicaţiile editate de C.C. al U.T.M.: gazeta „Pionierul'', revistele 
„Licurici"*, „Pogonici", „preţioase" focare de îndoctrinare comunistă, care 
conţineau articole elogioase la adresa Uniunii Sovietice „marea ţară a 
socialismului în care trăiesc cei mai fericiţi copii din lume" aceasta deoarece 
organizaţia de pionieri îşi propusese să crească pe pionieri „în spiritul dragostei 
nemărginite faţă de Uniunea Soviectică deoarece: „Uniunea Sovietică a fost ţara 
care ne-a eliberat pe noi care ne-a acordat ajutorul pentru înflorirea noastră în 
cât mai bune condiţii". Pionierii trebuiau să ştie că în fruntea ţării socialismului 
se găsea tovarăşul Stalin, omul cel mai bun, cel mai viteaz, cel mai înţelept, 
prietenul cel mai iubit şi mai bun al copiilor din lumea întreagă"34 . 

Un loc important era acordat evocării marilor personalităţi care au intrat 
în panteonul comunist (Lenin, Stalin, Marx, Enşels) figuri care trebuiau să 
constituie modele demne de urmat pentru cei mici 5. In paginile acestor reviste 
este anulat imaginarul specific copilăriei, copiii „beneficiau" de mitologia 
comunistă a adulţilor uşor adaptată. Locul zânelor îl iau stahanoviştii, iar Feţii
Frumoşi sunt eroii clasei muncitoare36. 

Şi parcul palatului a fost transformat pentru a corespunde noii destinaţii. 
Au fost amenajate terenuri de volei, tenis, o pistă de alergări, un teren de jocuri 
pentru pionierii mai mici cu leagăne circulare, un mare bazin de înot cu ecluze, 
un mic labirint. Deoparte şi de alta a intrării palatului se găseau sălile de 

33 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVI, nr. 1-211997, p. 69. 
•Din 1947, anul apariţiei ei şi până în 1953 revista s-a numit „Licurici". De la I aprilie 

1953 s-a numit „Cravata roşie" iar din 1967 „Cutezătorii" (Mădălina Niţelea, „Sub semnul cravatei 
roşii: Copilăria omului nou", în Miturile Comunismului Românesc, II, Editura Universităţii din 
Bucureşti, 1997, p. 94. 

34 DANIC, fond. C.C. al P.C.R. - Cancelarie, dosar nr. 57/1949, f. 6. 
35 Mădălina Niţelea, op. cit„ p. 95. 
36 Ibidem, p. I 04. 
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gimnastică şi teatru ale pionierilor, lângă serele parcului a fost parcelat un teren 
botanic pentru aplicaţiile învăţăturii miciuriniste37. 

După 1950 biserica mănăstirii Cotroceni a fost închisă. La 1 aprilie 1968 
patriarhul Justin Moisescu hotăra ca biserica să primească funcţia de muzeu de 
artă religioasă. Patriarhia numind aici un preot ghid care avea în grijă şi gestiune 
toate odoarele bisericii, rezistând astfel până la demolarea ei în vara anului 
1984. 

Timp de un sfert de secol pe culoarele şi în încăperile odinioară liniştite 
ale pal~tului aveau să răsune deviza şi salutul organizaţiei de pionieri: 

„In lupta pentru cauza lui Lenin şi Stalin, înainte!" şi „Salut voios de 
pionier". 

Clădirea era mult prea pretenţioasă pentru noua sa menire, cu toate 
amenajările produse ea rămânea un palat în care se desfăşurau activităţi ale unei 
generaţii incompatibile cu statutul clădirii. 

SUMMARY 
The Cotroceni Palace - From Roya/ Residence to the Pioneers's palace 

by Nicolaeta Ionescu-Gură 

During the three centuries of its existence, the Cotroceni complex has 
known severa/ stages of evolution; it was used as a monastery, as a princely 
residence, as a royal pa/ace, then, during the communist years, as a Pioneers s 
Pa/ace. lt was restored during 1976-1985, as Nicolae Ceausescu intended to 
give it another (personal) use as a family residence. The paper presents, 
according to documents, the history of the Pa/ace. 

37 „România Liberă", nr. 1771 din 1 iunie 1950, p. 3. 
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CASA NICOLAE FILIPESCU 
DIN BUCUREŞTI, 

STRADA BATISTEI NR. 13 • 

Aurel Duţu 

Ridicată în anii 1888-1890, după proiectul arhitectului Luis Pierre Blanc 
pentru Nicolae Filipescu, casa a fost declarată monument istoric în 1992 din 
următoarele considerente: 

I. Memorialistic 

Casa a fost locuită de Nicolae Filipescu, unul din marii bărbaţi politici ai 
României. El s-a născut în 1862 la Bucureşti şi îşi trage obârşia dintr-o veche 
familie boierească de cărturari patrioţi. A studiat la Geneva şi Paris, unde a 
obţinut în anul 1883 titlul de doctor în drept. Reîntors în ţară se lansează în 
politică, devenind unul din membrii marcanţi ai Partidului Conservator. 

În anul 1885 înfiinţează ziarul „Epoca" (a apărut fără întrerupere până în 
anul 1916), la care au colaborat fruntaşi ai Partidului Conservator: Titu 
Maiorescu, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Grigore Ventura, Ion Luca Cara
giale, Alexandru Vlahuţă, fraţii Lahovari, ş.a. 

Din anul 1888 Nicolae Filipescu a reprezentat în Parlament fără întrerupere 
oraşul şi judeţul Brăila. 

La 9 februarie 1893 Nicolae Filipescu a fost ales primar al Capitalei, fiind 
considerat de Consiliul orăşenesc „un om tânăr cu nobile sentimente, plin de 
cnergi~ şi inteligenţă". 

In această calitate Nicolae Filipescu s-a preocupat de înfrumuseţarea 
oraşului şi de satisfacerea cerinţelor locuitorilor săi. 

Sigur fiind de obţinerea fondurilor (în martie 1895 primăria Capitalei a 
contractat un împrumut de 30 milioane de la un Consorţiu de bănci germane) 
angajează antreprenori pentru captarea apelor subterane de la Chiajna, Bragadiru 
şi Ulmi şi repararea filtrelor de la Arcuda. În acelaşi timp completează reţeaua 
canalelor de scurgere a apelor menajere. 

În perioada primariatului său de circa 2 ani şi 7 luni au fost pavate cu 
piatră cubică şi bolovani 74 de străzi şi s-a început lucrările de construcţie a 
Bulevardului Colţea, de la intersecţia Străzii Lipscani până în Piaţa Victoriei şi 
Bulevardul Regina Maria. 

De asemenea au fost construite 8 şcoli de fete şi băieţi, Gara Obor, 
Observatorul Astronomic al Academiei Române, transformarea Câmpiei 
Filaretului în parc, Hala Traian. 

A fost introdus tramvaiul electric pe Marele Bulevard (azi bulevardele 
Mihail Kogălniceanu, Pake Protopopescu şi Carol I). 

Demn de remarcat este şi efortul depus de Nicolae Filipescu pentru 
extinderea reţelei de iluminat cu gaz şi electricitate a oraşului pe o lungime de 
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60 km şi în cerc pe o rază de 1200 m, având ca punct central Piaţa Teatrului 
Naţional. 

Printre cele mai de seamă lucrări începute de Nicolae Filipescu a fost şi 
elaborarea planului cadastral al Bucureştiului, necesar deschiderii marilor artere 
de circulaţie a oraşului. 

De asemenea, a acordat o subvenţie scriitorului Ionescu Gion pentru 
realizarea istoriei oraşului Bucureşti, premiată de Academia Română. 

Nicolae Filipescu a mai fost primar al oraşului Brăila, Ministrul domeniilor 
şi agriculturii între 1900-190 I şi 1912-1931, Ministru de război între 1910-
1912, şi a scris o importanta operă politică compusă din 15 titluri (viaţa politică 
a ţării, opinii despre Partidul Liberal, despre Banca Naţională şi finanţele 
Româ~iei, rezultatele reformelor agrare, revizuirea Constituţiei, ş.a.). 

ln anii neutralităţii, 1914-1916, a acţionat energic pentru intrarea României 
în război alături de Puterile Antantei în vederea realizării marelui ideal naţional 
- unirea tuturor românilor în cadrul aceluiaşi stat. Pentru acest ideal Nicolae 
Filipescu renunţă la ideile Partidului Conservator, devenind din adversarul 
reforll!.elor agrare şi electorale un puternic susţinător al acestora. 

ln perioada 17 /30 septembrie 1915 în casa lui Nicolae Filipescu s-au 
întrunit membrii ai Partidului Conservator şi membrii ai „Ligii pentru unitate 
politică a tuturor românilor"· şi s-a decis înfiinţarea „Federaţiei Unioniste". În 
fruntea Federaţiei a fost ales Nicolae Filipescu (preşedinte), secondat de Take 
Ionescu şi Simion Mândrescu (vicepreşedinţi). Federaţia a dus în cei doi ani de 
neutralitate a României o persistentă campanie de presă pentru a forţa guvernul 
să ia decizia intrării României în război de partea Antantei, în scopul înfăptuirii 
idealului naţional. 

La una din întrunirile ţinute în Sala Dacia pe 15 februarie 1916 de „Liga 
pentru unitatea politică a tuturor românilor'', alături de Vasile Lucaciu, Barbu 
Ştefănescu Delavrancea, Nicolae Iorga, Toma Ionescu, Nicolae Filipescu, 
adresându-se Regelui Ferdinand spunea: „Sire, vei fi cel mai mare voievod al 
ţării, împodobindu-te cu titlurile lui Mihai Viteazul - domn al Ardealului, al 
Ţării Româneşti şi al Moldovei. Deci mărirea ce ţi-o urăm este să te încoronezi 
la Alba Iulia sau să mori pe Câmpia de la Turda şi vei fi cel mai mare erou al 
neamului". 

Nicolae Filipescu nu a ajuns să vadă înfăptuirea României Mari şi nici 
încoronarea regelui la Alba Iulia întrucât s-a stins din viaţă pe 30 septembrie 
1916. 

La adunarea de doliu M. Saveanu, preşedintele Camerei Deputaţilor a 
spus despre Nicolae Filipescu că „a trecut dincolo de hotarele înguste ale unui 
partid, s-a ridicat la înălţimea unui patriotism cald care l-a aşezat de mult 
printre mari fii ai ţării. El n-a avut decât o singură stea, iubirea de patrie", şi 
steaua i-a surâs spre gloria lui şi folosul neamului. 

II. Arhitectural 

Casa este compusă din subsol, parter + etaj, acoperiş din tablă, ferestre 
în trei canate cu ancadramente. Etajul este marcat de un bandou. La parter 
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ferestrele plin cintru cu ancadrament, balcon-terasă cu balustradă în console şi 
faţada cu bosaje, intrarea principală, hol cu coloane, capiteluri şi arcade. 

Interioarele sunt în stil neoclasic franţuzesc, cu excepţia casei scărilor 
care este în stil eclectic, cu lambriuri. Pardoseli din gresie cu elemente decorative 
neoclasice. Două coloane casetate în manieră neoromânească. Împărţirea 
topografică a interioarelor a suferit modificări. 

Locuinţa lui Nicolae Filipescu a suferit numeroase transformări făcute de 
cei care au ocupat-o, rămânând intacte doar două din vechile plafoane, unul în 
fosta bibliotecă, realizat în lemn de nuc masiv, altul în fostul birou de lucru, 
pictat cu o scenă alegorică. Compoziţia înscrisă într-un oval prezintă şase 
personaje (un bărbat şi cinci femei) în diverse atitudini: ascultând o lectură, 
reprezentând pe Apollo şi muzele. O pată de culoare brun închis acoperă un text 
sau numele artistului, de aceea nu putem preciza numele autorului sau tâlcul 
operei. 

Cea de-a doua lucrare - pictură în ulei pe pânza maruflată - într-o gravură 
de albastru şi brunuri bine armonizate este pictată de un artist care stăpânea 
bine cunoştinţele perspectivei plafonale. 

Din 1976 clădirea se află în folosinţa Ambasadei SUA în România. Anterior 
acestei date s-a aflat în folosinţa Oficiului pentru organizarea expoziţiilor. În 
prezent se preconizează a fi consolidată şi modernizată. 

III. Luis Pierre Blanc 

Arhitect născut la Geneva în 1860 şi mort în 1903 a realizat proiecte în 
Bucureşti şi în ţară printre care amintim: casele din Calea Victoriei 124, casele 
Nicolae Filipescu din strada Batişte nr. 13, casele Lahovari, Dorobanţi 87, 
clădiri la Şcoala de Poduri şi Şosele, Palatul Ministrului Agriculturii, casele lui 
Take Ionescu din strada Costaforu, casa lui Mauriciu Blank, casa generalului 
Adrian din strada Povernei, clădirea Ministerului Instrucţiunii Publice, clădirea 
Universităţii din Iaşi, clădirea Facultăţii de Medicină, clădirea Institutului 
Bacteriologic, a lucrat la terminarea Atheneului Român după planurile lui 
Galleron, casa lui proprie din strada Scaune, devenită apoi proprietatea Principelui 
Constantin Brâncoveanu ş.a. 

Pentru bogata sa activitate a fost decorat cu Ordinul Coroana României, 
în gradul de ofiţer. 

Despre el trebuie să mai amintim că face parte din pleiada de arhitecţi 
străini care s-a stabilit în ţară şi care au construit multe monumente interesante. 
Printre aceştia îi amintim pe Lecont de Neuilly, Paul Gottereau, Galleron şi 
Berthet, toţi făcând parte din aceeaşi epocă - sfârşit de secol XIX. 

Blanc construieşte cele mai multe clădiri, el fiind cel care s-a stabilit 
definitiv în ţară. În această epocă în capitală se găseau terenuri întinse pe care 
nu se construise încă nimic. El a luat iniţiativa parcelării unora din aceste 
terenuri; exemplu este preluarea unui vast teren pe Şoseaua Bonaparte, unde în 
câţiva ani s-a format un cartier elegant şi bine populat, a cărui stradă principală 
poartă şi astăzi numele Aleea Blanc. Tot el a mai parcelat la Băneasa, în Tei şi 
în alte părţi ale Capitalei. 
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Luis Blanc a executat şi proiectele Primăriei Capitalei, aprobate de 
Consiliul Comunal, dar neexecutate din diferite pricini, motiv pentru care Blanc 
s-a judecat cu Primăria, instituţie care nici astăzi nu are un local propriu. Cel 
în care îşi desfăşoară activitatea a fost construit pentru Ministerul Construcţiilor. 
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SUMMARY 
The Nicolae Filipescu House in Bucharest, 13, Batistei Street 

by Alexandru Duţu 

The house was bui/t between 1888-1890, according to the plans of arhitect 
Louis Pierre Blanc, for the doctor in /aw and politician Nicolae Filipescu, 
member ofthe Conservative party and Mayor of Bucharest (e/ected on February 
9, 1893). 

In 1992, the house was dec/ared historical monument. Since 1976, the 
huilding has been sheltering the Embassy of the United States of America in 
Romania; it represents an interesting sample of Bucharestan arhitecture. 
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TEATRUL NATIONAL 
' 

DIN BUCURESTI 
' 

Ionel Zănescu 

Până la începuturile teatrului autohton românesc, la serbările, nunţile şi 
sindrofii-le boiereşti şi domneşti veneau de Ia Constantinopol sau din alte părţi, 
comedianţi şi pehlivani care distrau, făcând tot felul de giumbuslucuri, lupte, 
scamatorii şi exerciţii de gimnastică. Acestea, însă erau reprezentaţii sporadice, 
fără un local propriu, fără o continuitate, fără să se înfiripeze o „stagiune 
teatral" regulată. 

Spre sfârşitul secolului al XVIII-iea locul trupelor orientale este luat de 
trupe de actori veniţi mai mult din Occident. 

La 1798, în vremea domnitorului Constantin Hangerli (nov. 1797-feb. 
1799), numit în locul lui Alexandru Ipsilanti, după o peregrinare prin alte state 
europene, au venit în ţara nc:!astră, la Bucureşti, o echipă de astfel de comedianţi, 
de data aceasta francezi. 1 In pitacul domnesc, din 29 mai 1798, prin care li se 
acordau anumite privilegii, sunt menţionate şi numele celor trei comedianţi_: 
Theodor Blesiet, Francisc Bevilach şi Giovanni Mueni. 

În primăvara şi toamna anului 1817 se joacă primele piese teatrale sub 
directa îndrumare a Domniţei Ralu, fiica cea mai mică a lui Vodă Caragea. 
Printre ele se număra: „Orest" de Alifieri, „Moartea fiilor lui Brutus" de Vol
taire, „Dafnis şi Chloe" de Langus, toate în limba greacă. 

În paralel, tot în 1817, au loc reprezentaţiile date de elevii academiei 
greceşti din Bucureşti care de data aceasta au un caracter permanent. Printre 
actorii profesionişti avem pe Frosa Vlasto, Ion Curie şi Costache Aristia. 2 

Reprezentaţiile teatrale atrag după sine şi apariţia primilor traducători. 
Insuşi Ioan Vodă Caragea, prototipul fanariotului - inteligent şi cult, preţuind 
literele şi artele - a tradus el însuşi din italiană în greceşte opt comedii ale lui 
Goldani. 3 

În august 1818 soseşte trupa de teatru melodramatic a lui Gherghy de la 
Viena. Piesele se joacă în sala Cişmeaua Roşie de pe Podul Mogoşoaiei, iar 
prima reprezentaţie are loc în seara de 8 septembrie 1818, cu opera lui Rossini: 
„Italiana în Algeria". 4 

Prima lucrare teatrală jucată în limba română la Bucureşti, este faimoasa 
tragedie „Herculea" a lui Euripide. Piesa s-a jucat în 1819, rolul principal fiind 
jucat de Ioan Heliade Rădulescu, care îndeplinea totodată şi funcţia de sufleur. 

Deoarece improvizaţia nu dădea rezultate scontate, s-a simţit nevoia unui 
teatru cu tot dichisul scenic, şi în condiţii de comoditate acceptabile pentru 
public. Astfel, ia fiinţă în sala Mamolo, aşa-zisul „Teatrul cel mic'', având în 
componenţa trupei actori de profesie, din care făceau parte Costache şi Iorgu 
Caragiale, Costache şi Ştefan Mihăileanu, Andronescu, Mihail Pascaly, 
Lăscărescu, Mincu, Maly, Kronibace, Caliopi, Matilda Pascaly, Ralita Mihăileanu, 
Marita şi alţii, puşi sub direcţia lui Costache Caragiale, un bun actor şi un om 
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cult, care poseda cunoştinţe largi despre tehnica teatrală şi pe care a dat-o la 
lumină S într-o broşură ce se găseşte la Biblioteca Academiei. 

De data aceasta înfăptuirea teatrală cu elemente profesionale era chezăşie 
de izbândă pentru viitor, căci reprezentaţiile urmau de două sau trei ori pe 
săptămână, cu un repertoriu alcătuit din piesele lui Corneille, Racine, Victor 
Hugo sau din piese originale ca „O toaletă neisprăvită", „O soare la mahala" şi 
altele. 

Din nefericire „Teatrul cel Mic" va falimenta, concesiunea lui fiind acordată 
lui Matei Millo, care la 5 august 1851 va da prima reprezentaţie la Bucureşti 
cu „Coana Chiriţa". 6 

Până la inaugurarea Teatrului Naţional, în 1852, în Bucureşti existau două 
săli de spectacole: „Mamolo" şi o sală amenajată în anul 1840 de tapiţerul sas 
Fr. Bossel, la etajul caselor de pe Podul Mogoşoaiei, în care s-au dat reprezentaţii 
până în anul 1863, când sala a ars. 

Anul 1846 reprezintă piatra de hotar a teatrului bucureştean şi românesc, 
prin începerea lucrărilor viitorului Teatru Naţional. 

Aceasta se va ridica pe Podul Mogoşoaiei (Calea Victoriei), pe artera 
deschisă în 1689 de Constantin Brâncoveanu, în dreptul caselor lui Herea 
Brezoianu. 7 

La sfârşitul secolului al XVIII-iea, pe locul unde se afla Teatrul Naţional 
era un mic han numit Filaret după numele episcopului de Buzău ajuns în această 
funcţie în 1972. Hanul care era şi metoh al Episcopiei Buzăului, era modest ca 
mărimAe, la el trăgând mai ales călătorii unguri şi nemţi. 

In 1794 mitropolitul Filaret a decedat, lăsând hanul Sfintei Mitropolii, dar 
cu condiţia că „de se va întâmpla la vreo vreme primejdie de boala ciumei, 
venitul acestui han să se dea la spitale unde se vor afla bolnavi ciumaţi, ca să 
fie bolnavilor de hrană, de lemne de foc, de săpun, de lumânări şi de altă 
căutare". 8 

În 1813 hanul mai era în fiinţă, deoarece vedem că printr-o anaforă din 
12 august Radu Golescu, Barbu Văcărescu, Grigore Băleanu şi biv postelnicul 
Suţu arată lui Vodă Caragea că „acum întâmplându-se a fi acest fel de 
primejdioasă vreme de boala ciumei, să binevoieşti Măria Ta a se da luminata 
poruncă către Prea Sfinţia Sa Părintele Mitropolit ca venitul numitului han să 
se dea la casa Lazareţilor spre a se cheltui la curgătoarele neaparatele trebuinţe 
ale bolnavilor din spital". 9 

Când şi în ce mod se va irosi hanul, azi nu se ştie, cert este faptul că la 
1830, Pantazi Ghica, scria că pe locul Teatrului Naţional era o mare băltoacă 
verde-neagră în care orăcăiau broaştele, pe când raţele se bălăceau în şanţurile 
largi de-a lungul Podului Mogoşoaiei. 

Acest loc a .fost ales de comisia instituită de Vodă Bibescu pentru a fi 
construit un teatru impunător începând din primăvara anului 1844. 

Comisia a fost numită prin ofisul din 19/31 iulie 1843 şi îi cuprindea pe: 
Barbu Ştirbey, Ioan Filişteanu, ing. Vladinar Blearenberg, Petrache Poenaru, 
Ioan Emanoil Florescu. 

Lucrările au fost încredinţate arhitectului vienez Heft, interioarele urmând 
a fi decorate de Miihldorfer. 
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Din motive financiare construcţia teatrului a fost demarată abia în 1846. 
Revoluţia de la 1848 a întrerupt lucrarea, ea fiind reluată abia în 1850. 

Pentru construcţia edificiului s-au folosit atât materiale indigene cât şi din 
import. Pietrăria a fost adusă de la Rusciuc şi Pietroasa, cheresteaua din stejar 
din pădurile mănăstireşti, cărămizile, nisipul şi varul din localităţile limitrofe 
capitalei, marmura de la Viena, etc. 

Interioarele au fost decorate în general cu materiale de la Viena, venite 
prin vama Olteniţa: mobilier, tapiţerii, sobe, feronerie, fotolii, candelabre, oglinzi, 
perdele, etc. 1 O 

Planurile arhitectului Heft urmau să fie aplicate pe un teren destul de 
întins cuprinzând actuala terasă şi zona joasă „din vale, unde se izbeau talazurile 
eleşteului din Cişmigiu". Atât scena, cât şi sala cu toate dependinţele lor, erau 
menţionate în plan cu lărgimi din belşug pentru un număr restrâns de spectatori. 
vestibulele, culoarele, foayer-urile, erau însemnate să fie destul de spaţioase, iar 
degajările dintre culise, aveau înlesnirea în lărgimea lor, ca maşiniştii să 
mânuiască decorurile, mobilele şi accesoriile pentru piesele ce urmau a se 
reprezenta. 

Iniţial teatrul avea o capacitate de 500 de persoane, fiind exclusiv un 
teatru pentru protipendadă. Cum vestea se dusese în tot Bucureştiul „de clădirea 
ce se înălţa pentru Teatrul Românesc", a cărui însemnătate pentru marea 
majoritate a orăşenilor era sinonimă cu aceea a comedianţilor de la Moşi, se 
aştepta un acces nelimitat pentru toate categoriile sociale. 

Revoluţia de la 1848 a adus cu sine un nou suflu de libertate şi democraţie, 
ceea ce a trezit în conştiinţa cetăţeanului de rând dreptul de a avea acces şi în 
noua instituţie de cultură. 

În consecinţă, Vodă Ştirbey s-a gândit că noua clădire să fie „un teatru al 
tuturor, un teatru al întregului popor". In atare condiţii, domnitorul l-a convocat 
pe arhitectul Heft şi I-a poruncit că în sala teatrului să încapă cel puţin 1000 
de persoane în loc de 500, după cum fusese croit planul la început. 

Formal arhitectul s-a opus, dar la intervenţia fermă a domnitorului a fost 
de acord să modifice spaţiile. Pentru ca sala de spectacole să câştige spaţiu în 
lăţime, a strămutat culoarele de la loji; ca să capete lungimea necesară a micşorat 
vestibulele iar scena a lărgit-o în dauna spaţiului dintre culise. În sfârşit, pentru 
a câştiga spaţiu în înălţime s-au construit trei rânduri de loji şi o imensă galerie. 
Ca atare, s-a obţinut numărul cerut de locuri, respectiv 1 OOO, lucru remarcat de 
bucureştenii care l-au aclamat cu frenezie cu prilejul inaugurării teatrului. 

Sistemul de iluminat al Teatrului Naţional, ca de fapt şi cel pentru întregul 
oraş, a urmat diverse etape, de la simplele lumânări până la curentul electric. 

La 6 iulie 1814, Caragea Vodă dă primul pitac pentru iluminarea Podului 
Mogoşoaiei din şapte şi şapte case cu ajutorul felinarelor prevăzute cu lumânări. 
Pentru restul oraşului se aplică vechea modă, cea a ţiganilor masalagii care 
mergeau în faţa butcilor boiereşti cu un grătar de fier pe care se ardeau dopuri 
de zdrenţe muiate în păcură. 

Descoperirea petrolului lampant va face din Bucureşti primul oraş din 
lume iluminat stradal (1857). 11 
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T. Mehedinţeanu obţine licitaţia pe iluminatul oraşului, la 8 octombrie 
1856, fiind parafat un prim contract între sus numitul şi Simion Marcovici, 
primarul Bucureştilor. 12 Cu această ocazie au fost instalate primele 16 lămpi 
cu petrol, Teatrul Naţional fiind prima instituţie dotată cu acest nou procedeu. 
I >c fapt, în acest domeniu România mai deţine un record mondial, şi anume, 
construirea în martie 1857 a celei dintâi rafinării „fabrica de gaz" la Rafov, 
hîngă J>loieşti, cu producţie anuală de 275 tone. 

In 1861 se introduce în Bucureşti gazul „aeriform", iar la 31 octombrie 
1871 se inaugurează primul tronson de iluminat cu gaz aerian. 13 Cu această 
ocazie s-a întemeiat „Societatea generală pentru iluminat şi încălzit" în România, 
fondatorii fiind Negroponte, Mehedinţeanu şi Zarafi. La scurt timp, respectiv la 
12 nov. 1871, la Filaret, se construieşte şi prima uzină de gaz. 

„Noul sistem de iluminat al oraşului, mult superior faţă de lămpile cu 
petrol atrage atenţia tuturor străinilor care vizitează oraşul", sublinia reputatul 
istoric C. C. Giurescu. 14 

În 1881, din iniţiative particulare, se introduce şi iluminatul electric, dar 
piatra de hotar va fi pusă la 1 oct. 1882, de inginerul H. Salade, care inaugurează 
„prima fabrică de curenţi electrici", instalată pe Calea Victoriei. O lună mai 
târziu funcţiona cea de-a doua uzină, de data aceasta la Gara de Nord. Prima, 
cca din centru, deservea Palatul Regal şi Teatrul Naţional. Prima încercare de 
iluminat electric se face de Teatrul Naţional în 1885, dar acţiunea eşuează, 
gazul rămânând în continuare unica sursă de iluminat. De fapt, sistemul introdus 
de Salade - utilizarea lămpilor cu arc, al tensiuni ridicate - nu a dat rezultate, 
uşa încât cei interesaţi ca noul fel să nu reuşească ( e vorba de concesionării 
gazului aerian) n-aveau decât să se bucure când Palatul Regal şi teatrul Naţional 
rămâneau - destul de des - în pana de curent. Aceşti concesionari încercaseră, 
pc baza unei acţiuni judecătoreşti, să oprească introducerea electricităţii în 
Bucureşti, însă procesul a fost tărăgănat mult timp, rămânând fără efect. 

În 1885, inginerul american de origine romană Francisc Jelle, asistentul 
lui Thomas Edison, a venit la Bucureşti şi a construit o uzină mai performantă 
chiar în clădirea Teatrului National. 

În decursul anilor, piaţa teatrului Naţional a suferit numeroase reamenajări 
şi redimensionări. • 

La 1874 zona din faţa Teatrului Naţional, nu era pavată. Frederic Dame, 
care locuia deasupra sălii Mozart (calea Victoriei, nr. 56) relata faptul că pentru 
11 merge - peste drum - la Teatrul Naţional era nevoie să ia o birjă. Terasa din 
foţa teatrului era prevăzută cu o grădină cu tei şi o orchestră, iar printre mese 
forfoteau vânzători de alune americane şi fisticuri. Peste drum, pe trotuarul din 
faţa Continentalului erau postaţi comisionarii şi ţigăncile cu flori. Tot aici aşteptau 
muscalii cu trăsurile lor sclipitoare. Muscalii veniseră o dată cu trupele ruseşti, 
la 1828, ofiţerii ruşi obişnuind să meargă numai cu birja. 

Pe la 1912 apar în Piaţa Teatrului primele cinci taximetre verzi cu capotă 
roşie. 

O dată cu construcţia Palatului telefoanelor, dispare grădiniţa cu tei şi 
trandafiri, la fel şi comisionarii şi ţigăncile cu flori. Pe locul unde astăzi se află 
palatul Telefoanelor se află Hotelul şi Magazinul Luvru, precedate şi ele de 
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Hotelul Broft, deschis aici la 1850, după ce proprietăreasa părăsise imobilul 
actual al Continentalului. 

Pe locul unde astăzi se află Hotelul Continental, se află „Grand Hotel 
Broft" unde a poposit prinţul Napoleon, vărul împăratului francez, venit în 
vizită la Domnitorul Carol I. Tot aici a fost găzduit Osman Paşa, marele învins 
de la Plevna, prizonier în Bucureşti, înainte de a fi dus în Rusia. 

În 1880, E. Grave & comp. deschide vizavi de Teatrul Naţional o mare 
librărie. Reclamele din presă şi din „Călăuzele Oraşului" anunţau că magazinul 
„dispune totdeauna de un mare depozit de opurile cele mai noi şi cele mai vechi 
ale literaturii indigene şi străine. Şi se însărcinează cu procurarea promptă şi 
!ute a tuturor ziarelor, scrierilor şi cărţilor anunţate, cu preţurile cele mai ieftine". 15 
In locul acestui magazin s-a deschis, înaintea primului război mondial, prăvălia 
lui Jean Feder care, în afară de note şi opere muzicale, avea de vânzare piane 
şi instrumente muzicale confecţionate de cele mai renumite firme din străinătate. 

În strada Câmpineanu (fosta 13 decembrie), colţ cu Calea Victoriei, se 
află renumita cafenea a lui Fialkowski, unde era des văzut Bonifaciu Florescu, 
fiul natural al marelui istoric şi patriot revoluţionarul paşoptist Nicolae Bălcescu, 
care în plus a fost un cărturar de seamă, un adevărat enciclopedist. 

Pe latura de nord a pieţii teatrale se află casa Torok, veche proprietate a 
familiilor Ghica-Catargi. 

În 1938, pe locul acestor vechi case, s-a ridicat palatul Adriatica, edificiul 
astăzi adăposteşte la parter magazinul „Electro-Lux". 

Pe locul unde astăzi se ridică semeţ clădirea Palatului Telefoanelor, se 
aflau celebrele case ale familiei Iancu Oteteleşanu, loc de întâlnire al 
protipendadei bucureştene unde se dansa, se conversa sau se făceau plimbări în 
parcul din spatele casei. Aici va cânta peste un sfert de veac celebrul violonist 
Ludowig Wiest, care la noi la Bucureşti, fusese sufletul balurilor şi serbărilor. 
El poate fi comparat cu ceea ce fusese Barbu Lăutaru pentru Iaşi, Strauss pentru 
Viena sau Boldi pentru Paris. 

În 1888, a pierit Elena Oteteleşanu, ca dealtfel şi Ludowig Wiest, casele 
fiind moştenite de Iancu Kalinderu, care le va dărui Academiei Române. Pe la 
sfârşitul veacului, casele Oteteleşanu au fost închiriate unor restauratori, dintre 
care prim\il a fost Stere, care deschide vestita „Terasă". 

Terasa Oteteleşanu a fost poate cel mai important local din Bucureşti, 
despre care s-a scris cel mai mult, astfel încât, când a fost demolat - în 1931 
- toţi literaţii şi gazetarii i-au adus prinosul amintirilor lor. Pe la „Terasa" s-au 
perindat personalităţi de seamă: Victor Eftimiu, Tudor Arghezi, Ion Minulescu, 
Constantin Moldovanu, pictorii Camil Ressu, Alexandru Szathmary şi Iser, 
compozitorul Castaldi, autorul piesei celebrului marş „La arme" etc. Unii 
contemporani au atribuit Terasei Oteteleşanu importanţa pe care în viaţa literară 
a Pari~ului au avut-o celebrele cafenele „Fortoni", „Procope" şi „Vachette". 

In timp ce casa Oteteleşanu era dată lui Stere, vechea grădină şi parcul 
din spatele casei au fost închiriate lui Grigore, care a deschis aici şi vestitul lui 
Teatru de Operetă. Trupa lui Gheorghiu a însufleţit viaţa cotidiană a oraşului 
printre artişti numărându-se celebrii Leonard, Maximilian, Ciucurette, Carussy, 
Micioara şi Florica Florescu. 
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La sfârşitul primului război mondial, trupa lui Grigoriu s-a destrămat, 
grădina a devenit pustie, ca apoi pe la 1930 să se deschidă un restaurant unguresc, 
iar iama o „patinoară". 

Teatrul a fost terminat în 1852, şi la 31 dec. al aceluiaşi an, edificiul a 
fost inaugurat printr-o reprezentaţie în folosul săracilor, de faţă fiind însuşi 
domni!orul Ştirbey şi soţia sa. 

Intre 1852-1877, prima denumire a teatrului a fost „Teatrul cel Mare", iar 
din 1877 devine Teatrul Naţional. 

Impresia generată de inaugurarea noului edificiu a fost unanim apreciativă. 
„Clădirea Teatrului Naţional( .. . ) este foarte frumoasă şi poate sta alături 

de cel mai frumos teatru din Viena", scrie căpitanul Ştefan Dietrich din armata 
austriacă de ocupaţie . 16 

Un an mai târziu, 1856, Ferdinand Lassalle vizitează Bucureştii, cu care 
ocazie ne lasă o impresionantă descriere a teatrului şi a spectacolelor sale: „La 
teatru am văzut o piesă românească, şi cu toate că nu am înţeles limba, cu toate 
acestea nu ne-a scăpat din vedere excelenţa, fineţea şi rotunjimea jocului. 
Splendoarea sălii şi splendoarea costumelor întrec ce poţi vedea în teatrele 
germane, afară de Opera din Berlin. Dresda şi alte multe oraşe nu se pot asemăna. 
Foayer-ul însă întrece chiar cu mult pe cel al Operei din Berlin". 17 

În 1857, germanul Wilhelm Derblich vizitează Bucureştii cu care ocazie 
ne lasă una dintre cele mai frumoase descrieri ale noului edificiu: „Dintre 
clădirile aflătoare pe Podul Mogoşoaiei cel care atrage cel mai mult atenţia 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



230 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIV 

asupra sa este noul teatru (Teatrul Naţional - n.a.), clădit pe un teren liber peste 
drum de „Hotel de Paris". E o clădire, din punct de vedere arhitectonic, vrednică 
de văzut, impozantă, clădită de arhitectul vienez Hafft, de pe acoperişul căreia 
te poţi bucura de o panoramă minunată peste întreg Bucureştii". 

Revenind la momentul inaugurării, principalele momente s-au desfăşurat 
după cum urmează: spectacolul a fost deschis de orchestra teatrului care a 
interpretat o uvertură din „Claca Românească" de Wachman, care începea cu o 
doină cântată de Folz, celebrul flautist. A urmat, apoi, un vodevil tradus din 
franţuzeşte „Zoe sau un amor românesc" în care Costache Caragiale şi Nini 
Valery aveau rolurile principale. 

Adevărul este că spectacolul nu prea corespundea nici cu frumuseţea 
sălii, nici cu însemnătatea zilei - Ajun de An Nou nici cu diversitatea socială 
a publicului. 

Dar având în vedere că acum un secol şi jumătate teatrul românesc era 
încă în frageda lui copilărie, fără piese originale, fără actori de profesie, fără 
public rasat - doar în afară de câţiva boieri „meceni" şi de rari reprezentanţi ai 
burgheziei în formare - totuşi spectacolul inaugural poate fi considerat o reuşită. 

Primul director al Teatrului Naţional a fost Costache Caragiale, mare 
dramaturg şi actor, unchiul lui I. L. Caragiale. La inaugurarea teatrului, Costache 
Caragiale avea 38 de ani, dar cu toată tinereţea sa avea deja o bogată activitate 
teatrală şi literară. La 18 ani era deja dascăl de greacă, la şcoala de la Domniţa 
Bălaşa, după care îl întâlnim la Şcoala Filarmonică încă de la înfiinţarea acesteia. 
Va pleca apoi, !a Botoşani şi Iaşi, unde joacă, declamă, cântă, dansează şi scrie 
piese teatrale. In 1844 se înapoiază în Bucureşti, unde înfiinţează „ Teatrul de 
Diletanti". Revoluţia de la 1848 îl goneşte la Craiova, unde abia sosit înfiinţează 
primul teatru local. Trecând „zavera" revoluţionară, se întoarce la „Teatrul de 
Diletanti" unde va juca piesa „O bună educaţie'', prilej cu care însuşi Domnitorul 
îl va răsplăti pentru meritele sale. Repertoriul vremii era divers: vodeviluri, 
comedii cu cântece, drame şi rn.elodrame, scrise atât de compozitori români cât 
şi străini. 

Cum se juca în această epocă eroică şi patriarhală ne spune însuşi Vasile 
Alecsandri: „Jocul actorilor este în gradul cel mai înapoiat, încât orice piesă, 
bună sau rea, spirituală sau proastă, are aceaşi soartă: e măcelărită fără milă 
( ... ). Amatorii care se urca pe scenă, lipsiţi de orice cunoştinţe despre arta 
dramatică, de orice educaţiune pregătitoare pentru cariera de artist ( ... ). Lipsa 
de modeluri îi obligă a crea rolurile după o închipuire întotdeauna greşită, şi cât 
pentru declamareJ ei se mulţumesc a le recita cu o repeziciune monotonă, fără 
pauză, fără intonări, fără natural, mai cu seamă. Unii însă, care se cred artişti, 
cad în excesul contrar; zbuciumându-se ca nebunii, mişcându-şi braţele ca 
telegrafurile aeriene, întorcând ochii furioşi ca motanii înamoraţi şi răcnind cu 
aşa furie că publicul se întreba: ce i-a apucat? Costumele ca şi decorurile 
prezintă anacronisme neiertate: scene de codru se petrec în pieţe de oraşe, scene 
de salon în grădină, şi în ele se agită automaticeşte marchizii în costume de 
paiaţe, dame din secolul al XVI-iea îmbrăcate după moda de astăzi care se 
sărutau în gură şi adeseaori. vorbesc cu dosul întors la public, sau fug în culise 
dacă şi-au uitat rolul". 
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Din pnma trupă a lui Costache Caragiale făcea parte C. Demetriade, 
Pascaly şi soţia sa Matilda Major, Matei Millo, surorile Teodorini, Ralica 
Stavrescu şi altii. 

În paralei, Teatrul Naţional aflat în epoca pionieratului a avut de-a face 
cu col!curenţa trupei lui Matei Millo ce juca la sala Bossel. 

In primăvara anului I 855, Teatrul Naţional se afla în pragul falimentului, 
direcţia teatrului fiind încredinţată lui Matei Millo. Mare actor, dar slab 
administrator şi conducător, Matei Millo rezistă patru ani, până în 1859, când 
va fi înlocuit cu C. A: Rosetti. Acesta din urmă va deschide prima rubrică de 
critica teatrală de la noi, în ziarul „Românul". C. A. Rosetti, fiind numit ministru 
al Instrucţiunilor Publice, este înlocuit din nou cu actorul Matei Millo, care va 
rezista în post, până în 1860. 

Un nou director Mihai Pascaly, sprijinit şi de noua lege a teatrelor, va 
pune pe un nou făgaş Teatrul Naţional, acesta redresându-se atât financiar, dar 
şi ca repertoriu. 

Lui Mihai Pascaly îi datorăm înfiinţarea primei „Uniuni Artistice", iar lui 
Matei Millo :eiatra de temelie a „Societăţii Dramatice Românesci" şi a „Societăţii 
Dramatice". In acelaşi timp teatrul bucureştean îşi sporeşte prestigiul prin opera 
unor mari personalităţi precum Haşdeu cu „Trei crai de la răsărit", „Răzvan şi 
Vidra" şi C. D. Aricescu cu „Trâmbiţa Unirii". 

Prin Mihai Pascaly ( 1830-1882), interpret patetic, un adevărat „Moliere 
al românilor" - cum l-a numit Aristizza Romanescu - teatral românesc s-a 
dezvoltat continuu, căpătând noi valenţe între anii 1860-1880. Este perioada în 
care Mihai Pascaly intră în conflict deschis nu numai ca Matei Millo dar şi cu 
autori~ăţile locale, aproape indiferente la fenomenul teatral. 

In stagiunea I 870-1871, Bucureştii au fost lipsiţi de spectacole în limba 
română, cu excepţia unor spectacole întâmplătoare datorate unor trupe cu 
existenţa efemeră sau a acelora asigurate de trupa teatrului craiovean de sub 
conducerea lui Teodor Theodorini, începând din luna ianuarie 1871. 18 

Criza pe care o străbătea acum teatrul bucureştean se datora faptului că 
nu se bucura de sprijinul autorităţilor. În plus, „înalta socie!ate" preferă spectacole 
în limbi străine, în detrimentul celor în limba română. In privinţa încasărilor, 
teatrul făcea afaceri proaste, clasa aristocratică preferând Opera, rar familiile 
boiereşti compomiţându-se cu ocuparea unei loje la teatrul bucureştean. Şi dacă 
nu mergeau bdierii, cum era să se compromită burghezia? ... 

În septembrie 1871, Mihai Pascaly obţine concesionarea Teatrului cel 
Mare, pentru o perioada de trei ani, până în luna iunie 1874. 

Repertoriul teatrului era compus din foarte puţine piese originale, 
majoritatea pieselor erau traduceri şi mai ales melodrame. Matei Millo, cel mai 
mare actor al României de atunci, juca rar la Teatrul cel Mare, preferând să 
joace prin ţară, sau în mica sală Bossel. De fapt, există o adevărată rivalitate 
între cele două trupe, cea a lui Pascaly şi cea a lui Millo. La mijlocul anului 
1874, datorită intervenţiei lui Vasile Alecsandri, lui Millo i se vor acorda în 
mod excepţional două zile de reprezentaţii pe lună la Teatrul cel Mare. 
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În perioada 1871-1877 pe scena teatrului din Bucureşti dădeau spectacole 
alternativ Opera Italiană şi două trupe româneşti. Acestora din urmă li se rezervau 
„zilele rămase de la Opera Italiană", deci câte 12-13 zile pe lună. 19 

Printre actorii italieni, amintim pe celebra actriţă Adelaida Ristoli, ce a 
debutat la 28 august 1871. Cu toate că a interpretat piese celebre - „Medeea" 
de Ernest Legouve, „Maria Stuart" de Schiller, „Fedra" de Racine - sălile erau 
aproape goale. 

Preţurile biletelor la 1871 erau următoarele: o lojă, trei galbeni; stal I, 
patru franci, stal II, trei franci, stal Ill, doi franci; galeria, 1 franc. Studenţii 
beneficiau de o reducere de 50 de bani la orice loc din teatru, existând 
posibilitatea de a se face şi abonamente. 

Din iunie 1874, sala teatrului cel mare nu i-a mai fost acordată lui Mihai 
Pascaly, ci unei societăţi de actori care cuprinde pe cei mai merituoşj artişti ai 
epocii: Matei Millo, Demetriadi, Ştefan Velescu, Frosa Popescu, etc. In replica, 
Mihai Pascaly cu trupa sa se muta la sala circului Suhr, atrăgând după sine şi 
publicul Teatrului cel Mare. Şi cu toate acestea, la Teatrul cel Mare erau întruniţi 
toţi cei mai de frunte actori ai ţării, iar repertoriul era mult superior Teatrului 
lui Pascaly. 

Cu toate eforturile depuse, numărul de spectacole la Teatrul cel Mare a 
scăzut, aducând instituţia în pragul falimentului. Pentru a salva situaţia, s-a 
apelat la un grup de literali din cercul „Revistei Contemporane" pentru o nouă 
revistă locală în şapte tablouri. Astfel, s-a scris şi s-a jucat prima revistă teatrală 
din Bucureşti, intitulată „Cer Cuvântul". · 

Noua reprezentaţie ce a debutat la 8 decembrie 1874 s-a bucurat de un 
mare răsunet în rîndul bucureştenilor, muzica cupletelor făcând deliciul 
spectatorilor. 

Între anii 1875-1877, Mihai Pascaly obţine o nouă concesionare a teatrului 
cel Mare, şi totuşi vechile probleme vor persista. De remarcat este şi faptul că 
în august 1877, Mihai Pascaly este primit în „Societatea Dramatică'', proaspăt 
înfiinţată, unde marele actor va fi societar şi director de scenă, calităţi la care 
va renunţa în scurtă vreme. 

Data de 13 feb. 1877 va fi o zi tristă în istoria teatrului bucureştean. Este 
ziua în care marele actor şi dramaturg, Costache Caragiale, a încetat din viaţă. 
Ziarul „Românul" referindu-se la acest fapt, arată următoarele:„Luptătorul cel 
mai devotat pentru înfiinţarea teatrului naţional, emeritul artist genial român, 
unul din cei dintâi şi mai merituoşi autori dramatici este mort!". 20 

După 1878, Teatrul cel Mare, devenit Teatrul Naţional ia o dezvoltare 
remarcabilă deşi ~ndiferenţa autorităţilor a continuat ca şi până atunci faţă de 
teatrul românesc. In primul rând, publicul devine mai pretenţios, iar în al doilea 
rând, prin afirmarea câtorva mari talente el s-a ridicat la nivelul teatrelor 
europene. Ultimele decenii ale secolului al XIX-iea sunt dominat de arta 
Aristizzei Romanescu, Grigore Manolescu şi C. I. Nottara. 

De asemenea, ridicarea prestigiului artistic al Teatrului Naţional se 
datorează şi directoratului lui Ion Ghica de după 1877 şi al lui Alexandru 
Davila care a fost director al Teatrului Naţional în două rânduri, între anii 
1905-1914. 
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Prin jocul realist al actorilor menţionaţi, prin lupta împotriva cos
mopolitismului concretizată în opera dramatică a lui I. L. Caragiale, Barbu 
Delavrancea şi Alexandru Davila şi prin contribuţia celor doi mari directori ai 
teatrului - Ion Ghica şi Alexandru Davila - arta dramatică românească ajunge 
la maturitate. Amintim, de asemenea şi directoratul lui Pompiliu Eliade, care a 
înfiinţat Biblioteca Teatrului Naţional şi a impus ca traducerile să fie făcute 
numai de scriitori. 

Un rol pozitiv în formarea publicului l-a avut şi compania C. grigoriu 
care I-a fiinţă în 1906. Spectacolele ei, date în grădina Oteteleşanu, dau 
posibilitatea afirmării unor remarcabile talente ca V. Maximilian, N. Leonard şi 
alţii. 

Un nume strâns legat de dezvoltarea primei noastre scene este şi acela al 
lui Paul Gusty care, timp de decenii, alături de C. I. Nottara, a condus direcţia 
de scenă a Teatrului Naţional. 

Paralele cu activitatea Teatrului Naţional, un rol important l-au jucat şi 
companiile dramatice particulare. printre acestea amintim Compania Dramatică 
„Bulandra - Manolescu - Storian'', Compania „Marioara Voiculescu" din anii 
1912-1913 şi altele. 

Unii dintre primii şi marii actori ai scenei omeneşti au avut un destin 
nefast. Costache Caragiale, suferind de inimă va fi răpus năpraznic, fratele sau 
Iorgu va ajunge un simplu comisar comunal la Hala din Piaţa Amzei, iar Millo, 
marele, inimitabilul Millo, ajunge pe ultimele trepte ale mizeriei. Gârbovit şi 
obosit va ajunge pe scenele din provincie partenerul unei cântăreţe franceze cu 
un repertoriu mai mult decât scârbos, numita Finette, care îi tolera dragostea 
senilă. Astfel, au sfărşit, din nefericire, pionierii teatrului nostru naţional. 

În afară de spectacolele obişnuite, Teatrul Naţional a organizat şi numeroase 
spectacole de binefacere. 

În zilele războiului de independenţă 1877-1878, s-au dat mai multe 
spectacole teatrale de binefacere pentru Societatea de Cruce Roşie. Un astfel de 
spectacol este descris de A. Malachowski de Belina, corespondent de război 
polonez, stabilit ulterior în Franţa. La spectacol au asistat Carol I şi Elisabeta, 
ducele de Lasca - Altenburg, ataşaţii puterilor străine la Bucureşti, marchizul 
de Laubespine - Sully, numeroşi ziarişti străini şi crema societăţii bucureştene. 
Spectacolul, comparat cu o adevărată premieră de la Paris, a adus un beneficiu 
de 1 436 franci destinat ambulanţelor aflate pe frontul din Bulgaria. 

Un alt spectacol este organizat în data de 21 ian. 1884 la iniţiativa prinţului 
G. Bibescu la care va participa familia regală şi prinţul de Monaco. De fapt, 
este vorba de un bal extraordinar care avea drept scop adunarea de fonduri 
pentru victimele incendiului din 4 ian. 1884, în care a ars Circul Kremsler de 
pe Bd. Elisabeta. 

Direcţiunea teatrului a fost sensibilă şi s-a implicat şi în unele evenimente 
europene. În urma îngenuncherii Franţei de militarismul prusac, în sept. 1871, 
Mihai Pascaly se adresează ziarelor vremii printr-o scrisoare, în care face apel 
la poporul român să ajute victimele afectate de invazie. În acest sens Teatrul 
Naţional oferea publicului mai multe spectacole de solidaritate cu poporul 
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francez. Primul spectacol a fost în limba franceză, încasările urmând a fi donate 
„în profitul ţăranilor şi muncitorilor francezi, victime ale războiului". 21 

Primul război şi ocuparea Bucureştilor de trupele germane a afectat 
stagiunile Teatrului Naţional. Pe lângă spectacolele reprezentate de trupele 
autohtone, s-au succedat şi numeroase reprezentaţii ale unor trupe germane. La 
începutul anului 1918 se dau spectacole cu „Regii" de Hans Muller, „Arinna 
von Bamheln" de G. M. Lessing, „Medeea" de F. Grillparzer, preţurile oscilând 
de la 30 de lei loja de rangul I, până la 1 leu, locul la galerie. 

Au fost şi o serie de „reprezentaţii populare" cu cele mai de succes piese 
ale stagiunii Teatrului Naţional, cu preţuri mult mai mici, cuprinse între 12 lei 
şi 0,25 de bani. De asemenea, pentru şcolari, se organizau frecvent matinee cu 
mari reduceri de preţ. 

În perioada când scena Teatrului Naţional era concesionată trupelor de 
actori germani, trupa bucureşteană dădea spectacole în provincie, cu precădere 
la Craiova. 

Unele reprezentaţii s-au bucurat de un mare succes în rândul bucureştenilor, 
cum a fost „Marea Serată Wagneriană" (18 feb. 1918) sau reprezentaţia cu 
„Othello" de W. Shakespeare (25 feb. 1918). 

Perioada interbelică, este perioada de apogeu a Teatrului Naţional, instituţia 
bucurându-se mult mai mult de atenţja oficialităţilor, dar şi de profesionalismul 
unor actori, regizori, traducători, etc. Intre timp se emit două noi legi ale teatrelor 
care reglementează principalele probleme cu care se confruntau toate instituţiile 
teatrale din ţară. 

Legea teatrelor din 31 mart. 1926, făcea o primă clasificare a artiştilor, 
împărţindu-i în societăţi, stagiari şi probişti. Apoi, Legea Teatrelor din 20 mart. 
1937, revenea la o nouă clasificare a artiştilor ce se concretiza în: actori 
permanenţi şi respectiv, auxiliari. 22 

Interesantă ni se pare statistica actorilor Teatrului Naţional la 31 aug. 
1931. Colectivul teatrului era format din 81 de persoane, printre ei numărându
se celebrele capete de afiş: C. I. Nottara, George Calboreanu, I. Finteşteanu, 
M. Filotti, Elvira Godeanu. Retribuţia actorilor varia şi ea în funcţie de prestaţie 
şi competenţă: C. I. Nottara - 37.000 lei, G. Calboreanu - 26.000 lei, Maria 
Filotti - 29.000 lei. Cel mai mic salariu se situa la limita de 4.000 lei. 23 

Ministerul Instrucţiunii Cultelor şi Artelor a alocat numeroase fonduri 
pentru reamenajări, reparaţii şi chiar investiţii. Amintim aici alocarea sumei de 
800.000 lei pentru renovarea instalaţiei electrice, în oct. 1931, sau suma de 
560.000 lei pentru construirea unui nou etaj deasupra atelierului de pictură. 

Cel plai mare „scandal" în epocă, l-a constituit reamenajarea pieţei 
Teatrului. Incă din 1932, s-a pus problema ridicării a două noi construcţii în 
zona: palatul Telefoanelor şi blocul Adriatica. Urma să dispară Terasa 
Oteteleşanu, clădirea Teatrului lui Grigoriu şi imobilul Elysee situat la nord de 
Teatrul Naţi o nai. 

Apariţia în numărul 3 a „Gazetei Municipale", a unei machete grafice a 
Palatului Telefoanelor a stârnit un val de proteste din partea edililor, presei, cât 
şi în comisiile edilitar-urbanistice ale Capitalei. Timp de circa opt luni, edilii 
capitalei au refuzat acordarea autorizaţiei de construcţie a Palatului Telefoanelor. 
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Proteste s-au pnm1t şi din partea specialiştilor Primăriei şi a Societăţii 
Arhitecţilor, cea din urmă trimiţând o adresă semnată de arhitectul Paul 
Smarandeanu. 

Motivaţia tuturor acestor nemulţumiri era disproporţia care se crea în 
ambientul urban al zonei, respectiv încadrarea Teatrului Naţional între două 
clădiri mult mai înalte. S-a pus chiar problema transformării sau reclădirii 
teatrului, care ar fi necesitat sume fabuloase . 

În cele din urmă aprobarea s-a dat pe baza ordinului ministrului Constan
tin Argentoianu, cu care ocazie s-a decis şi lărgirea Căii Victoriei, de la 18 m 
la 22 m. 

Izbucnirea celui de-al doilea război mondial s-a materializat prin scăderea 
activităţii teatrale, nu numai la Bucureşti , ci şi în întreaga ţară. 

Instituirea stării de război , ca şi unele măsuri ale guvernului Antonescu, 
au făcut ca numărul de spectacole să scadă, introducându-se şi o anumită stare 
de cenzură . La 2 feb . 1943, Arhiepiscopia Bucureştilor, prin secţia sa culturală, 
s-a adresat Ministerului Cultelor şi Artelor, cerând interzicerea unor piese de 
teatru ,~ care „otrăvesc sufletul poporului". 24 

In material se dădeau şi două asemenea exemple: piesa „Coana Chiriţa" 
de Tudor Muşatescu, ce se juca la Teatrul Naţional , şi respectiv „Intermezzo" 
ce se juca la teatrul Studio. Mai mult, Arhiepiscopia cerea ca un reprezentant 
al bisericii să fie inclus în aşa zisul „Comitet de Lectură". 
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De fapt, aceste comitete de lectură, aveau rolul unor consilii ştiinţifice, 
cuprinzând o arie largă de reprezentanţi ai culturii bucureştene. Spre exemplu, 
în 1944, din acest consiliu ştiinţific făceau parte următorii: Mihail Sadoveanu, 
din partea Academiei Române; Mihail Ralea, de la Facultatea de Litere; 
Alexandru Khiriţescu, reprezentantul actorilor dramatici; Zaharia Stancu, din 
partea scriitorilor români; A. Pop Martian, ca reprezentant al actorilor de la 
Teatrul Naţional. 

La 13 ian. 1943, prin decret, Ion Antonescu îl numeşte pe generalul 
I. Răscanu, primarul general al Bucureştilor, ca membru în consiliul de direcţie 
al Teatrului Naţional. 25 Un an mai târziu, în 1944, prin decesul lui Paul Gusty, 
Agripina Macri Eftimiu este numită societate de onoare pe viaţă la Teatrul 
Naţional. 26 

Schimbările de pe frontul de răsărit şi apropierea acestuia de graniţa 
României, au determinat autorităţile să ia unele măsuri: fie de protejare a unor 
instituţii, fie de evacuare a acestora. 

Astfel, la 28 apr. 1944, Comandamentul Apărării Pasive cere Teatrului 
Naţional să comunice numărul de proiectoare existent, cu sau fără grup 
electrogen, pentru a fi folosite în caz de bombardament aerian. 27 

Pentru protejarea patrimoniului existent la Teatrul Naţional, se iau 
primele măsuri de evacuare. Astfel, la 26 apr. 1944 începe evacuarea aparaturii 
şi a altor bunuri la Curtea de Argeş, iar la 12 iulie 1944, din ordinul Statului 
Major al Armatei, mare parte din bunurile teatrului sunt evacuate la Sinaia, 
la vila Furnica. 28 

În urma actului de la 23 a~gust 1944, aviaţia germană hotărăşte, ca drept 
represalii bombardare oraşului. In dimineaţa zilei de 24 august 1944, oar 9 .22 
cinci escadrile de câte 30 Heinkele au atacat zona Plaatului Regal, printre 
primele clădiri lovite fiind şi Teatrul Naţional. De fapt, obiectivul vizat era 
Palatul Telefoanelor şi nu Teatrul Naţional. 29 Cu această ocazie sunt lovite 
numeroase clădiri şi instituţii de pe Calea Victoriei, Calea Griviţei, din zona 
Gării de Nord şi de Est, Atheneul Român, Palatul Regal, etc. 

Bombardamentele au continuat până în data de 26 aug. 1944, în urma 
cărora Teatrul Naţional a ars aproape complet. 

Până la rezolvarea cererilor de refacere a Teatrului Naţional, colectivul de 
actori nu şi-a încetat activitatea, spectacolele care au urmat - în spaţii închiriate 
- având ca scop adunarea de fonduri pentru reclădirea teatrului. 

Astfel, în oct. 1944 colectivul Teatrului Naţional a organizat şapte 
spectacole extraordinare la Cinematograful „Aro" cu piesa „Edipos'', fondurile 
încasate fiind destinate refacerii teatrului. 30 În aceeaşi lună, 1944, s-a cerut 
Ministerului Culturii Naţionale un împrumut de 30.000.000 lei - din fondul de 
150.000.000 lei ai Operei Române - pentru „ce ne este necesar spre a pune la 
punct sălile de spectacol ce am închiriat pentru continuarea activităţii noastre, 
întrucât Teatrul Naţional a ars complet din cauza bombardamentelor gemane din 
ziua de 26 aug. a.c.". 31 

Pentru rezolvarea gravelor probleme cu care se confrunta Teatrul Naţional, 
printr-o decizie ministerială la conducerea teatrului că de fapt şi al Operei 
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Române este numit Victor Eftimiu. 32 Decizia de numire ca director era datată 
25 nov. 1944. 

Însă, la numai o lună, Teatrul Naţional primeşte lovitura de graţie 
dispunându-se ca bunurile sale să fie cedate în contul despăgubirilor de război 
ale României către Uniunea Sovietică. Astfel, la 12 dec. 1944, sunt desemnaţi 
maşiniştii Carol Albu şi Nicolae Grideanu, pentru a însoţi cele 41 de vagoane, 
de tip rusesc, ce urmau să plece în U.R.S.S. 33 Este delegat cu supravegherea 
încărcării lăzilor în vigoare şi apoi să le însoţească spre U.R.S.S., inspectoratul 
teatrelor, A. Chirescu. 

Prefacerile politice ce au loc în România, distrag atenţia de la gravele 
probleme cu care se confruntă cultura românească şi nu numai. 

Cererile de refacere ale Teatrului Naţional, şi nu puţine, sunt respinse 
rând pe rând, dispunându-se demolarea acestuia. Astfel ia sfârşit istoria tragică 
a unei mari instituţii teatrale din ţara noastră - Teatrul Naţional din Bucureşti. 

Pe locul vechiului amplasament, ia naştere un mic squar flancat de o 
scară care asigura accesul spre strada Matei Millo, iar în spatele acesteia o 
simplă parcare auto. Ulterior, pe platforma centrală, s-a amplasat o placă 
comemorativă, evocatoare a evenimentelor tragice de la 13 dec. 1918. 

Puţini trecători îşi mai amintesc că în Piaţa Teatrului, ca şi în edificiu 
propriu-zis, au avut loc evenimente memorabile pentru istoria Bucureştiului, 
dar şi a naţiunii române. Am aminti, în încheiere, doar trei dintre acestea. Un 
prim moment, este feb. 1859, când Piaţa Teatrului Naţional va fi ornată festiv 
pentru a-l primi pe Domnul Unirii, Alex. Ioan Cuza. A urmat apoi, data de 
24 ian. 1863, când domnitorul Alex. Ioan Cuza, în prezenţa a 3.000 de invitaţi 
se va prinde în „Hora Unirii" pe scena Teatrului Naţional. 

Peste ani, la 14/28 iunie 1892, în Piaţa Teatrului va avea loc o mare 
manifestaţie de solidaritate a studenţilor bucureşteni cu românii din Transilvania 
„aflaţi sub dominaţie austro-ungară". 

După demolarea Teatrului Naţional, trupa de actori îşi va continua 
activitatea în spaţii închiriate, precum: Sala Ara (Cinematograful Patria), sala 
de la Colegiul Naţional Sfântul Sava, Sala Majestic, studioul din Piaţa Amzei 
şi chiar în săli din cadrul Liceului Matei Basarab şi ·ale Cercului Militar. 

După 1952, timp de două decenii, Teatrul Naţional va funcţiona pe două 
scene „de împrumut": Sala Studio (actualul Teatru Ion Creangă) şi Sala Comedia 
din clădirea Teatrului Odeon de astăzi. 

În anul 1967 încep lucrările noului Teatru Naţional pe o suprafaţă de 
l O.OOO mp., inaugurarea având loc în decembrie 1973. Clădirea actuală este 
dotată cu patru săli de spectacole, din care trei aparţin în prezent Teatrului 
Naţional şi una (fosta Sală Studio) - Operetei, care o utilizează din anul 1988, 
când a fost demolată clădirea vechii Operete de pe cheiul Dâmboviţei. 

Cele trei săli sunt: Sala Mare ( 1.186 de locuri), Sala Amfiteatru ( 400 de 
locuri) şi Sala Atelier (200-250 de locuri şi fără scenă). 

Dintre dotările tehnice, unice în ţară, amintim doar una. Pereţii Foayer-ului 
Sălii Mari sunt decoraţi cu trei tapiserii de o deosebită valoare artistică, însumând 
o suprafaţă de 300 mp. Cea mai mare, semnată de Florin Ciubotaru şi Radu 
Gabrea se pare că este cea de-a doua tapiserie ca mărime din lume, după cea 
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de la ONU. Cea de-a doua realizare constă în cele 187 de candelabre alcătuite 
din prisme de cristal, din care două au înălţimea de 11 m, diametrul de 2 m şi 
o grosime de câte două tone fiecare. 

În noaptea de 16-17 august 1978 are loc un incendiu care distruge com
plet Sala Mare a teatrului, urmând opt ani de lucrări de refacere. 

Naţionalul bucureştean a adus pe scenele sale cele mai importante piese 
semnate de dramaturgi români: B. P. Haşdeu, V. Alecsandri, I. L. Caragiale, 
Al. Davila, B. Şt. Delavrancea, V. I. Popa, M. Sorbul, V. Eftimiu, C. Petrescu, 
M. Sebastian, T. Muşatescu, G. M. Zamfirescu, etc. 

De asemenea, pe scena Teatrului Naţional au fost realizate spectacole 
deosebite cu piese semnate de scriitori marcanţi ai dramaturgiei universale cum 
ar fi: Shakespeare, Corneille, Moliere, Gothe, Hugo, Tolstoi, Gorki, Cehov, 
Ibsen, Shaw, J. Osboume, etc. 

Dintre regizorii români de marcă amintim pe: Sică Alexandrescu, Andrei 
Şerban, Al. Tocilescu, Gelu Colceag, Horea Popescu, Mihai Măniuţiu, V. I. 
Popa şi Petre Bokor. 

In aceste montări s-au afirmat şi impus ca nume de referinţă în teatrul 
românesc actori precum: George Calboreanu, Gr. V. Birlic, Al. Giugaru, Marcel 
Anghelescu, Ion Finteşteanu, Carmen Stănescu, Radu Beligan, Gheorghe 
Cozorici, Marin Moraru, Draga Olteanu-Matei, Mircea Albulescu, Ioana Bulcă, 
Damian Crâşmaru, Ileana Stana Ionescu şi mulţi alţii. 

Dintre directorii reprezentativi ai Naţionalului enumerăm pe: Tudor Vianu, 
Zaharia Stancu, I. M. Sadoveanu, Radu Beligan ( 1969-1989), Andrei Şerban 
(1990-1994), Fănuş Neagu (1994-1997), Ion Cojar (din mai 1997). 

În 1956 teatrul bucureştean se afirmă la Paris cu „O scrisoare pierdută" 
şi „ Ultima oră", iar în 1957, la Veneţia - Italia se joacă cu mare succes 
„Bădăranii" de Carlo Goldoni. 

De fapt, trupa de excepţie a Teatrului Naţional s-a afirmat aproape pe 
toate meridianele lumii, iar spectacole precum „trilogia antică", „Romeo şi 
Julieta", „Anton Pann" sau „Profesionistul" au fost încununate cu numeroase 
premii în ţară şi peste hotare. 

Între activitatea teatrului se număra şi spectacolele de poezie şi „Atelierul 
de dramaturgie românească" unde au fost citite pentru prima oară piese semnate 
de Ştefan Augustin Doinaş, Petru Dumitriu şi Marin Sorescu. 

În concluzie, putem afirma că de-a lungul deceniilor celor două Teatre 
Naţionale şi-au adus o contribuţie deosebită în dramaturgia românească, dar mai 
ales în formarea şi educarea publicului. 
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The National Theatre in Bucharest 
Ionel Zănescu 

The paper deals with the evolution of the first National Theatre of 
Bucharest, founded in 1852. The author makes direct reference to the history of 
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the building, and a/so to the institution - its repertoire, great artists, tours, its 
apogee and decline. 

The second part of the paper stresses upon the existence of the present 
National Theatre of Bucharest, inaugurated in December, 1973. 
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..., 
PREOCUPARI ALE ISTORICULUI 
PETRE S. NĂSTUREL PRIVIND 

' 
ISTORIA BUCURESTILOR 

' 

Dr. Panait I. Panait 

O plăcută coincidenţă face ca aceste rânduri să fie aşternute la mijloc de 
septembrie când oraşul capitală îşi adaugă vârstă, faţă de data înscrisă în partea 
finală a hrisovului lui Vlad Ţepeş din 20 septembrie 14591• Marcarea acestui 
eveniment stă practic la îngemănarea trecutului Bucureştilor cu ştiinţa istorică 
slujită A cu o pasiune exemplară de către prof. dr. Petre Ş. Năsturel. 

Incă o perioadă interbelică cei care se străduiau să descifreze istoria 
oraşului de pe râul Dâmboviţa, să alcătuiască zestrea muzeografică, emiteau 
ipoteze privind geneza aşezării urmaşilor lui Bucur. G. D. Florescu, în 1935 
evoca hrisovul din 18 ianuarie 1840 emis în „noul scaun al cetăţii Bucureşti" 
lăsând însă să se înţeleagă posibilitatea şederii în tron aici şi a lui Radu cel 
Frumos2. Nicolae Iorga în „Istoria Bucureştilor", trasă în 1939, pornea de la 
unele concluzii ale lui Gr. Tocilescu, G. Ionescu-Gion3, la care adăuga 
descoperirile arheologice făcute de D. V. Rosetti şi susţinea, pe baza izvoarelor 
scrise cunoscute atunci, că este posibil ca pârcălabul Dragomir victorios asupra 
lui Nicolae Lakfy, în 1368, să fi fost conducătorul cetăţii Dâmboviţa cea aflată 
în partea mediană a râului, anume la Bucureşti şi ca atare aşezarea exista la 
jumătatea sec. al XIV-lea4. Anii de după cel de al doilea război mondial aveau 
să aducă şi în domeniul istoriografiei bucureştene reorientări sau completări 
datorate lărgirii câmpului de cercetare. Iniţierea de către Academie, a corpusului 
de documente medievale a oferit posibilitatea parcurgerii marilor depozite de 
atari izvoare. Cu acest prilej a fost redescoperit şi hrisovul lui Vlad Ţepeş „scris 
în septembrie 20 în cetatea Bucureşti în anul 6968" = 1459. 

Este de reţinut că pergamentul respectiv fusese inclus în expoziţia jubiliară 
din parcul Carol, în 1906, dispăruse un timp pentru a reapare în fondul Bibliotecii 
Academiei. Ilie Minea şi L. T. Boga îl folosiseră într-un valoros studiu al lor5, 

iar P. P. Panaitescu îl inclusese într-un volum de documente6. Totuşi actul nu îşi 
găsise locul cuvenit. Cei care l-au impus iar în circuitul ştiinţific au fost Ion 
Ionaşcu, G. D. Florescu, dr. N. Vătămanu, Dan Berindei şi cercul larg de 
cercetători care s-a format în jurul lor prin anii 1956-1959. 

Ideea majoră a acestui curent istoriografic era sintetizată în afirmaţia că 
hrisovul din 20 septembrie 1459 conţine cea mai veche dovadă scrisă, cunoscută, 

1 Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, I, Bucureşti, 1966. 
2 George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Bucureşti, 1935, p. 13. 
3 G. I. Ionescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Bucur~ti, 1899, p. 18. 
4 Nicolae Iorga, Istoria Bucurescilor, Bucureşti, 1939, p. 23. 
5 Ilie Minea şi L. T. Boga, Cum se menţineau moşiile în Ţara Românească până la sfărşitul 

sec. al XVI-iea, în Cercetări istorice, an X-XIl/1934 - 1936, I, p. 303-336. 
6 P. P. Panaitescu, Documetele Ţării Româneşti, Bucureşti, 1938, p. 240-241. 
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privind numele capitalei României. Cum în 1959 se împlineau 500 de ani de la 
emiterea actului domnesc, de care beneficiaseră câţiva boiernaşi mehedinţeni, 
dar care avea darul să conţină numele Bucureşti, s-a pornit o iniţiativă de 
valorificare a acestui eveniment. Dacă oamenii de ştiinţă tindeau la obţinerea 
condiţiilor necesare unor studii şi realizări care să revitalizeze cercetarea istoriei 
capitalei, organele politice de stat şi municipale au urmărit un scop 
propagandistic 7. La început mişcarea istoriografică a repurtat câteva succese 
notabile. Mai întâi acceptarea redeschiderii Muzeului de Istorie a Oraşului 
Bucureşti şi punerea în fruntea colectivului de muzeografi a profesorului 
universitar doctor Ion Ionaşcu, atribuirea, ca sediu al muzeului, a Palatului 
Suţu 8 , asigurarea fondurilor necesare achiziţiilor, săpăturilor arheologice, 
cerinţelor gospodăreşti. Noul director şi-a condiţionat mandatul său de acceptul 
aducerii unui grup de colaboratori, deja cunoscuţi pentru preocupările lor 
ştiinţifice dar stigmatizaţi politic. Sfatul popular al Capitalei a acceptat această 
condiţie fără a bănui care vor fi viitori angajaţi. Aşa se face că pe lângă modestul 
personal condus, până în 1956, de harnicul Gh. Astancăi, au început să fie 
primiţi, la muzeul capitalei: G. D. Florescu, fraţii Paul şi Dan Cemovodeanu, 
H. Dj. Siruni, Ştefan Ionaşcu, Frasin Munteanu Râmnic, Marin Nicolau Golfin 
iar în fruntea secţiei feudale Petre Ş. Năsturel. Tuturor acestora li s-au alăturat 
mici grupuri de proaspăt absolvenţi ai Facultăţii de Istorie. Cu asemenea colectiv 
directorul a impus, prin experienţa sa de fost director al Arhivelor Statului, de 
apreciat om de ştiinţă, un ritm ferm şi alert de lucru. S-a trecut la o inventariere 
şi fişare generală a zestrei muzeografice, la elaborarea unui program de studii 
şi tipărituri, la sporirea numărului şantierelor arheologice şi la elaborarea tematicii 
expoziţiei de bază care în absenţa unui muzeu naţional de istorie trebuia să 
reflecte atât trecutul şi prezentul local cât şi principalele evenimente ale istoriei 
românilor. Era un program ambiţios dar dirijat prin competenţa incontestabilă 
a directorului şi de· devotam~ntul şefilor de secţie, al muzeografilor, părea a 
duce spre roade meritorii. In acele condiţii se preconiza scrierea Istoriei 
Bucureştilor în cinci - şase volume, întocmirea unor volume de documente şi 
de rapoarte arheologice, monografii şi materiale de popularizare ş. a. Unele 
dintre acestea aveau să prindă viaţă sub conducerea directorului Prof. Florian 
Georgescu. Acesta era climatul în care şi-a făcut apariţia în istoriografia 
bucureşteană, tânărul licenţiat la Iaşi, Petre Ş. Năsturel. Era cunoscut pentru 
seriozitatea studiilor sale consacrate relaţiilor româno-athonite apărute la Paris9, 

pentru contribuţiile medievale ce văzuseră tiparul în paginile revistei „SCIV" 10, 

7 Dovadă stă însăşi tema Sesiunii din 17 septembrie 1959 „Momente din istoria luptei 
maselor populare bucureştene pentru libertate socială şi naţională şi pentru construirea 
socialismului'', prezentată de I. şi P. I. Panait, „Şedinţa festivă de comunicări ştiinţifice închinată 
sărbătorii oraşului Bucureşti", Studii, an XII, 1959, 5, p. 241-246. 

8 Dr. Florian Georgescu, Panait I. Panait, Petre Dache, Muzeul de Istorie a Municipiului 
Bucureşti, 1971, p. 46. 

9 Pierre Năsturel, Aux origines de relations roumane - othonites; L'icone de Saint -
Athanese de Lavra du voievode Vladislav, Actes du vr• Congres d'Etudes Byzantines, Paris, 
1951, tom[[. 

10 Petre Ş. Năsturel, Aşezarea oraşului Vicina şi ţărmul de apus al Mării Negre în lumina 
unui portulan grec, SCIV, tom 8, 1957, 1-4. 
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în Studi et Acta Oriental ia 11 şi în alte părţi. Este drept foarte puţin privea istoria 
Bucureştilor. Venea însă cu temeinicie cunoştinţe de limbă greacă, de istoria 
instituţiilor medievale, era format într-un alt climat de lucru care avea să-i fie 
ulterior mai puţin favorabil. 

Contactul cu istoria Bucureştilor l-a luat prin studierea patrimoniului secţiei pe 
care o conducea păstrătoare a unor colecţii de mare valoare printre care se impuneau 
fondurile arhivistice, loturile obiectelor de cult, piesele epigrafice, etc. Toate 
documentele în limba greacă au intrat în preocuparea sa directă, la fel şi inscripţiile 
aşternute pe icoane, arme, tablouri. Cele mai multe dintre fişele întocmite de şeful 
secţiei feudale erau adevărate micromonografii privind piesa respectivă. 

Deşi a rămas în cadrul Muzeului de Istorie a Oraşului Bucureşti un timp 
scurt dr. Petre Ş. Năsturel şi-a lăsat amprenta prin câteva studii şi contribuţii 
colective. Unele dintre acestea se leagă de sărbătorirea din septembrie 1959. Cu 
acest prilej a apărut lucrarea „Bucureşti. Scurt istoric'', o primă monografie 
dedicată Capitalei în anii de după cel de-al doilea război. Capitolul dedicat 
evului mediu a fost redactat de P. Ş. Năsturel şi Paul I. Cernovodeanu 12• Este 
segmentul cel mai echilibrat reflectând profesionalismul întocmitorilor şi 
preocuparea lor de a reţine date şi fapte definitorii evoluţiei mareului oraş 
românesc în sec. XIV-XIX. Multe dintre afirmaţiile grupate în paginile Scurtului 
Istoric au fost reluate de P. Ş. Năsturel într-un text apărut la Timişoara, în 
acelaşi an 195913. Scris în maniera tipăriturilor de popularizare materialul atrăgea 
atenţia că atestarea din 1459 nu coincide cu începuturile oraşului Bucureşti. Nu 
este un act de fondare aşa cum, greşit, îşi făcea locul în special în presă, radio, 
ci o confirmare scrisă a existenţei oraşului purtător al acestui nume. Aşezarea 
de pe malul stâng al Dâmboviţei mijlocii a avut în mod sigur, o mai veche 
existenţă, înregistrând un proces de trecere de la faza de sat la cea de târg şi 
apoi oraş de reşedinţă. Articolul aniversar din „Scrisul Bănăţean" Timişoara, 
vedea lumina tiparului într-un prestigios număr în care îşi depuneau semnăturile 
Perpessicius, Eugen Simion, Florenţa Albu, H. Zalis ş. a. 

Ultimul număr din „Mitropolia Banatului" pe 1959 a folosit, cu 
asentimentul autorilor, acelaşi text ce fusese difuzat şi de „Scrisul Bănăţean", 
singura deosebire fiind finalul. Astfel redacţia publicaţiei scriitorilor bănăţeni 
sugera viitorul capitalei „cu tot ce va rodi mai bu n în mintea şi iscusinţa 
constructorilor socialismului" pe când redacţia Mitropoliei a preferat formula 
„cu tot ce va rodi mai bun în mintea şi iscusinţa clădirilor de azi şi de mâine". 

La scurt timp de la apariţia acestor lucrări a fost susţinută la Muzeul de 
Istorie a Oraşului Bucureşti, comunicarea lui P. Ş. Năsturel intitulată „Cetatea 
Bucureştilor în veacul al XV-lea14. Textul, inclus ulterior în sumarul publicaţiei 

11 Idem, Un victoire du voevode Mircea l'Ancien sur Ies Turcs devant Silistra (c 1407-
1408), Studia et Acta Orientalia, I, 1957. 

12 Bucureşti. Scurt istoric, sub redacţia prof. Florian Georgescu, Bucureşti, 1959, p. 18-
47. 

13 Petre Ş. Năsturel şi P. I. Panait, Cinci veacuri privesc Bucureştii, „Scrisul bănăţean", 
an. X, 1959, 9, p. 63-70 şi Idem, Împlinirea a 500 de ani de la înfiinţarea oraşului bucureşti, în 
„Mitropolia Banatului", an IX, 1959, 11-12, p. 115-131. 

14 Manifestarea a avut loc la Palatul Suţu în ziua de 3 martie 1960. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



248 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIV 

descoperirilor arheologice ştim însă cum arată castrul Bucureştilor, în vremea 
lui Dracula şi a celui c~ a fost primul mare beneficiar al reşedinţei Bucureşti, 
acest Radu cel Frumos. In perioada în care îşi elabora studiul său P. Ş. Năsturel 
era documentat asupra unor ziduri aflate pe str. Soarelui, de la Curtea Veche şi 
pe care D. V. Rosetti le atribuia edificiului domnesc 31 . Era de fapt un mic 
segment din construcţia voievodală formată din bolovani de râu peste fundaţiile 
de cărămidă ale celei dintâi cetăţui bucureştene. Descoperirile din 1968-1972 
au dat un plus de argumente privind opera constructivă a lui Dracula. Ele este 
voievodul care a construit în perioada 1458-1459 un ansamblu arhitectonic 
alcătuit din castru şi biserică fapt susţinut şi de Ion Ionaşcu, Dan Berindei, Paul 
Cemovodeanu, ş. a. Construcţia de bază avea forma dreptunghiulară acoperind 
o suprafaţă de cca 700 m2, cu o cutie interioară care coincidea, în mare, cu 
caroul cetăţii anterioare. Mai mult decât atât s-a constatat că latura nordică a 
acestui castru a suferit, scurt timp de la înălţare, o radere până la nivelul de 
călcare, impunându-se refacerea peretelui respectiv. Ori se ştie că în 1473 şi 
apoi în 1476 cetatea Bucureştilor a fost asediată şi cucerită de oastea 
moldovenească şi respectiv transilvano-moldavă32 . Istoricul P. Ş. Năsturel 
apreciază că cel căruia i se datorează acel „Novo Castro", evocat în patru 
epistole ale vremii, este Basarab cel Tânăr -Ţepeluş33 . Această concluzie permite 
autorului evocarea unui moment aparte consemnat în „Viaţa Sf. Nicodim". Este 
vorba de dorinţa acelui Basarab - Ţepeluş de aducere a raclei cu moaştele 
sfântului de la ctitoria sa Tismana la Bucureşti, lucru păstrat în tradiţia 
tismăneană. Aşa cum s-a argumentat34 izvorul respectiv, „Viaţa preacuviosului 
părintelui nostru Nicodim sânţitul" este o prelucrare din 1839 a ieromonahului 
Ştefan de la Tismana, fiind impregnată de informaţii păstrate prin tradiţie. P. Ş. 
Năsturel caută să aducă încă un argument privind nu originile oraşului ci 
consolidarea rostului lui de scaun domnesc. Deşi unele din ipotezele studiului 
comentat au fost infirmate prin noi izvoare, contribuţia autorului a fost apreciată 
salutar de către specialiştii temei respective. După cum de real interes ştiinţific 
a fost studiul colectiv intitulat „Lapidariul bisericii Stravropoleos din Bucureşti'', 
semnat de George D. Florescu, Petre Ş. Năsturel, Paul Cernovodeanu. Este un 
alt gen de lucrare în care se îngemănează strădania epigrafistului cu erudiţia 
istoricului. Cei trei colaboratori şi-au propus valorificarea lotului litic adunat de 
decenii în jurul bisericii lui Ioanichie, ajuns mitropolit al Stavropolei, scriind 
un repertoriu comentat ştiinţific. Ei au pornit de la existenţa unei aglomerări de 
pietre funerare, pisanii cu texte în limbile slavă, sârbă, greacă. Descifrarea 
inscripţiilor a permis autorilor să facă adevărate micro-monografii asupra unor 
monumente sau personaje evocate. Lui P. Ş. Năsturel i-a revenit transcrierea şi 

31 D. V. Rosetti, Săpăturile arheologice din Sectorul Cunea veche, Bucureşti. Rezultatele 
săpăturilor, Bucureşti, 1954, I, p. 14 7-165. 

32 Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, op. cit., p. 26-28. 
33 Petre Ş. Năsturel, op. cit., MIM, I, p. 153. 
34 Emil Lăzărescu, Nicodim de la Tismana şi rolul său în cultura veche românească, 

Romanoslavica, istorie, XI, 1965, p. 23 7-285. 
35 George D. Florescu, Petre Ş. Năsturel, Paul Cemovodeanu, Lapidariul bisericii 

Stavropoleos din Bucureşti, BOR, an LXXIX, 1961, 11-12, p. 1055-1094. 
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comentarea inscripţiilor în limba greacă aflate în număr de 18. Deşi lotul litic 
Stavropoleos mai fusese valorificat36, cele mai multe dintre acestea nu erau 
descifrate intrând în circuitul ştiinţific abia în 1961 şi fiind reluate în 
monumentala lucrare dedicată inscripţiilor Bucureştilor37 • Repertoriul celor trei 
istorici beneficiază de cea mai competentă redare a textelor dăltuite în piatră, 
în rândul cărora se încadrează piatra funerară a „preasfântul mitropolit al 
Stavropolei Ioanichie din eparhia Pogoniani", ctitorul din temelie al lăcaşului 
bucureştean38 , lespedea lui Pantoleone Caliarhis „doftorul cel mare" de la Curtea 
lui Constantin Vodă Brâncoveanu, inscripţia ce evocă rolul marelui ban Ghiorma 
în zidirea bisericii Greci, aceea atribuită mânăstirii Sf. Sava; pietrele de la Sf. 
Ioan cel Mare ş. a. Cum rezultă din această succintă atenţionare este vorba de 
materiale litice provenite din vechi şi mari mănăstiri plasate în zone centrale ale 
oraşului medieval. Ca atare istoriografia bucureşteană şi-a completat zestrea 
istorică prin izvoare directe, din nefericire lăsate într-o condamnabilă degradare. 

Cu trecerea anilor şi prin reorientarea preocupărilor sale, istoria 
Bucureştilor ocupă un loc tot mai restrâns în opera de P. Ş. Năsturel, sporită 
mereu cu studii privind Muntele Sfânt, Marea Neagră, aromânii balcanici ş.a. 

Istoricul a rămas însă cu o permanentă grijă faţă de trecutul capitalei 
înscriind adesea aprecieri despre monumentele bucureştene, reamintindu-şi 
îndatorirea ce şi-a luat-o, în anii grei, de a face traducerea în limba franceză a 
ghidului redactat de Grigore Ionescu39. 

Eminentul specialist Petre Ş. Năsturel, cinstindu-şi cu veneraţie înaintaşii, 
se înscrie în lunga şi prestigioasa listă a istoricilor celui mai mare oraş românesc, 
Bucureşti. 

SUMMARY 
Research of Historian Petre Ş. Năsturel Concerning the History 

of Bucharest 
by Panait I. Panait 

Not long ago, the Romanian historiographers have celebrated the 70th 
anniversary of the distinguished Parisian - and we can add now, Bucharestan 
- scientist and professor Pierre Ş. Năsturel, museographer, descendent of a 
noble family originary /rom the Ilfov county. For a short time, while he was 
present in the Romanian Capital, he fu/fi/led the function of leader of the 
Mediaeval section of the History Museum of Bucharest. It was the period of 
reorganization of the institution founded in 1931, at the suggestion of the great 
historian Nicolae Iorga - reorganization aiming at reopening the main perma
nent exhibition of the Museum (event that took place on January 23, 1959). 
Together with George D. Florescu, H. Dj. Siruni, Paul Cernovodeanu and the 

36 Gh. Nedioglu, Stavropoleos, BCMI, XX, 1927, fas. 51. 
37 Alexandru Elian şi colaboratorii, Inscripţiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti, 

Bucureşti, 1965, I, 409-430. 
38 George D. Florescu şi col„ op. cit., p. I 058. 
39 Grigore Ionesco, Bucarest, La viile et ses monuments, Bucarest, 1956. 
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jurământului, noul demnitar, condus de exemplele predecesorilor şi având la 
bază Planul-Director de sistematizare decretat la 9 mai 1935, afirma, în expozeul 
programului său, necesitatea transformării vertiginoase atât a Bucureştilor, cât 
şi a comunelor suburbane. Totodată, reliefa faptul că: „Bucureştii trebuie să fie 
peste tot şi în orice timp curat, specula să înceteze, iar în administraţia 
municipalităţii să domnească ordinea, disciplina, munca şi cinstea"4 . 

Sistematizarea unor pieţe, reglementarea unor construcţii, rectificarea 
alinierilor, dărâmarea de aglomerări insalubre au constituit doar o parte din criteriile 
coord.onatoare ale edililor bucureşteni, în trasarea noului aspect al urbei. 

Amenajarea Pieţei Palatului Regal a reprezentat o lucrare definitorie a 
perioadei analizate. Vechea reşedinţă regală parcursese de-a lungul timpului o 
întreagă odisee5, impunându-se ridicarea unei noi construcţii, înălţate între 1930-
1937, după planurile arhitectului D. Nenciulescu. Monumentalul şi elegantul 
edificiu în stil neo-clasic era „înghesuit" între prăvălii şi magazine, hoteluri şi 
locuinţe particulare, fiind necesare, pentru degajarea sa, numeroase exproprieri 

4 Arhivele Statului, Filiala Municipiului Bucureşti , Fond P.M.B., dosar 8/1938. 
5 În fosta casă ce a aparţinut marelui cărturar, logofătul Dinicu Golescu, ridicată între 

1812- 1815, „pentru viitorime", şi vândută Statului în anii '30, s-a instalat Sfatul Administrativ. 
În 1837, aici a locuit Alex. Ghica, care a numit-o „Curte domnească", iar domnitorii Gh. Bibescu 
şi Barbu Stirbey au folosit-o drept „palat de ţeremonie". În timpul Revoluţiei de la 1848, a fost 
sediul Guvernului provizoriu . Tot în această reşedinţă şi-a petrecut cei 7 ani de domnie principele 
Al. I. Cuza. Începând cu I O mai 1866, odată cu instalarea dinastiei de Hohenzollern-Sigmaringen, 
şi mai ales după proclamarea Regatului ( 1881 ), se impunea zidirea unui nou palat. Acesta a fost 
ridicat între anii 1882- 1885, după planurile arhitectului francez Paul Gottereau, iar fosta casă 
Dinicu Golescu, modificată şi transformată în apartamentul particular al Regelui Carol I, a fost 
unită printr-un salon circular cu noua construcţie . 
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şi demolări. Au căzut sub lovituri de târnăcop o serie de case care înglobau 
„segmente" din viaţa palpitantă a Capitalei, trăită la Confluenţa secolelor XIX
XX. Aşa au dispărut din peisajul bucureştean casa Wappner, cu vestitul hotel 
„Imperial" şi cafeneaua omonimă7 , colţul până la hotel „Splendid"8, hotel 
„Metropol"9, clădirea Automobil Clubului Român IO - care reunea elita politică 
a Capitalei, Banca Danubiana, hanul „Creţulescu" 11 şi multe alte clădiri. 

Totodată, pentru lărgirea pieţei şi extinderea curţii Palatului au fost 
expropriate, pentru cauză de utilitate publică, numeroase imobile şi terenuri 
aparţinând unor societăţi şi instituţii (Banca Naţională, Societatea 
Agricolă-Fonciară, Aşezământul Naţional de Cultură şi Binefacere - Ion 
Stănescu) sau ale unor familii influente (Lahovary, Sturdza, Moscu, Dobriceanu, 
Melik, G. Assan, I. I. Podgoreanu) 12, precum şi o serie de proprietăţi ale Regelui 
Carol al Ii-lea (din străzile Lutherană, Câmpineanu, Pictor Grigorescu, colţ cu 
Stirbey Vodă) 13 . 

Prin aplicarea planului de sistematizare 14, s-a deschis o largă perspectivă 
atât reşedinţei regale şi bisericii Cretzulescu, cât şi viitorului Palat al Ministerului 

6 La izbucnirea celui de-al doilea război mondial, aripa dinspre strada Stirbey-Vodă era 
încă „de roşu". Fiind avariată de bombardamentele germane din 24 august 1944, a fost refăcută 
după 1950 şi adaptată pentru a găzdui Muzeul Naţional de Artă. 

7 Construcţie ce data din a doua jumătate a secolului al XIX-iea. Hotelul era amplasat în 
colţul Căii Victoriei cu Str. Imperială; odată cu demolarea sa, cu prilejul extinderii Palatului 
Regal şi a reconfigurării străzii Stir:bey-Vodă, dispare şi Str. Imperială (uliţă unde, în casele lui 
Iordache Filipescu, între anii 1867-1970, se aflaseră Ministerul de Interne şi de Externe, şi 
localul Monitorului Oficial). După eruditul istoric Ştefan Ionescu, sub vechiul hotel Imperial, s-a 
aflat cafeneaua Imperial, proprietatea inginerului austriac Kilbler. Pragul localului - cunoscut sub 
numele patronului său - a fost trecut de personalităţi precum M. Eminescu, Al. Vlahuţă, 
Şt. Luchian, C. Jiquide, Şt. O. Iosif, Dim. Anghel, Ilarie Chendi, şi mulţi alţii. 

8 Hotel „Splendid" a fost construit la înc~putul secolului XX, pe locul fostului hotel 
„Orient", dărâmat în 1897, şi al hotelului „Manu". In timpul celor două războaie mondiale, a fost 
pus la dispoziţia comandaturii germane; grav distrus, în urma bombardamentelor din 24 august 
1944, în anii '60, pe acest loc s-au ridicat blocuri de locuinţe, având, la parter, spaţii comerciale. 

9 Hotel „Metropol", înfiinţat înainte de 1877, a fost adăpost pentru diplomaţii şi militarii 
ruşi, în timpul Războiului de lndependneţă. 

1° Clădirea A.C.R.-ului era amplasată în faţa restaurantului „Cina". Aici se aflau o sală 
de spectacole, unde a funcţionat, o perioadă, „Teatrul Mic", sala de cinematograf „Forum", 
cafeneaua. „Corso", iar, la etaj, saloanele Automobil-Clubului Român. 

11 In a doua jumătate a sec. al XVIII-iea, casele şi prăvălii1e din jurul bisericii Cretzulescu 
alcătuiau renumitul han cu acelaşi nume. Deteriorat de seismul din 1838, este refăcut în anii 
1851-1852, fiind socotit ca unul din cele „ 1 O hanuri de căpetenie''. Planul Borroczyn îl prezintă 
sub forma unui dreptunghi situat de-a lungul Podului Mogoşoaiei. După primul război mondial, 
hanul se înfăţişa trecătorilor ca o clădire solidă, accesul în curtea sa făcându-se pe sub un turn 
cu ceas. Faţada dinspre Calea Victoriei era dotată cu magazine elegante în care se vindeau 
produse de galanterie importate din Occident. 

12 Arhivele Statului, Filiala Municipiului Bucureşti, Fond P.M.B„ Serviciul Secretariat, 
Dosar nr. 14, 15, 16/1939. 

13 Arhivele Statului, Filiala Municipiului Bucureşti, Fond P.M.B„ Serviciul Secretariat, 
Dosar nr. 14/1939. 

14 Conform Legii administrative din august 1938 şi a Legii privind organizarea Municipiului 
Bucureşti, din 1939, toate modificările aduse Planului de Sistematizare se aplicau prin emiterea 
unor decrete regale şi cu avizul Ministerului de Interne. Din Comisia de Sistematizare, între anii 
1938-1940, au făcut parte: Primarul General Victor Dombrovski, arhitecţii Petre Antonescu, 
Duiliu Marcu, Ioan Berindei, Roger Bolomey, Ioan Davidescu, ş.a. 
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de Interne 15 . Făcând un pandant armonios cu palatul Regal , edificiul a fost 
proiectat tot în stil neo-clasic, de arhitecţii Paul Smărăndescu şi Eduard Nădejde. 
Construcţia sa, dată în antrepriza inginerului Emil Prager16, a fost începută în 
luna octombrie 193 8 şi finalizată un deceniu mai târziu. 

Peisajului urbanistic al Capitalei i s-a adăugat, la sfârşitul anului 1939, o 
altă impunătoare clădire: noul local al Şcolii Superioare de Război, inaugurat 
la 6 decembrie. Debutul construcţiei a avut loc în 193 7, după planurile arhitectului 
Duiliu Marcu şi s-a bucurat „de un nepreţuit concurs al Municipalităţii" 17 . 

De asemenea, deschiderea bulevardului Stirbey prelungit cu o esplanadă 
lată de 70 m, ca şi construirea planşeului de la Sf. Elefterie, au constituit 
contribuţia Primăriei la sistematizarea zonei. 

Zestrea edilitară a Bucureştilor se va îmbogăţi şi cu alte însemnate edificii, 
prin continuarea lucrărilor la Casa Autonomă a Monopolurilor, viitor sediu al 
Ministerului de Finanţe (1936-1940), şi la Ministerul de Externe (1938- 1940), 
opere ale aceluiaşi reputat arhitect Duiliu Marcu. 

15 Edificiul a fost înălţat pe locul unde se afla centenara clădire proprietate a Zincăi 
Butculescu-Rioşeanu, care adăpostise vechiul Minister de Interne. . 

16 „Gazeta Municipală ' ', an VII, nr. 342/2 oct. 1938 şi nr. 343/9 oct. 1938. 
17 „Gazeta Mun icipală", an VIII, nr. 401/9 dec . 1939. 
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În 1939 este finalizată şi clădirea începută în 1912, destinată a adăposti 
Muzeul de Artă Naţională Românească 18 

- arhitect Nicolae Ghica-Budeşti. 
O preocupare constantă a municipalităţii a fost şi aceea a lărgirii străzilor 

şi sistematizării unor artere centrale de circulaţie, fiind modernizate: Calea 
Victoriei, străzile Smârdan, Doamnei, Eugen Carada, Batiştei, Vasile Conta ş.a. 
S-a acordat o atenţie sporită refacerii pavajelor de pe bulevardele Filantropia, 
Mărăşeşti, Brătianu, de pe şoselele Grozăveşti, Olteniţei, Bonaparte, de pe Calea 
Dudeş!i şi Splaiul Unirii, în Piaţa Senatului ca şi în alte puncte ale Bucureştilor. 

In istoria Capitalei, „Luna Bucureştilor" 19 constituia pentru Municipalitate 
o ocazie deosebită de a prezenta locuitorilor metropolei cele mai reprezentative 
realizări edilitar-urbanistice destinate să transforme Bucureştii într-un oraş 
„cochet şi impunător". În 1939, aflată la cea de-a V-a ediţie, sărbătoarea anuală 
a administraţiei bucureştene oferea locuitorilor Capitalei inaugurarea, la 22 mai, 
a bulevardului Mareşal Constantin Prezan - pavarea, canalizarea şi iluminarea 
importantei artere de legătură între Arcul de Triumf şi estul oraşului, aceste 
lucrări făcându-se cu eforturi deosebite şi într-un timp record. Tot cu acest 
prilej, a avut loc şi finalizarea amenajării Parcului Naţional Regele Carol al 
Ii-lea, despre care presa vremii relata: „Parcul Naţional a aşteptat mai bine de 
3 decenii realizarea lui definitivă, în limitele lui fireşti: şoselele Kisseleff şi 
Jianu, B-dul Mareşal Prezan şi Lacul Herăstrău asanat"20. 

După inaugurarea B-dului Prezan, la 13 iulie 1939, se dădea în folosinţă 
o nouă arteră din şos. Kisseleff, cuprinsă între Hipodrom şi fântâna Mioriţa21 . 

Salba de lacuri amenajate: Băneasa, Herăstrău, Floreasca, se completa 
prin finalizarea lucrărilor de asanare ale lacului Tei, aflat pe firul Colentinei, 
între fostul hipodrom Floreasca şi Palatul Ghica-Tei. Punerea în operă a acestei 
ample lucrări, între anii 1938-1939, nu ar fi fost posibilă fără deosebita capacitate 
tehnică a Uzinelor Comunale Bucureşti. La Expoziţia Internaţională de la Liege, 
din 1939, U.C.B. - care reuşiseră să-şi facă un punct de glorie din tot ce 
construiseră - li s-a decernat „Medalia de Aur pentru realizarea marilor lucrări 
hidraulice de pe râuri, a canalelor, barajelor şi rezervoarelor" şi „Grand Prix" 
pentru lucrări urbanistice şi rurale. 

Iniţiativa ridicării de locuinţe ieftine, demarată după primul război mon
dial, a continuat într-un ritm mai mult sau mai puţin alert. Astfel, în ziua de 
1 O noiembrie 1938, bucureştenii au participat la „inaugurarea celor 75 de locuinţi 
noi pentru muncitori, construite în Vatra Luminoasă şi la punerea pietrei 
fundamentale a unui grup de alte 50 de locuinţe, de către Casa Construcţiilor"22, 
cartierul extinzându-se cu timpul şi devenind una dintre aşezările civilizate ale 
Capitalei, prin înlocuirea caselor modeste cu prispă şi cerdac. 

18 Fost Muzeul de Etnografie şi Artă Naţională, înfiinţat în 1906. 
19 „Luna Bucureştilor"a fost organizată prima dată în anul 1935, în timpul Primarului 

General Al. G. Donescu. A se vedea Ionel C. Ioniţă, „O «lună» din istoria Bucureştilor", lucrare 
editată de Primăria Municipiului Bucureşti, 1998. 

20 „Realitatea ilustrată'', an XII, nr. 643/16 mai 1939. 
21 „Gazeta Municipală", an VIII, nr. 381/16 iulie 1939. 
22 „Gazeta Municipală", an VII, nr. 348/13 noiembrie 1938. 
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Atenţia Primăriei s-a îndreptat şi spre îmbunătăţirea altui sector deficitar 
al Bucureştilor: alimentarea cu curent electric. Timp de 2 ani, s-a lucrat la 
refacerea şi transformarea Uzinei Filaret, cea mai veche uzină de interes public 
din Capitală ( 1908), într-o sursă de energie care să satisfacă cerinţele unui oraş 
care numărea aproape l milion de locuitori. Prin dotarea sa cu motoare Diesel, 
fumizate de uzinele Sulzer din Winthertur (Elveţia), devenea cea mai mare 
centrală electrică de acest tip din Europa şi una dintre cele mai mari din lume23 • 

În acelaşi timp, avându-se în vedere scăderea cu fiecare an a rezervelor 
de lemn de foc, edilii Capitalei au fost preocupaţi de aducerea gazelor naturale, 
dar cu toate demersurile întreprinse, situaţia a rămas aceeaşi, iar la „Memoriul 
Primăriei Municipiului Bucureşti" datat 21 iunie 1939 şi adresat Ministerului 
de Interne, nu s-a dat nici un răspuns24 . 

O altă problemă rămasă în dezbatere a fost şi cea a devierii râului Argeş 
şi a rectificării albiei Dâmboviţei, pentru executarea canalului navigabil Bucureşti 
- Dunăre, cu un port interior în zona Vitan25 . (Cel care încercase să realizeze 
un astfel de proiect, în anul 1930, fusese inginerul Dimitrie Leonida). 

În oraşul interbelic, datorită înmulţirii populaţiei, a creşterii numărului de 
vehicule, precum şi a existenţei unor străzi înguste, circulaţia devenise tot mai 
dificilă. Pentru ameliorarea acestei situaţii, municipalitatea a trecut la o serie de 
măsuri: lărgirea, în anumite puncte, a Căii Victoriei, descongestionarea zonei 
aflate la intersecţia străzii Izvor cu Splaiul Independenţei, trasarea unei artere 
de legătură între cartierul Izvor şi Gara de Nord prin B-dul Haşdeu. 

În aproximativ 50 de puncte ale Capitalei, circulaţia era îngreunată şi de 
faptul că străzile erau tăiate de liniile interioare de căi ferate, neajunsurile 
provocate amplificându-se odată cu prelungirea, de către S.T.B., a liniilor de 
tramvai, până la marginea oraşului. Desele lăsări de barieră, care pentru evitarea 
accidentelor se coborau cu 20 de minute înaintea trecerii trenurilor, perturbau 
traficul rutier. Pentru înlăturarea acestui neajuns, s-au construit pasaje de nivel 
„inferioare" sau „superioare", deplasarea pietonilor şi a mijloacelor de transport 
făcându-se în flux continuu. La 24 decembrie 1938, a fost deschis pasajul 
inferior din Calea Griviţei, realizare meritorie a Primăriei. „Timp de 150 de zile 
- relata revista „Urbanismul" - s-au mişcat, pe Calea Griviţei, 25.000 metri 
cubi de pământ, s-au turnat 4000 metri cubi de beton armat, pentru executarea 
pasajului peste care trec 7 linii ferate"26 . 

La sfârşitul anului 1939, a fost finalizat podul de beton de peste lacul 
Băneasa, placajul din piatră urmând să fie gata la deschiderea celei de-a VI-a 
ediţii şi ultima a Lunii Bucureştilor27 . 

Primăria s-a preocupat şi de creşterea suprafeţelor verzi ale oraşului. S-au 
luat măsuri pentru extinderea parcului Vergului, pentru degajarea Grădinei Icoanei 
de construcţiile din împrejurimi, au fost expropriate fostele fabrici de cărămidă 

23 „Gazeta Municipală", an IX, nr. 409/4 februarie 19340. 
24 „Urbanismul'', an XVII, (IX), nr. 1-2 ian.-febr. 1940. 
25 „Gazeta Municipală", an IX, nr. 427/16 iunie 1940. 
26 „Urbanismul", an XVII (IX), nr. 3-4 martie-aprilie 1940. 
27 „Gazeta Municipală", an VIII, nr. 402/10 decembrie 1939. 
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Donciu şi Bolintineanu, pentru realizarea unei zone verzi în jurul lacului 
Floreasca. 

De asemenea, urma a se trece la asanarea unuia din marile depozite de 
gunoaie ale oraşului, locul numit „Valea Plângerii", şi transformarea lui într-o 
zonă de agrement, lucrare rămasă numai în stadiul de proiect28 . 

Municipalitatea şi Primarul Victor Dombrovski şi-au îndreptat atenţia şi 
asupra Muzeului Capitalei, lăcaş de referinţă în istoria Bucureştilor, înfiinţat în 
1921, din iniţiativa marelui savant N. Iorga şi primarului de-atunci al oraşului, 
dr. Gh. Gheorghian. Dezvoltându-se în timp, odată cu îmbogăţirea patrimoniului, 
în anul 1925, muzeului i s-a atribuit Casa Moruzi, situată pe Calea Victoriei, 
nr. 117. Primul număr, din 1935, al revistei Muzeului, consemna: „s-au împlinit 
3 ani de când, în 24 decembrie 1931, au fost deschise uşile unei cunoscute şi 
vechi clădiri boiereşti ce adăpostea pe vremuri pe cneazul Dimitrie Negruzi. 
( ... )Casa Moruzi, devenită astăzi Muzeul Municipiului Bucureşti, a fost deschisă 
de dl. Dem. I. Dobrescu, fost Primar General, spre a da prilejul marelui public 
să cunoască pagini de artă, de ştiinţă, de glorie şi de restrişte din trecutul cel 
mai îndepărtat al meleagurilor pe care artăzi se înalţă şi se dezvoltă mândra 
noastră Capitală"29 . 

După cutremurul din 11 noiembrie 1940, Casa Moruzi, cunoscută de 
bucureşteni sub numele de „cas.il cu lanţuri", fiind prea şubrezită, nu a putut 
adăposti valoroasele vestigii. In această situaţie, Municipalitatea a oferit 
Muzeului, o altă reşedinţă, aflată tot pe Calea Victoriei, la nr. 151 - Casa 
Cesianu. 

După tratativele purtate de Primăria Capitalei şi Societatea de 
Radiodifuziune, s-a ajuns la un acord potrivit căruia Municipalitatea ceda un 
teren comunal în suprafaţă de 15.000 m.p., situat pe B-dul Prezan, colţ cu str. 
Maior Sonţu (strada nou creată lângă Arcul de Triumf), iar Societatea de 
Radiodifuziune îi oferea în schimb terenul şi imobilul din Calea Victoriei 151, 
în suprafaţă de 5037 m.p.3o. 

La începutul anului 1939, se află în studiu înălţarea Palatului Primăriei 
Municipiului, autorul proiectului fiind arhitectul Petre Antonescu. Edificiul 
trebuia amplasat pe terenul de lângă statuia lui Brătianu şi pe cel ce trebuia 
obţinut prin exproprierea proprietăţilor situate pe străzile Batiştei, N. Filipescu 

28 Conform Planului de sistematizare, această parte sudică a oraşului a fost declarată 
neconstructibilă, în scopul amenajării unui parc; proiectul l-a preocupat pe primarul Dem. I. 
Dobrescu, care-şi începuse achiziţionarea unor suprafeţe limitrofe proprietăţii comunale. Prin 
Decizia din 9 mai 1940, Municipalitatea punea la dispoziţia U.C.B.-ului terenul proprietatea sa 
situat în spatele cimitirului Bellu (cca 34ha), „care este inundabil şi insalubru, în scopul asanării 
lui. Asanarea se va face prin ridicarea nivelului fundului cu depozitări de gunoaie şi cu un strat 
de pământ vegetal şi prin amenajarea şi plantarea parţială pentru a fi transformat în parc de 
recreaţie şi sport". (Arhivele Statului, Filiala Municipiului Bucureşti, fond P.M.B„ servicit.l 
secretariat, dosar nr. 1211940). Lucrările urmau a fi executate din bugetul U.C.B. până la 1 aprilie 
1960. Iniţial, U.C.B. ceruse un termen de 25 de ani, dar Victor Dombrovski nu l-a aprobat. La 
expirarea termenului, parcul trebuia să fie predat Primăriei, fără nici o despăgubire. 

29 Bucureşti - revista Muzeului Municipiului Bucureşti, nr. 1/1936. 
30 Decret-lege nr. 3486, publicat în Monitorul Oficial nr. 228/1 oct. 1939 şi Arhivele 

Statului, Filiala Municipiului Bucureşti, fond P.M.B„ serviciu secretariat, dosar 15-16/1939. 
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şi V. Boierescu. Pe lângă serviciile Primăriei, palatul prevedea şi adăpostirea 
Muzeului Municipal - lucrare nefinisată din cauza lipsei de fonduri băneşti şi 
a izbucnirii celui de-al doilea război mondial. 

Printre alte probleme înscrise în agenda de lucru a Primăriei se afla şi cea 
a nomenclaturii străzilor, constituindu-se în acest scop o comisie din care, pe 
lângă Primarul General Victor Dombrovski, ajutorii de primari ai celor 4 sectoare, 
Nicolae Iorga, Dimitrie Gusti, Al Tzigara Samurcaş, mai făceau parte doi 
reprezentanţi ai Muzeului Municipal - George Fotino şi George Florescu. 

Spre cinstirea marilor personalităţi ale istoriei naţionale, în Capitală au 
fost amplasate, în perioada analizată, statuile domnitorului Constantin 
Brâncoveanu (2 octombrie 1938 - sculptor Oscar Hann), cea a omului politic 
Ion I. C. Brătianu (27 noiembrie 1938), cele ale regilor Carol I (9 mai 1939) şi 
Ferdinand I (28 septembrie 1940), autorul ultimelor trei fiind vestitul sculptor 
Ivan Mestrovici. 

Privind retrospectiv, întâiul primariat al generalului Victor Dombrovski, 
se poate afirma că, prin iniţiativele şi acţiunile întreprinse, prin energia şi pasiunea 
puse în slujba modernizării Capitalei, primarul a făcut dovada unor reale calităţi, 
impunându-se ca un edil dotat şi harnic, angajat în transformarea oraşului de pe 
malurile Dâmboviţei. A fost desărcinat la 7 septembrie 1940. Cel mai în vârstă 
dintre ajutorii de primar, colonelul Al. Dobrotescu, a fost delegat să gireze 
conducerea Primăriei, până la numirea titularului. Acesta a fost profesorul de 
drept ~dministrativ, de la Facultatea de Drept din Bucureşti, I. G. Vântu. 

In august 1944, Victor Dombrovski avea să-şi reia activitatea în fruntea 
Primăriei Capitalei, până în 1948. 

SUMMARY 
Data Concerning General Victor Dombrovski's First Appointment 

as Mayor of Bucharest 
by Maria Anca Stoenescu 

Victor Dombrovski was appointed Mayor of Bucharest on September 30, 
1938, intending to modernize the Romanian Capital, to establish order and 
discipline, honest work and cleanliness. 

The paper presents various aspects of his activity, the main achievments 
of the Bucharestan Municipality in the interwar period. 
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MUZEUL ÎN FORMA SA 
SPECIFICĂ DE EXPRESIE: 

EXPOZITIA 
' 

- discurs teoretic -

Ariadna Zeck 

„ care nu are niciodată idei noi 
nu merită să fiinţeze" 

KENNETH HUDSON 

„Muzeul nu-şi mai permite să rămână oaza de linişte într-o după-amiază de 
duminică. Arta este sinteza capacităţii omului de a vedea. Prin intermediul artei, al 
tuturor formelor sale muzeele au datoria de a-şi asuma un rol de frunte în 
dezvoltarea aptitudinilor noastre de a percepe şi de a respefta - sau dimpotrivă, de 
a respinge cu vehemenţă - mediul din jurul nostru. Invăţământul public a 
demonstrat că nu e conştient de faptul că lupta pentru capacitatea de a observa este 
nu disperată, ci imposibilă. Deşi suntem zilnic bombardaţi cu mesaje vizuale, 
programa multora dintre şcolile noastre nu cuprinde nici o aplicare a discer
nământului pe acest plan. Muzeele trebuie să preia iniţiativa, fie că vor, fie că nu". 

Chiar dacă această posibilă definiţie a muzeului, propusă de revista 
„CURATOR" în al său volum doisprezece, ne dă o formulare care se apropie de 
aceea acceptată de ICOM, ea pune accentul însă numai pe finalitatea generală a 
muzeului, adică pe cea educaţională. Această poziţie îmi avantajează punctul de 
vedere. Deoarece - tocmai pentru a fi capabil să răspundă misiunii sale de educator 
public - disciplinele de care se ocupă, în primul rând, un muzeu al oraşului au în 
cuprinsul lor această finalitate educaţională. Atât istoria cât şi istoria artelor nu 
vor interesa colectivitatea decât în măsura în care contribuie la dezvoltarea propriei 
ei consecinţe şi/sau a conştiinţei individuale. În afara acestui ţel profund moral şi 
umanist, preocuparea pentru artă şi istorie nu are valoare. 

Mai mult decât atât. Expoziţia, ca formă tranzitorie de prezentare a 
colecţiilor, are şi ea finalitate proprie comunicarea cea mai generală către un 
public cât mai lung. Cu alte cuvinte: influenţarea acesteia, formarea conştiinţei 
colective şi a intelectului individual. 

lată deci, cum această definiţie cu care debutează lucrarea mea, apare 
motivată de una din activităţile caracteristice muzeului care, în acest context se 
defineşte drept esenţială. 

Numai că, pentru ca muzeul în forma sa specifică de expresie - expoziţia -
să devină un loc de învăţătură sau loc şi cadru pentru orientarea publicului în 
aspectele culturale ale vieţii cotidiene sau, de ce nu, loc şi cadru pentru împlinirea 
unor preocupări secundare, hobby-urile de exemplu, importantă mi se pare în 
organizarea teoretică a materialului artistic ideea de ambianţă şi/sau atmosferă, 
singura capabilă să revigoreze muzeul ca instituţie culturală cu misiune pedagogică. 
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Dacă ţinem însă seama de faptul că prin expoziţie muzeul nu numai că 
difuzează informaţia cuprinsă în piesele care îi constituie patrimoniul, dar şi de 
faptul că expoziţia semnifică şi forma specifică de expresie a rezultatelor 
cercetării efectuate de studioşii muzeului, concluzia la care se ajunge implicit, 
este aceea conform căreia un muzeu de ambianţă sau de atmosferă nu se poate 
realiza decât pe baza unei concepţii istorice. Şi asta cu atât mai mult, cu cât 
numai imposibilitatea de a integra corect faptele artistice în istorie, fi putut da 
naştere acelei exagerări extreme imaginate de Filippo Tomaso Marinetti în 
faimosul său manifest futurist. 

„Pentru o istorie cât mai completă este necesar să se ia în considerare toate 
operele omului. Or, operele de artă aduc un material de informare la fel de precis 
ca oricare altul când e vorba de a şti cum au acţionat oamenii şi cum au judecat ei 
la un moment dat". Această teză propusă şi impusă de Pierre Francastel în a sa 
„realitate figurativă'', confirmă faptul că gestul cultural a reprezentat şi reprezintă, 
cu variante de la regiune la regiune, expresia cea mai elocventă a unei „forma 
mentis". Iată de ce expoziţia de bază şi/sau permanentă trebuie concepută de 
studioşii care au interese şi preocupări comune, care depăşesc îngustele hotare 
geografice din jurul unei specializări şi trec dincolo de orice bariere mentali tare 
sau de altă natură. Acesta este sensul pe care-l dau noţiunii de expoziţie, ca 
principală şi specifică formă de manifestare cultural-educativă a muzeului. 

Expoziţia însă nu se poate improviza. Ea trebuie să fie rezultatul unor 
aprofundate cunoştinţe de specialitate şi al unor studii interdisciplinare îndreptate 
precis asupra temei, judicios gândite şi a planului de expunere determinat, 
desigur, de spaţiul precis delimitat. Pentru a ajunge însă la definitivarea tematicii, 
orice organizare de expoziţie se desfăşoară ca un proces decizional reiterat, 
comportând mai multe etape necesare: 

- prima etapă este aceea a alegerii temei. În cadrul ei se disting mai multe 
faze. Prima dintre faze este aceea a adunării informaţiei, care poate fi grupată 
în câteva serii determinante: informaţii privind comanda socială, informaţii privind 
opţiunea publicului, informaţii privind cunoaşterea teoretică a problemelor de 
specialitate, informaţii privind patrimoniul muzeal. A doua fază este aceea a 
formulării tematice fundamentale, care dă şi titlul expoziţiei. Această fază îmbracă 
cel mai ades forma alegerii variantei celei mai bune, dintre mai multe elaborate; 

- a doua etapă este aceea a elaborării proiectului, înţeles ca proiect general, 
cuprinzând gruparea într-un sistem de gândire a tuturor materialelor (începând 
cu obiectele existente în patrimoniul muzeului sau din alte colecţii şi terminând 
cu informaţiile oferite de documentele de arhivă, publicaţiile etc.) după anumite 
criterii sau idei, subordonate temei centrale, care vor fi accentuate sau estompate 
în expunere; 

- următoarea etapă este selecţionarea obiectelor şi a celorlalte materiale 
documentare, în funcţie de ideile pe care le urmăreşte expoziţia, realizându-se 
astfel schema generală şi planul de expunere; 

- a patra etapă este adaptarea la spaţiul existent al planului ideal întocmit 
anterior, acţiune care impun o nouă selecţie şi revizuire a obiectelor; 

- apoi, întocmirea planului definitiv de expunere, în cele mai mici detalii, 
realizând machete cu fotografiile tuturor exponatelor; 
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- ultima etapă se justifică prin stabilirea exactă a tuturor elementelor 
ajutătoare şi complementare care sunt necesare expunerii (fotografii, diapozitive, 
hărţi, desene, texte etc.), amplasarea lor exactă, dimensionarea lor în raport cu 
obiectele etc .... 

Într-o ultimă analiză însă, o expoziţie, indiferent de caracterul exponatelor 
şi de proporţiile ei, trebuie să apară ca o ordonare într-un spaţiu propus şi/sau 
impus a unui număr de obiecte care ilustrează una sau mai multe idei. Această 
prezentare a materialului este determinată de trei posibile soluţii. Prima este 
criteriul estetic, adică aspiraţia către frumos. Ea presupune o prezentare minuţios 
gândită, într-un mediu calm, neutru pentru a pune în valoare un număr limitat 
de obiecte reprezentative, aranjate în modul cel mai eficient. 

A doua soluţie posibilă, cea romantică sau ispita de a evada pentru o 
scurtă vreme din universul cotidian, necesită aranjarea exponatelor în aşa fel, 
încât să sugereze participarea sau identificarea cu lumea pe care o reprezintă. 

Cea de a treia este sintetizată de dorinţa de a-ţi satisface setea de cunoaştere, 
intelectuală deci, şi presupune organizarea după o schemă riguroasă, în care 
vizitatorul este condus pas cu pas, de la o sugestie la alta, de la o concluzie la 
alta. Acest ultim criteriu însă, transformă muzeul într-un templu al erudiţiei cu 
adresabilitate restrânsă. Numai cel înzestrat cu o excepţională imaginaţie, cultură 
şi putere de detaşare va putea decodifica semnele şi/sau semnalele, modul de 
receptare al artei devenind tot mai cerebral. 

Chiar dacă astăzi se pune accentul pe aspectul intelectual al expunerii, 
important este din punctul meu de vedere, ca o expunere de atmosferă să fie 
gândită ca un spectacol în care talentul real s-a îmbinat cu munca fără preget 
şi, în care, producătorii, proiectanţii şi actorii (adică directorii de muzeu, 
organizatorii şi vizitatorii) sunt aduşi laolaltă în scenă (adică în muzeu). „Există 
multe asemănări. - Susţine Lloyd Hezekiah de la „MUSE" din Br!:;>oklyn, New 
York, în articolul „Reflection of MUSE", publicat în mai 1972 -. In ochii mei, 
clădirea teatrului seamănă cu clădirea unui muzeu. Privesc exponatele dintr-un 
muzeu aşa cum urmăresc o piesă pe scenă. Desenul şi forma obiectelor expuse 
mi se par aidoma recuzitei folosite de actor. Actorul trebuie să facă uz de 
recuzită potrivită pentru a da viaţă rolului. Tot astfel, vizitatorul la muzeu este, 
după părerea mea, ca un actor care trebuie să se raporteze la ceea ce vede 
pentru a extrage esenţialul şi a da viaţă spectacolului". 

Aceasta este forma de expoziţie pentru care optez, formă care însă nu 
prezintă garanţii din punct de vedere statistic, care însă, menţine legătura 
muzeului cu publicului într-un fel pe care nu-l poate realiza nici un chestionar. 

17 ianuarie 2000 
Bucureşti 

SUMMARY 
The Museum in its Specific Form of Expression: the Exhibition 

by Ariadna Zeck 

The paper dea/s with a most important institution in the urban life: the 
Museum, seen as a vivid, dynamic memory of a place. 
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LA NECESSITE D'INTEGRER LES 

COLLECTIONS DU MUSEE MUNICI
PAL DE BUCAREST DANS LE 

CIRCUIT MONDIAL DES VALEURS 

Vasile Boroneant, Constanta Colea 

La Musee Municipal de Bucarest est le plus important musee d'histoire 
urbaine de Roumanie. Des collectionneurs d'antiquites ont toujours existe a 
Bucarest - la capitale du royaume de Roumanie depuis la fin du XIXeme siecle 
- mais l'idee de creer un musee de la civilisation urbaine est parue seulement 
apres la premiere guerre mondiale, et apres l'unification de l'Etat roumain ... 

En juin I 921, le Conseil Communal de la Mairie de Bucarest avait decide 
l' unification de toutes Ies collections, mais le musee a ete ouvert le 22 novem
bre 1931. Des bâtimants differents ont abrite Ies collections du musee, le pre
mier endroit etant detruit pendant le tremblement de terre de 1940. Depuis 
1956: le musee fonctionne dans I' ancien palais Suţu (battu entre 1833-1835, 
par Ies architectes autrichiens Johann Weit et Conrad Schwink) . Le nom du 
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Musee fat change, en 1984, en musee d'Histoire et d' Art de Bucarest et, en 
1999, en Musee Municipal de Bucarest. 

Si, en 1931, le musee avait 851 objets et documents, de nos jours ii 
possede plus de 300.000. Tous sont le resultat des investigations donnations et 
acquisitions. Le musee abrite des colections d'archeologie, numismatiques, de 
medailles, sceaux, documents, cartes, plans, photos, estampes, gravures, litho
graphies, d'art plastique et decoratif, drapeaux, objets de culte, vetements d'epo
que, tissus, objets de parure etc. 

Les plus anciennes pieces <latent du paleolithique (environ 35.000 av. 
Chr.). II y a aussi la fameuse Deesse de Vidra, une vase anthropomorphe, de 
culte, datant du neolithique (3000 av. Chr.), de la culture Gumelniţa, incisee et 
peinte a motifs geometriques stylises. Les vestiges traco-daciques sont aussi 
riches - on peut mentionner le tresor d'argent du Herăstrău, contenant des 
bracelets, des boucles et des vases, ornamentees de motifs animaliers et fleuraux 
specifiques a l' epoque. 

Tres important est le document (nomme „hrisov" en roumain), attestant, 
en 1459, la citadelle de Bucarest, par Dracula (ou Vlad l'Empaleur, 1456-
1462). Les ruines de son chateau restent toujours - ii s'agit du musee de l' An
cienne Cour de Bucarest (Curtea Veche). Sur Ies memes ruines, quelques siecles 
plus tard, Mihai Viteazul (Michel le Brave) fat battir le Palais Princier (Mihai 
Viteazul est le premier prince roumain qui ait unifie Ies trois pays medievaux 
- la Walaquie, la Moldavie et la Transylvanie, dans un seul etat, en 1600). Vers 
la fin du XVneme siecle, Constantin Brâncoveanu - prince martirise par Ies 
turcs et tue avec ses quattre fils pour avoir refuse de devenir musulman - donc 
Constantin Brâncoveanu a ajoute de nouvelles chambres au vieil palais. 

Un important nombre de documents de la collection bucarestoise con
cerne la guerre d' independance de la Roumanie (1877-1878), Ies guerres mon
diales et, bien sur, la revolution anti-comuniste de decembre 1989. 

Le musee presente Ies etapes principales du developement de Bucarest, 
suivant aussi Ies implication dans tous Ies problemes politiques et administra
tives du pays et de la ville, en comprenant Ies projets de restauration, pour Ies 
cartiers detruits pendant le regime communiste. 

Le Palais Suţu est l' office central du Musee Municipal de Bucarest qui 
patron ne aussi une reseau d' autres petites musees et maisons memoriales, des 
collections privees administrees par l'institution centrale. 

1. Le Palais Vo"ivodal - Le Palais de l' Ancienne Cour - que nous avons 
deja mentionne, a ete etabli comme musee en 1972, suite d'une serie de fouilles 
archeologiques initiees en 1953. L'exposition presente des objets decouverts 
pendant ces fouilles, ARCHEOLOGIQUES et des documents decrivant la vie a 
la Cour des princes roumains. 

2. La Collection Maria et Dr. George Severeanu - est organisee dans la 
maison des collectionneurs - de nos jours, monument historique - ou le premier 
directeur du Musees de Bucarest a vecu et travaille - maison donnee, apres sa 
mort, au Musee. La collection contient plus de 11.500 antiquites, toutes decou
verts a Bucarest. Meme si Ies objets proviennent de Bucarest, elles concement 
l'entier pays, ainsi que la Grece et la Rome antiques. Au cadre du musee ii y 
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a aussi un departement numismatique, ayant une collection de plus de 3000 
objets, aussi que des monnaies et de billets de banque modemes, ou meme 
contemporains de provenance roumaine, ottomane, russe, autrichienme, hon
groise, polonaise ou americaine. 

3. La Collection de tableaux - La Pinacotheque - avec une histoire bien 
triste. Etablie en 1933, comme pinacotheque de Bucarest, (a I' origine, Ies pein
tures exposees provenaient des donnations et d'acquisitions). En 1954, le Musee 
d' Art Simu etait demoli, suivant Ies ordres du Parti Communiste et, a suite des 
mecontentements de la part des admirateurs de I' art, Ies collections de ce 
musee-ci, avec la pinacotheque, ont forme le Musee d' Art de Bucarest. Son 
existence a ete courte, car une partie de son patrimoine a ete transfere vers le 
Musee National d' Art (inaugure dans l'ex Palais Royal, apres l'expulsion du 
Roi Michel I, en 1947). L'annee 1978 apporte aussi de mauvais evenements 
pour le musee d'art de la ville; une section de la bien-connue collection Slătineanu 
etait incorporee dans le patrimoine du Musee des Collections d' Art. Ce dernier 
musee avait ete organise par la concentration forcee de toutes collections-d'art 
privees, existentes a Bucarest. 

Pour le moment, la collection de tableaux du musee de Bucarest n'a pas 
un abri pour soi-meme*. Les collections comprennent des oeuvres appartenant 
aux personnalites de la peinture roumaine, comme N. Grigorescu, St. Luchian, 
I. Andreescu, Th. Pallady, N. Tonitza, N. Darascu, fr. Sirato, D. Ghiata, J. Al. 
Steriadi, I. Tuculescu, C. Baba, Al. Ciucurencu, ou aux sculpteurs roumains 
distingues dans le monde artistique: D. Paciurea, Gh. Anghel, O. Han, I. Jalea, 
I. Irimescu, Milita Petrascu. La peinture universalle est aussi bien representee 
par diverses ecoles: fran~aise, allemande, flamande, italienne et russe. 

4. La Collection Theodor Aman - fondee en 1908, dans la maison de 
!'artiste - aujourd'hui monument dart - battue dapres Ies plans d' Aman lui-meme 
(1831-1891). L'interieur du bâtiment est decore de scenes allegoriques de l'his
toire du peuple roumanin - peintures et bas-reliefs. La collection englobe des
seins, aquarelles, gravures et tableaux oeuvres de l'artiste deja mentionne. Parmi 
Ies plus connues de ses peintures: La Lutte de Calugareni, Ies portraits de Tudor 
Vladimirescu et Michel le Brave. II y a aussi des meubles, des outils de l'ar
tiste. Th. Aman est aussi connu comme fondateur de I' Academie des Beaux 
Arts de Bucarest. 

5. La Collection Cornel Medrea - un artiste roumain (1881-1964) qui, en 
1948, a fait une donation en faveur de l'Etat roumain, en lui laissant tout son 
oeuvre jusqu' a ce moment (350 sculptures, oeuvres graphiques). Ses sources 
d'inspiration ont ete toujours mythologiques historiques, folkloriques (reliees 
au peuple roumain). (Dragoş Vodă, La Danse paysanne, Le Prince). Parmi Ies 
bustes qu ii a execute on trouve Ies portraits de personnalites historiques et 
litteraires: N. Bălcescu, Vasile Lucaci, George Coşbuc. 

6. La Collection Frederic et Cecilia - Cutzescu Storck - le musee est 
abrite par la maison de la familie Storck, elevee vers 1913, en style 

• Le nouveau siege dela Pinacotheque, attribue par la Municipalite Bucarest, en 2000, est 
situl: Place Lahovary. 
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anglo-normand, ayant des omamentes interieurs par Cecilia Cutzescu-Storck. 
Parmi Ies objets presents ici ii vaut mentionner quelques oeuvres de Frederic 
Storck (1878-1942): Le Lanceur de pierres, L' Ădolescence, Eve, Ies bustes de 
Mihai Eminescu, Schiller, Goethe et aussi des peintures executees par Cecilia 
Cutzescu-Storck, exposees dans la salle-atelier. Le musee a ete inaugure en 
I 95 I: ulterieurement, Ies heritiers de la familie Storck ont ete forces de quiter 
leur maison. 

7. La collection Pe intre George Tattarescu - (1820- I 894) - se trouve 
dans la maison anchetee par le peintre - et restauree entre I 855- I 858. La 
maison ressemble aux vieux auberges, avec une cour interieure et des galleries 
en bois a l'exterieur. Au premier etage, le peintre a amenage son atelier -
decorant le plafond de peintures a !'huile - au meme style que Ies murs du hali. 
La facade du batiment et la peinture murale sont realises suivant l'esprit du 
classicisme frarn;ais. Le musee a ete ouvert au public en juin, I 95 I. Parmi Ies 
oeuvres de son patrimoine, ii y a des tableaux realises pendant ses etudes a 
Rome, et pendant la periode suivant: Le reveil de la Roumaine, composition 
allegorique inspiree par la revolution de I 848, le portrait de N. Bălcescu etc. 
On presente aussi des objets ayant appartenu au peintre. Apres la chute du 
communisme, la maison - musee est entree en restauration et ses expositions 
ont ete reorganises. 

8. La collection du musee memorial C. I. et C. C. Nottara - abritee par 
la maison de la famille Nottara, la collection presente des documents et d'objets 
ayant appartenu â l'acteur C. I. Nottara (1859-1935); meubles, accessoires du 
theatre, photos, sa bibliotheque, ainsi que d6bjets ayant appartenu â sa femme, 
Anne Nottara, et a son fils, le musicien C. C. Nottara (1890-1959) - ses par
titions, son piano et son violon. Me musee a ete ouvert au public en I 963. 

9. La collection memoriale Dr. Victor Babeş - (1854-1926). Victor Babeş 
a ete l'un des mieux connus bacterioloques et pathologues roumains et aussi un 
passionne par la poesie et la culture. Parmi Ies objets de sa collection on y truve 
des pieces de mobilier, d' objets d' art, son microscope, ses livres et son oeuvre 
fondamental „Les bacteries', documents et manuscrits qui attestent sa valeur 
incontestable dans le monde de la medicine. Le musee a ete amenage dans sa 
maison - apres 1989, le batiment etant restaure et la collection reorganisee. 

I O. La collection Dr. Gh. Marinescu (I 863-I 938) est amenagee dans la 
maison du docteur et de sa familie. Dr. Marinescu a represente l'une des plus 
grandes personnalites de son epoque - ii fGt fondateur de l'ecole roumaine de 
neurologie, membre de 26 societes medicales du monde entier, et de 7 acade
mies. II a utilise, en premiere mondiale, I' appareil de projection, pour des 
etudes, meubles, portraits de familie, le tableau „Une lecon clinique a l'hopital 
Brâncovenesc", par le peintre fran<;ais Monchablon, l'oeuvre capital de 
Dr. Marinescu - „La cellule nerveuse". 

I I. La collection Ligia et Pompiliu Macovei - etablie en juin 1992, con
tenant Ies plus importants oeuvres de I' artiste Ligia Macovei, ainsi que d'oeuvres 
peints, sculptes ou dessines par d'âutres artistes roumains et etrangers, pieces 
de mobilier, ou d'art decoratif, la bibliotheque de la familie Macovei. 
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12. La collection Dr. Nicolae Minovici - cree en 1936, quand le docteur 
a donne sa collection et sa maison qui l'abrite (une villa en style roumain, 
construite en 1905). La collection consiste en objets d'art folklorique, en cos
tumes paysans, tapis, ceramique, objets de tous Ies jour, instruments folklori
ques, icones en bois on en verre, mobilier folklorique des XVII-XVIIIemes 
siecles. 

13. L'Observatoire astronomique „Amiral Urseanu" - qui fonctionne dans 
un batiment ayant la forme d'un bateau. Le navigateur a commande la lunette 
qu'il fit installer sous une coupole actionnee par un mecanisme, une vraie 
nouveaute dans notre pays, a ces temps - la. A l'observatoire, on fait toujours 
des observations astronomiques sur Ies etoiles en utilisant Ies appareils existant. 
II y a aussi une exposition de cadrans solaires antiques, d'instruments astrono
miques anciens, des tableaux concernant Ies evenements astronomiques rares -
comme l'eclipse totale de l'an 1999, dont la Roumanie a ete le meilleur endroit 
pour faire des observations. 

14. L' Arc de Triomphe - monument d'architecture construit a l'occasion 
de l'unification de la Roumanie, en 1918, quand toutes le trois provinces rou
maines - la Valaquie, la Moldavie, la Transylvanie - ont forme l'Etat unitaire 
roumain. L'architecte a pris comme modele l'arc de triomphe de l'Etoile de 
Paris. L' arc roumain a ete battu entre 1935-1936. Neglige, ii a su bi beaucoup 
de transformations pendant la periode communite, et la collection de documents 
existence sur l' histoire de l' arc a ete supprimee. On cherche de la reconstituer. 

La chute du regime communiste, en decembre 1989, a surpris le patri
moine du musee de Bucarest dans une situation precaire. Les causes sont a la 
fois politiques et economiques. 

1. La dictatu re communiste, soutenue par la lutte de classe, n' a pas per
mis l' information du grand publique sur Ies valeurs historiques artistiques et 
historiques produites par la classe ouvriere et paysanne, en controlant Ies va
leurs provenant de la classe moyenne et superieure. 

2. La dictature a soutenu l' atheisme, donc la valorification scientifique 
des certaines oeuvres religieuses n'a pas ete permis. Les pieces presentees au 
public ont ete rigoureusement controlees par Ies agents ideologiques du parti 
communiste. 

3. Les valeurs du patrimoine confisquees ou nationalisees n' ont pas ete 
faites publiques et leur conservation etait precaire. 

4. Un certain nombre de monuments d'art religieuse et la"ique a ete de
truit, dans tout le pays, ainsi qu'a Bucarest. La situation s'est aggravee penant 
la dictature de Nicolae Ceauşescu - une dictature ayant un caractere a la fois 
nationaliste et communiste. Les statues ont ete fondues ou detruites, Ies monas
teres et Ies eglises demolies, Ies objets en metaux precieux, fondus aussi. 

5. La situat ion economique et financiere du pays n' a pas permis une 
conservation adequate, donc une grande partie des valeurs du patrimoine se 
trouve dans un etant avance de degradation ou meme de destruction. 

6. Comme l'evidence patrimoniale - tant qu'elle etait - avait un caractere 
secret, elle n'a pas ete adaptee au systeme d'evaluations du monde libre, donc 
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Ies methodes modernes de datation et Ies moyens d'evidence modemes n'ont 
pas encore penetre dans le systeme roumain. 

7. Apres la revolution de decembre 1989, le regime quasi-communiste qui 
l'a suivi a mentenu la meme situation communiste-proletaire. 

8. Aussi, apres la revolution de decembre 1989, un important nombre 
d'objets d'art a ete transporte hors pays et valorifie par Ies ex-membres du parti 
communiste, qui ont eu acces a l'evidence patrimoniale, Ies fonds accumules de 
cette maniere sont entres dans leurs poches ou dans Ies comptes de leurs nou
veaux partis politiques. 

La situation des valeurs patrimoniales est toujours grave. Elles sont 
depositees dans Ies memes conditions precaires, sans une evidence claire et 
ordonnee. La legislation est encore insuffisante et faible, malgre Ies efforts et 
Ies bons intentions des specialistes roumains. II n' y a pas de soutien financier 
ou manageriale. 

Le but principal du Musee du Municipe de Bucarest este de susciter 
I' attention des specialistes du monde li bre sur I' etat du patrimoine 
culturel-artistique et architectural de Bucarest, d'introduire ce patrimoine dans 
le circuit museistique et scientifique intemational. Nous esperons pouvoir trou
ver Ies moyens pour surpasser la situation grave, la destruction et la degradation 
qui existent parmi la pli.Ipart des objets. 

Nous esperons bien que Ies specialistes du monde entier seront interresses 
d'integrer l'espace roumain et bucarestois, dans le circuit intemational. Sans 
etre soutenus, c'est difficile de revenir a la normalite, seulement par nas effort 
interieurs, a cause de natre situation economique et financiere assez critique. 

C'est celui-ci le mesage du Musee du Municipe de Bucarest, pour le 4eme 
Colloque de I' Association Intemationale des Musees d'Histoire. 

SUMMARY 
The necessity of integrating the collections of the Municipal Museum 

of Bucarest in the worldwide Circuite of Values 
by Vasile Boroneanţ and Constanţa Colea 

The paper deals with the situation of the Bucharestan historical and art 
patrimony, after the politica/ events in December 1989. The authors draw the 
public's attention upon the problems and the needs of the Romanian museography, 
upon the lack in the legislation concerning the patrimony, upon the qualities of 
this patrimony - worth including in the worldwide circuit of values. 
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U1' DOCUMENT INEDIT AFLAT ÎN 
COLECŢIILE MUZEULUI 

MUNICIPIULUI BUCURESTI -
' 

SCRISOAREA PRINCEPELUI 
CAROL CĂTRE MINISTERUL 

D~ RĂZBOI DIN I AUGUST 1919 

Ionel Ioniţă 

1 
__ Renunţările la tron ale princepelui Carol au constituit subiectul mai multor 

s~~~ari şi nu este cazul să revenim asupra circumstanţelor şi implicaţiilor gestului 

Referitor însă la acest eveniment care a provocat destule probleme la 
~ernea respectivă trebuie semnalat un document inedit aflat în colecţiile 

uzeului Municipiului Bucureşti. 

1 
Bste vorba de scrisoarea datată 1 august 1919 trimisă de locotenent -

co 
0~el Carol Principe al României ministrului de război prin care solicită 

perrni~iunea acestuia pentru căsătoria cu d-na Ioana Valentina Lambrino. 
Inainte însă de prezentarea documentului este necesară o precizare. 

1 
La puţin timp după moartea regelui Ferdinand I apare la Bucureşti o 

1 
ucrare de mici dimensiuni sub titlul „Acte şi corespondenţă relative la renunţările 
a ltro.n ale fostului principe moştenitor cu reproduceri fotografice de pe origi

na e 1n anexe (1918-1919-1925)". 

d În această broşură pe lângă alte documente sunt prezentate şi scrisorile 
~e ~etate şi semnate de pricepere Carol în cele trei momente care au marcat 

otarârea sa (1918-1919-1925). 

1
. Ceea ce devine însă foarte interesant este faptul că din această lucrare 
ipseşte tocmai scrisoarea care face subiectul acestei prezentări. 

bi. O primă concluzie care se desprinde de aici este că cei care au 
pu . 1eat documentele respective nu au avut cunoştinţă de existenţa acestei 
scrisori. 

M Scrisoarea principelui moştenitor Carol se află în colecţia de documente 
~- -~.B. sub numărul de inv. 135972. Este scrisă pe hârtie de culoare bleu cu 

imensiunile de 33,6 cm pe 42 cm. 

Îextul documentului este următorul: 
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Bucureşti 1. VIIl.1919 

Comandantul 
Regimentului Vânători de Munte 

către 

Ministerul de Răsboiu 

Am onoarea de a raporta 
că dorind a mă căsători 
cu Doamna Ioana-Maria 
Valentina Lambrino, vă rog 
să bine voiţi a-mi elibera 
cuvenita autorizare, spre 
a putea face actele necesare. 

Comandantul R.V.M. 
Lt. colonel 

Carol -
Principe al României 

Scrisoarea către Ministerul de Război nu a fost singura scrisă de Carol şi 
datată 1 august 1919. Au fost încă două: una adresată Ioanei Lambrino, cealaltă 
regelui Ferdinand. 

Scrisoarea către regele Ferdinand, transmisă în copie şi şefilor partidelor 
politice făcea cunoscută cea de a doua renunţare la calitatea de Principe 
Moştenitor al Coroanei României, atât pentru sine cât şi pentru descendenţii săi 
precum şi renunţarea la toate avantajele ce îi erau recunoscute în această calitate. 

Despre cea de a treia scrisoare al cărei text l-am prezentat mai înainte 
nimeni nu a făcut niciodată nici un comentariu. 

De aici apare o dilemă: scrisoarea a fost uitată sau s-a dorit uitarea ei? 

SUMMARY 
An Unedited Document in the Col/ections of the Municipal Museum of 
Bucharest - The Letter of King Carol to the Ministry of war, August 1, 1919. 

by Ionel Ioniţă 

The paper presents an important document: a letter by which King Carol 
II gave up bis prerogatives, in order to marry Mrs. Ioana Valentina Lambrino. 
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O MONEDĂ COLONIALĂ ROMANĂ 
DIN SECOLUL AL III-LEA O.DR. 
DESCOPERITĂ LA CHITILA 

FERMĂ - BUCURESTI 
' 

Vasile Boroneant 

În 1982, cu ocazia începerii lucrărilor de amenajare a cursului Colentinei 
din partea de N a capitalei în zona turistică şi de agrement s-au efectuat cercetări 
de teren între sectorul cuprins între calea ferată Bucureşti Ploieşti, din partea N 
a localităţii Chitila, până la ştrandul Străuleşti şi în continuare până în aval de 
Lacul Tei. Cu ocazia aceasta au fost identificate numeroase dovezi de locuire 
pe întregul traseu. 

În zona de nord în perimetrul comunei Chitila, în acelaşi an, au început 
săpăturile arheologice în perimetrul Fermei II Mogoşoaia, denumit Chitila Fermă 1 • 
S-a urmărit salvarea părţii nedistruse de sparteg~a unui tell neolitic (movila). 
Tellul se află pe malul drept, înalt, al Colentinei. In timp ce se făceau săpăturile 
noastre ..)JD buldozer amenaja calea de acces în lungul Colentinei pe ambele 
maluri. In sectorul sudic al malului au ieşit la iveală locuinţe din prima epocă 
a fiefl!lui - Hallstatt2 şi o locuire din a doua epocă a fierului-dacica. 

In acest loc râul face o cotire spre est formând o baltă largă ce se întinde 
mult spre miazănoapte până în apropierea localităţii Buciumeni - Buftea. Spre 
malul drept al bălţii se află şi o mică insulă (ostrov). Sub malul înalt, sudic, 
mustesc izvoare cu apă bună de băut. 

Pe partea a V a cotului, unde buldozerul a îndreptat malul a fost identificată 
locuirea din epoca daco-romană iar în 1984 s-au făcut săpături de salvare. La 
suprafaţa în timpul cercetărilor în acest teren au fost identificate materiale 
ceramice. Identificarea unei locuiri intense ne-au determinat să efectuăm noi 
investigaţii de suprafaţă pentru delimitarea perimetrului locuirii daco-romane. 
S-a stabilit că aceasta se întindea pe o suprafaţă mare cuprinsă spre răsărit până 
în apropierea tellului3, la sud până în zona băltită de pe interfluviu, spre vest 
se întinde până dincolo de calea ferată şi de locul traversat de către aceasta. 
Spre nord-vest, în continuare spre malul râului, în partea mai joasă s-a identificat 
locuirea din secolele VI-VII. Aceasta nu a fost încă cercetată prin săpături. 

Săpăturile arheologice în locuirea daco-romană s-au desfăşurat numai în 
lungul malului abrupt, în deschiderile produse de buldozer având un caracter 
net de salvare. Au fost dezvelite gropi de bordeie, însoţite de gropi de cereale, 
vetre de foc, de ceramică, oase de animale, etc. Materialul ceramic cuprinde 
fragmente de vase aparţinând categoriei lucrate cu mâna, de imitaţie romană şi 
de import. Unele dintre bordeie aveau două încăperi iar în jur gropile de bucate. 

Când s-au făcut cercetările pentru delimitarea aşezării, la vreo 50 metri 
depărtare de mal, în plantaţia de pomi fructiferi, într-o zonă în care terenul era 
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ceva mai înalt, la suprafaţă, pe arătură se observă arsura, ceramica. În acest loc 
a fost descoperită o monedă de bronz pe care am identificat-o cu ajutorul 
colegului D. Preda4

. Ea are o importanţă deosebită pentru datarea locuirii şi 
stabilirea relaţiilor pe care locuitorii de aici le-au avut cu lumea romană. 

Moneda este relativ bine păstrată cu o crăpătură la baza bustului 
împăratului de pe avers, cu o mică perforare pe revers care credem noi a 
produs şi fisurarea. Din cauza acestor forţări prezintă o uşoară deformare. 
Moneda are diametrul de 2,5 x2,3 cm, grosime 0,02-0,03 cm., (figura 1 A-B). 
Prezintă pe avers bustul Cezarului şi legenda cu inscripţionarea numelui 
acestuia C(aius) M(acrinius) OPEL(ius) ANTONIUS DIADU(menianus) (fi
gura 1 a). Pe revers se observă un aecvitas în picioare, cu faţa spre dreapta 

a. 

Fig. 1 - V. Boroneant. Chitila Ferma - monedă emisă de oraşul Deultum, 
în timpul împăratului Diadumenianus, 217- 218. 

ce ţine în mâna dreaptă un cântar iar în stânga un baston. La p1c10are în 
dreapta un cerc . Sunt observabile şi detaliile îmbrăcămintei. Împrejur este 
legenda COL(olonia) F.L.P. ACDELT(um) (figura 1 b). Moneda a fost deci 
emisă de către oraşul Deltum din Tracia în vremea împăratului Caius Opelius 
Diadumenianus între anii 217-218 ai erei creştine5 . 

Monedele din vremea lui Diadumeniaus nu au avut prea mare circulaţie 
în Câmpia Română. După informaţia pe care o avem până acum este atestată 
prin descoperirile din Valea Colentinei, bazinul Argeş-Dâmboviţa, în aşezările 
din Bucureşti - Străuleşti6 şi Bucureşti - Tei7. Cea de la Chitila este cea mai 
nordică atestare a circulatiei sale în acest areal. O altă monedă din vremea 
aceluiaşi împărat provine 'de la Miloşeşti, Comuna Herăşti, jud. Giurgiu8. În 
fiecare din aceste localităţi s-a găsit o monedă fără a face parte dintr-un tezaur. 
Fiecare din aceste monede are alt loc de emisie. Cea de la Străuleşti - Măicăneşti 
este emisă la lstru, cea de la Bucureşti - Tei la Viminaciu iar cea de la Herăşti 
la Marcianopolis. 

Prezenţa acestei monede emise la Deltum în vremea împăratului 
Diadumenianus este un argument, împreună cu materialele arheologice care o 
însoţesc , că în zonă s-a produs o simbioză daco-romană, vreme în care Câmpia 
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Română era sub controlul provinciei romane Moesia Inferior. Materialele 
arheologice de tradiţie dacică fac dovada că tiparul cultural şi comportamentul 
istoric dacic erau în plină desfăşurare în acest spaţiu şi în secolele III-IV 
asimilând cultura şi civilizaţia romană. Locuirea descoperită de noi la Chitila 
Fermă, la cotul lacului aparţine grupului cultural Chitila - Militari. 

SUMMARY 
A Roman Coin /rom the 3rd Century a. Chr. Discovered 

at Chitila-Fermă, Bucharest 
by Vasile Boroneant 

The archaeological diggings at the Chitila Fermă, between 1982-1985, 
have brought to light a settlement belonging to the Chitila - Militari cultural 
group. The coin found here is dating from the reign of the Roman emperor 
Diadumenianus (214-218) and was issued at De/turn, the Moesia Inferior pro
vince. It attests the Roman presence in this part of the Romanian Plain. 

Note bibliografice 

1. V. Boroneant, Tellul neolitic de la Chitila, Bucureşti, Materiale şi cercetări 
arheologice, A XVII-a sesiune anuală de Rapoarte, Ploieşti, 1983, Bucureşti 
1992, p. 69-72. 

2. V. Boroneant - Chitila-fermă, un aspect cultural al începutului primei epoci 
a fierului, date preliminare, Tracodacica, 1984, 1-2, p. 156-166. Date noi 
privind aspectul cultural Chitila-fermă, de la începutul primei epoci a fierului. 
Cercetări arheologice în Bucureşti IV, 1992, p. 109-117. 

3. Vasile Boroneant, Manifestări de artă în locuirea neolitică de la Chitila-fermă, 
cercetări arheologice în Bucureşti IV, 1992, p. 11-29. 

4. Mulţumim domnului C. Preda, pentru ajutorul dat. 
5. Jordanka Jierukova, Die Munzpragung von Deultum, Berlin, 1973. 
6. M. Constantiniu, P. Panait, Şantierul Băneasa - Străuleşti, cercetările din 

sectorul Măicăneşti (1964-1966), Bucureşti 1968, VI, p. 43-82; Gh. Bichir, 
Getodacii din Câmpia Munteană în epoca romană, Bucureşti, 1984, p. 90. 

7. D. V. Rosetti, Publicaţiile Muzeului de Istorie al Municipiului Bucureşti, 
1934, p. 207. 

8. Gh. Bichir, op. cit., p. 61. 
9. Gh. Bichir, op. cit., p. 72. 

IO. Gh. Bichir, op. cit., p. 67. 
11. Gh. Bichir, op. cit., p. 61. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



INSIGNA PRIMEI EMISIUNI DE 
TELEVIZIUNE DIN ROMÂNIA 

,,LUNA BUCUREŞTILOR'', 
IUNIE 1938 

Liliana-Nicoleta Hanganu 

Memoria metalului păstrează informaţii dintre cele mai diverse despre 
oameni sau locuri, despre edificii sau întâmplări remarcabile. Intre acestea din 
urmă se înscrie şi televiziunea, rezultat al unui important complex de descoperiri 
tehnico-ştiinţifice de la sfârşitul secolului XIX şi din primele decenii ale secolului 
XX 1• În iunie 1938, în România - la numai câţiva ani de la primele experienţe 
publice de televiziune din principalele capitale vest-europene şi oraşe americane2 

- au fost efectuate cele dintâi demonstraţii de televiziune, realizate de firma 
oland~ză „Philips"3, în cadrul celei de-a patra ediţii4 a „Lunii Bucureştilor"5 . 

In colecţia Cabinetului Numismatic al Muzeului Municipiului Bucureşti 
se află o insignă care atestă aceste eveniment. Piesa6 se descrie astfel: 

Marginal, inscripţie circulară: PRIMA EMISIUNE ÎN ROMÂNIA DE 
TELEVIZIUNE. In câmp, emblema firmei: PHILIPS între două linii 

1 Cf. Carlo Sartori, Ochiul universal, în De la silex la siliciu. Istoria mijloacelor de 
comunicare in masă, sub redacţia: Giovanni Giovannini, Bucureşti, Editura Tehnică, 1989, 
pp. 185-21 O; Jean-Noel Jeanneney, O istorie a mijloacelor de comunicare. De la origini şi până 
astăzi, Iaşi, Institutul European, 1997, pp. 285-288. 

2 Primele experienţe publice de televiziune au avut loc în germania (Berlin) - 1928, 
Anglia (Londra) - 1929, Italia - 1930, Statele Unite ale Americii (New York) - 1931, Franţa 
(Paris) - 1932. Anglia este prima ţară care iniţiază, în 1936, prima emisiune publică regulată de 
televiziune, ceea ce s-a întâmplat abia după al doilea război mondial, din 1946, în Franţa, Statele 
Unite şi Uniunea Sovietică. Cf. Carlo Sartori, op. cit., p. 190, şi Jean-Noel Jeanneney, op. cit., 
pp. 287-288. 

3 Firma olandeză „Philips" a fost înfiinţată în anul 1891, la Eindhoven. Sigla, devenită 
trade-mark în 1938, semnifică, prin liniile ondulate, steluţe şi culoarea albastru-azuriu, undele 
radio transmise în eter. Ulterior, emblema a fost modificată, prin adăugarea scutului pe care se 
află cercul cu trei linii ondulate şi patru steluţe, numele firmei fiind scris deasupra cercului. Firma 
„Philips" avea, în anii '20, un „birou central pentru România" la Bucureşti, iniţial pe Bd. Elisabeta 
nr. 42, mai târziu, pe Str. Luterană nr. 4, ocupându-se cu comercializarea aparatelor electronice 
şi a becurilor electrice; ulterior, în cadrul firmei a funcţionat şi secţia „Rongenmilller" pentru 
aparatele medicale; din 1938, agenţia „Philips" avea şi două fabrici: pe Str. Mitropolitul Cherarie 
nr. 19 şi pe Str. Înclinată nr. 22; prin 1940, fabrica se mută pe Str. Baicului nr. 92 (viitoarea 
întreprindere „Electronica"). 

4 Vezi şi Liliana-Nicoleta Hanganu, 1923. Televiziunea la Luna Bucureştilor, în Magazin 
istoric, Număr special editat cu ocazia „Lunii Bucureştilor" (9 mai - 9 iunie) de Fundaţia Culturală 
Magazin Istoric şi ArCub - primăria Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 1999, p. 71. 

5 În perioada interbelică, s-au desfăşurat între 1935 şi 1940, şase ediţii ale „Lunii 
Bucureştilor", serbările fiind cuprinse, în general, între 9 mai şi 9 iunie ale fiecărui an. 

6 Insigna a fost achiziţionată în anul 1960 de la Gh. Comănescu. 
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ondulate şi câte două steluţe deasupra şi dedesubt. Jos, inscripţie pe două 
rânduri: LUNA BUCUREŞTILOR/IUNIE 1938. 
Pe revers: agăţător pentru butonieră . 
alamă7 şi vopsea albastru-azuriu 
dim. 17 x 20 mm 
lnv. CN-MMB 71812 

Pentru „Luna Bucureştilor" din anul 193 8, organizatorii au pregătit mai 
multe „atracţii şi avantaje'', după cum se preciza în presa vremii8 : 

Expoziţia retrospectivă a Unirii tuturor provinciilor româneşti (20 de 
ani de la Marea Unire din 1918); 
Retrospectiva pictor Nicolae Grigorescu (centenarul naşterii); 

Insigna „Prima emisiune în România de televiziune - Luna Bucureştilor, 
iunie 1938" (scara 4: 1 ). 

Primul Salon al automobilului şi aviaţiei: meeting aviatic internaţional, 
concursuri de automobilism şi motociclism; 
Watershoot: lansarea bărcilor de la înălţime, într-un bazin cu apă; 
„Omul de sticlă" - reproducerea organelor corpului uman din sticlă, 
marea senzaţie a Expoziţiei internaţionale de la Paris; 
Belinograful: transmiterea unei imagini la mii de kilometri distanţă , în 
câteva minute; 

7 Există şi exemplare din aluminiu. 
8 Gazeta municipală, VII, nr. 320, 1 mai 1938, p. 3; nr. 321 , 8 mai 1938, p. 4; nr. 325, 

5 iunie 1938, p. 4. 
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Omul invizibil prin raza misterioasă; 
Circul „Medrano", unul dintre cele mai mari din lume, cu 150 de artişti 
şi peste 300 de animale. 

Pentru cei din afara Bucureştiului, care doreau să participe la aceste serbări, 
se acordau reduceri, cuprinse între 50 şi 70%, la preţul biletelor pe calea ferată. 

De-a lungul serbărilor „Luna Bucureştilor", toate aceste evenimente, 
descrise pe larg în ziarele şi revistele din acea perioadă, au atras un număr mare 
de vizitatori, înregistrându-se chiar şi un record: 200.000 de persoane într-o 
singură zi9 . Însă nici una dintre aceste „surprize" nu s-a bucurat de o publicitate 
mai atractivă, de o prezentare mai detaliată şi de un aflux mai mare de public 
decât Pavilionul Televiziunii, deschis la 8 iunieI 0. Acesta a fost construit special 
în Parcul Naţional carol al Ii-lea (Şoseaua Kisseleff, intrarea de la Arcul de 
Triumf) - actualul Parc Herăstrău, pentru a adăposti instalaţiile necesare: un 
post emiţător şi unul de recepţie, care au fost montate începând cu 4 iunie 11 • 

Demonstraţiile începeau de la ora 19, oricine putând să-şi transmită simultan 
vocea şi imaginea pe un ecran, contra unei taxe accesibile. 

Deşi încă din anul 1936 organizatorii „Lunii Bucureştilor" au intenţionat 
să aducă şi să erezinte un aparat de televiziune, de abia în 193 8 acest lucru a 
fost posibil Ii. lntrcaga instalaţie costa 40.000.000 de lei, iar transportul şi 
montarea încă 2.000.000 de lei 13, sume uriaşe pentru vremea respectivă. 

Aparatele aduse de casa „Philips" constituiau „cel mai modem post de 
emisiune al lumii"14, reprezentaţiile de televiziune fiind efectuate sub patronajul 
Societăţii de Radiodifuziune din România I 5. Alături de specialiştii firmei 
olandeze, explicaţiile tehnice erau date, la fiecare demonstraţie, de inginerul 
român Aristide MunteanuI 6. De asemenea, şi cotidianele ofereau informaţii 
ştiinţifice: principiul Zworykin 17, iconoscop 18, orticon( oscop ), tub catodic, 

9 Ionel C. Ioniţă, O „ lună" din istoria Bucureştilor, Primăria Municipiului Bucureşti, 
Centrul de Proiecte Culturale ArCub, Bucureşti, 1998, p. 19. 

10 Universul, LV, nr. 163, 16 iunie 1938, p. 7. 
11 Universul, LV, nr. 151, 4 iunie 1938, p. 5. 
12 Gazeta municipală, VII, nr. 326, 12 iunie 1938, p. 5. 
13 Universul, LV, nr. 159, 12 iunie 1938, p. 5. 
14 Vezi supra, nota I O. 
15 Vezi supra. nota 13. 
16 Universul, LV, nr. 162, 15 iunie 1938, p. 7. 
17 Pentru mai multe date, ase vedea V. K. Zworykin, G. A. Morton, Television. The 

Electron ies of lmage Transsmission in Color and Mo11ochrome, New York, John Wiley and Sons; 
London, Chapman and Hall, 1954. 

18 Principala invenţie în domeniul televiziunii, iconoscopul (aparat pentru analiza imaginii), 
aparţine lui Vladimir Kosma Zworykin ( 1889-1982), inginer american de origine rusă, cu studii 
la: Institutul de Tehnologie de la Saint Petersburg, unde a fost asistentul lui Boris Rosing, în 
domeniul experienţelor la televiziune catodică (1912-1917); la Paris, la College de France, a 
alucrat sub direcţia lui Pierre Langevin, cercetând razele X ( 1917-1918). Din 1919 s-a instalat 
în Statele Unite, unde a lucrat la Universitatea Pittsburg şi la Institutul Politehnic din Brooklyn, 
apoi la firma „Westinghouse", unde brevetează în 1923, iconoscopul, experimentat în cadrul 
firmei respective de abia în 1927. Din 1924 este naturalizat american. Datorită importantei sale 
descoperiri, este chemat în 1927-28 la „RCA" (Radio Corporation of America), care foloseşte 
iconoscopul la producerea pe scară industrială a unui nou tip, economic, de televizor, din 1938. 
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chinoscop, „raza de acţiune a unui post'', care nu depăşea 50 de km 19 - iată 
atâtea cuvinte noi intrate în limbajul comun împreună cu nouă invenţie. Pentru 
România, unde nu există un post permanent de emisie, experienţele acestea 
păreau că vor rămâne unice pentru cel puţin douăzeci de ani20, fapt confirmat 
ulterior: prima emisiune a televiziunii Române va avea loc la 31 decembrie 
1956. 

Articolele din presă erau entuziasmate: „cea mai mare invenţie a secolului 
în radiofonie"21 , „demonstraţiile de televiziune( ... ), vor construi cel mai im
portant eveniment ştiinţific al anului"22, „minunea secolului: televiziunea" -
evenimentul cel mai important pe care îl poate trăi un om modern"23 . 

Spre finalul perioadei în care au avut loc demonstraţiile, profesorul 
universitar Chr. Musceleanu a susţinut o conferinţă24 despre ultima invenţie a 
momentului şi, poate, cea mai fascinantă - televiziunea. 

SUMMARY 
The Insignia of the First Television Broadcast in Romania, 

During the „Luna Bucurestilor"/Month of Bucharest/June, 1938 
by Liliana Nicoleta Hanganu 

The authoress presents the insignia of the first television broadcast in 
Romania, adding data about other manifestations shedules during the „Month 
of Bucharest" programme. The paper a/so deals with the Philips firm, and the 
inventor of the iconoscope, V K. Zworykin. 

În 1942 devine director adjunct al laboratoarelor, iar în 1946, director al cercetării. A lucrat, de 
asemenea, şi în domeniul opticii electronice: aparate militare care au fost folosite în cel de-al 
doilea război mondial; de asemenea, a construit şi perfecţionat microscopul electronic ( 1939). În 
1954, când s-a retras, a fost numit vice-preşedinte de onoare la „RCA". A fondat, la Institutul 
Rockefeller din new York, Centrul de electronică medicală. Are peste 100 de brevete de invenţii 
în diverse domenii ale electronicii. 

19 Gazeta municipală, VII, nr. 327, 19 iunie 1938, p. 5; Universul, LV, nr. 170, 23 iunie 
1938, p. 3. 

20 Gazeta municipală, VII, nr. 327, 19 iunie 1938, p. 5. 
21 Gazeta municipală, VII, nr. 325, 5 iunie 1938, p. 4. 
22 Argus, XXVIII, nr. 7546, 11 iunie 1938, p. 4. 
23 Argus, XXVIII, nr. 7550, 16 iunie 1938, p. 4. 
24 Universul, LV, nr. 165, 18 iunie 1938, p. 9; nr. 168, 21 iunie 1938, p. 7; nr. 170, 23 

iunie 1938, p. 3, în care se precizează că la respectiva conferinţă a participat şi Carol Mitilineu, 
ministru plenipotenţiar, preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii „Philips - Radio". 
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,,DOMNUL EMINESCU 
E CU MULT MAI BINE ••• ''* 

Liliana-Nicoleta Hanganu 

Prezentă pentru prima dată într-o expoziţie 1 , scrisoarea2 doctorului 
H. Obersteiner, se află în colecţia de documente a Muzeului Municipiului 
Bucureşti. Este localizată şi datată: Wien - Dobling, 26 ianuarie 1884: 

Stimate domn! 

Dl. Eminescu e cu mult mai bine, mai liniştit şi mai clar; 
ar fi de dorit dacă dv. aţi avea amabilitatea să veniţi (încoace) 
în următoarele zile. 

Cu multă stimă 
ss. indescifrabil 

Mihai Eminescu fusese internat la 2 noiembrie 1883, la sanatoriul 
doctorului Leidesdorf de la Dobling - Hirschengasse, nr. 71, lângă Viena, şi 

se află sub îngrijirea asistentului acestuia, doctorul H. Obersteiner. Aici, Emi
nescu a fost vizitat de dr. C. Popasu, apoi, separat, de Titu Maiorescu, P. P. 
Carp şi Th. Rosetti. La îndrumarea medicilor şi împreună cu prietenul său, 
Chibici-Rivneanul, cel care l-a însoţit şi la venire, Eminescu a plecat de la 
acest institut, la 26 februarie 1884, într-o călătorie prin Italia. Prima escală: 
Veneţia. 

Din corespondenţa purtată de medicii vienezi în legătură cu starea sănătăţii 
lui Eminescu, a fost publicată o scrisoare3 a dr. Obersteiner către Titu Maiorescu, 
datată I O februarie 1884, precum şi un extras4 din condica bolnavilor pe anul 
1884, pe care acelaşi medic i l-a trimis lui I. Grămadă la solicitarea acestuia, 
pe la începutul deceniului al doilea al secolului nostru. 

• Exprimăm întreaga recunoştinţă d-nei prof. Grete Klaster-Ungureanu din Bucureşti, 
pentru traducerea acestui document, scris în caractere gotice de mână. 

1 Expoziţia „Eminescu şi epoca sa" va fi organizată de Cabinetul Numismatic al Muzeului 
Munici~iului Bucureşti, în luna iunie 2000. 

„Euer Wohlgeboren! I Herr Eminescu ist bedeutend I besser, ruhiger und klarer, es I wiire 
sehr wiinschenswert, wenn I Sie în den niichten Tagen I die Freundlichkeit haben wollten I heraus 
zu kommen // Hochachtungsvoll". 

3 Gh. Teodorescu-Kirileanu, Câteva date asupra lui Eminescu, în Convorbiri literare, anul 
XV (număr jubiliar), nr. 6-8, iunie-august 1906, pp. I 003-1004. 

4 Extras din istoricul boa/ei lui Mihail Eminescu de prof Dr. Obersteine1; în J. Grămadă, 
Mihail Eminescu (Contribuţii la studiul vieţii şi operei sale), Heidelberg, 1914, p. 37. 

s În lucrările G. Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, Bucureşti, 1986 şi I. Nica, Mihai 
Eminescu. Structura somato-psihică, Bucureşti, 1972, nu este menţionat dr. Olariu. 
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PROF. H. OREGSTE!NEN 

Wi111 - .Dollling. 

/ 

I 
PI. 1. Fig. 1. Scrisoarea dr. H. Obersteiner, Viena, Dobling, 26 ianuarie 1884. 
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Destinatarul scrisorii prezentate aici este doctorul Olariu5, după cum se 
precizează în Registrul Inventar6 al muzeului; informaţia este cunoscută de la 
Elvira Olariu, de la care scrisoarea a fost achiziţionată în anul 1965. 

Regăsite, printr-un straniu pliu al timpului, în anul 2000 - „Anul Emi
nescu", cele câteva rânduri ale scrisorii aduc linişte şi speranţă: poetul naţional 
se simte mai bine. 

SUMMARY 
„Mister Eminescu is much better ... " 

by Liliana Nicoleta Hanganu 

The article presents a letter of Dr. H. Obersteiner, who took care of Mihai 
Eminescu, in Vienna, during November 1883 - January 1884. 

The letter - as it is mentioned in the inventory register of the Municipal 
Museum of Bucharest - is addressed to Dr. Olariu. The letter was bought /rom 
a relative of dr. Olariu, in 1965, and is dated January 26, 1884. 

6 Registrul Inventar M.M.B„ inv. 87697; dim. 20,4x 12,5 cm (20,4x25 cm); antet tipărit, 
tuş negru pe hârtie de scris de. culoare albă. 
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SALA DE LECTURĂ 
A BIBLIOTECII MUZEULUI 
MUNICIPIULUI BUCURESTI 

' 

Cristina Loredana Ene 

Biblioteca a reprezentat dintotdeauna o oază de cultură, un refugiu pentru 
cei însetaţi de cunoaştere, un loc de căutări şi descoperiri. Văzută secole de-a 
rândul ca o păstrătoare a memoriei umane astăzi ea se prezintă publicului într-o 
nouă dimensiune, transformându-se într-un spaţiu de informare în care accentul 
se pune şi pe circulaţia documentelor, nu numai pe depozitarea lor. O bibliotecă 
al cărei fond nu circulă este sortită uitării; valorile ei se pierd dacă nu sunt 
organizate într-un mod cât mai accesibil publicului cititor. 

Vremurile în care volumele erau legate cu lanţuri grele de pupitre, în care 
incunabulele şi mai târziu preţioasele cărţi tipărite erau strânse în bibliotecile 
mănăstireşti sau în cele personale ale nobililor au apus demult. Accesul la 
cunoaştere nu mai este astăzi limitat de barierele din trecut; bibliotecile publice 
sunt deschise oricărei persoane interesate, accesul la diversitatea fondului lor 
fiind liber. 

Biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti are un statut aparte, fiind o 
bibliotecă specializată cu circuit închis. Principalii utilizatori îşi desfăşoară 
activitatea în diferitele secţii şi case memoriale subordonate MMB, fiind singurii 
care au dreptul să împrumute cărţi la domiciliu. 

Sala de lectură reprezintă o noutate absolută deoarece în decursul existenţei 
sale instituţia nu a mai beneficiat de un spaţiu special amenajat pentru lectură. 
Ea oferă astfel posibilitatea tuturor celor interesaţi, fie că lucrează sau nu în 
cadrul muzeului, să aibă acces la colecţiile pe care le deţine. 

Fondul bibliotecii este constituit din monografii, lucrări seriale, periodice 
şi materiale audiovizuale. Lipsa până acum a unui catalog şi a unei organizări 
adecvate a fondului, în concordanţă cu normele biblioteconomice în vigoare, au 
îngreunat accesul utilizatorilor la publicaţii. 

Fiind biblioteca unui muzeu de istorie şi artă a Bucureştiului, volumele 
colecţiei sunt legate în mare măsură de evoluţia şi prefacerile acestui oraş de-a 
lungul secolelor. Sala de lectură, prin modul ei de prezentare, îşi propune să 
ofere accesul rapid al cititorilor la toate titlurile ce reflectă istoria, cultura şi 
civilizaţia metropolei. 

De asemenea oferă posibilitatea consultării unor materiale de referinţă 
diverse - dicţionare lingvistice şi enciclopedice, enciclopedii, albume de artă -, 
a revistei muzeului „Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie", a volumelor 
editate de alte muzee din Bucureşti şi din ţară, a publicaţiilor ICOM, a lucrărilor 
de specialitate primite de la muzee din străinătate precum şi a presei zilnice. 

Cei interesaţi de legislaţia României beneficiază de programul 
„lnfoMonitor'', o aplicaţie de informare legislativă ce poate fi accesată pe 
calculator. 
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Semestrial în sala de lectură vor fi organizate mici expoziţii de prezentare 
a celor mai valoroase cărţi de patrimoniu, a exemplarelor cu autograf sau ex-libris, 
a titlurilor nou intrate în bibliotecă, a volumelor şi afişelor primite din străinătate. 

Structura sălii de lectură ei s-a făcut pe baza indicilor principali şi auxiliari 
ai Clasificării Zecimale Universale. 

Prezentăm în continuare modul de organizare al sălii de lectură: 

008(036) Ghiduri 

• S. Borduşanu Bucureşti: ghidul străzilor, 1996 cota 008(036)/B69 
• Ghid oficial, 1936 cota 008(036)/B87 go 

• Noul plan al Municipiului Bucureşti, 1929 cota 008(036)/B87 n 

• C. Calapod Nomenclatura străzilor din Bucureşti, 1928 cota 008(036)/Cl3 
• G. Ionescu Ghid istoric şi artistic, 1938 cota 008(036)/1-68 
• D. Pappazoglu Calausa sau Conducătorul Bucuresciului, 1871 cota 008(036)/ 

P31 
• Ghidul străzilor Capitalei, 1900 cota 008(036)/P90r 

050 Publicaţii periodice şi seriale 

• O săptămână în Bucureşti, 1930 
• Der Bukarester Salon, 1883 
• Bucureşti, organ de informaţie şi artă, 1926 
• Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti, 1943 
• Secolul 20, volum special închinat Bucureştiului 
• Bucureştii: revista Muzeului şi Pinacotecei Municipale Bucureşti, 

1935-1937 
• Monitorul Oficial 100 de ani 1832-1932 cota 050/M88 

050.8 Anuare. Cărţi de adrese 

Cărţi de telefon ale abonaţilor din Bucureşti, anuare vechi ale oraşului, etc. 
• Anuarul Bucurescilor, 1897-1898 cota 050.8/ A48b 
• Anuarul presei române şi al lumei politice, 1912 cota 050.8/ A48P 
• C. Gobel Anuarul Bucurescilor, 1897 cota 050.8/G64 
• Anuarul Socec, 1913 cota 050.8/A45 

• Abonaţii la reţeaua telefonică din Bucureşti, 1924 cota 050.8/D52 

061.4 Expoziţii temporare, saloane, târguri 

Cataloagele ale expoziţiilor organizate de Muzeul Municipiului Bucureşti, 
dar şi de alte muzee din capitală. 
• De la Podul Mogoşoaiei la Calea Victoriei: oamenii şi vremurile unei străzi, 

1993 
• Tezaur de istorie bucureşteană, 1998 
• Administraţie bucureşteană, 1999 
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• Monumente şi edificii În medalistică, 1999 
• Pinacoteca Municipiului Bucureşti, 1940 

069 Muzee, muzeologie, muzeografie 
Conservare, restaurare 

Monografii şi ghiduri de prezentare ale diferitelor muzee din Bucureşti, lucrări 
de muzeologie, conservare şi restaurare ş.a.: 
• P. I. Panait; A. Ştefănescu Muzeul Curtea Veche Palatul Voievodal, 1973 cota 

069/Pl 9 
• C. Nicolescu Muzeologie generală, 1979 cota 069/N64 
• Muzeele Capitalei, 1966 cota 069/M94c 

084 Materiale grafice, colecţii de ilustraţii, albume 

Bucureştiul de ieri şi de azi reflectat în imagini: 
• A. Preziosi Bucureştiul în 1869 cota 084/P90 
• G. Olszewski Bucureşti: note istorice şi stampe, 1929 cota 084/0-49 
• A. Poitevin-Scheletti Bucureştii pitoresc: 20 gravuri, 1938 cota 084/P73 
• Bucharest, 1999 cota 084/887h 
• Bucureştii: vechi documente iconografice, 1936 cota 084/887 v 

33 Economie, economie casnică 
Comerţ 

Se remarcă seria Negustorii de odinioară realizată de Nicolae I. Angelescu care 
conţine biografiile celor mai cunoscuţi negustori ai secolului XIX. 

336 Finanţe, bănci, CEC 

Monografii ale unor instituţii bancare, eseuri despre problemele monetare din 
secolul XIX - începutul secolului XX, etc.: 
• C. I. Băicoianu Banca Naţională în timpul ocupaţiunei, 1919 cota 336/B 18 
• A. Blank Probleme monetară În raport cu creditul public şi privat, 1924 cota 

336/856 
• M. Popovici Aspecte din istoria finanţelor oraşului Bucureşti, 1960 cota 

336/P83 
• G. Tasca Memoriu privind reforma financiară, 1921 cota 336/T25 

34 Drept 
Decrete, legi, hotărâri, regulamente, instrucţiuni, dări de seamă, statute, 
norme 

• A. Lascarov-Moldovanu Constituirea României din 1923 adnotată ... , 1925 
cota 34/L23a 

• Lege pentru Organizarea Administraţiei Locale, 1930 cota 34/L40 
• Regulament pentru privegherea prostituţiei, 1898 cota 34/S46 
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• Statutele societăţii române Filarmonica, 1894 cota 34/S79 
• Regulament pentru salubritatea Municipiului Bucureşti şi a comunelor sale 

suburbane, 1944 cota 34/U99 

35 Administraţie publică 

Lucrări elaborate de ministere şi alte unităţi administrative din Bucureşti: 
• P. Cemovodeanu Consideraţii privitoare la organizarea administrativă a 

oraşului Bucureşti în secolele XVI-XVII cota 35/C35 
• P. Alexandrescu-Roman Asigurările sociale: o instituţie defăimată, 1942 cota 

35/A38 

352.07 Organizare administrativă locală. Primărie 

Activitatea edilitară, dezbaterile comunale, serviciul sanitar, viaţa culturală a 
capitalei, legislaţie, procese intentate Primăriei de diferite persoane fizice sau 
instituţii, Planul Director de sistematizare a oraşului, proiecte pentru nomenclatura 
străzilor, anuare statistice editate de Primărie, manifestările prilejuite de Luna 
Bucureştiului ş.a.: 
• Albumul Lunei Bucureştilor 9 mai - 9 iunie 1936 cota 352.07/A33 
• Caet de sarcini pentru lucrările canalelor de curgere, 1929 cota 352.07IC11 
• Dare de seamă a Administraţiei Comunei Bucuresci pe timpul de la 1 ianuarie 

1894 până la 1 ianuarie 1895 cota 352.07/E97 
• Expoziţia şi Târgul Moşilor, 1924 cota 352.07 /E97 
• Planul Director de sistematizare al Municipiului Bucureşti, 1935 cota 352.07 I 

P70 

352.75.31 Primari 

37 Educaţie, învăţământ, instruire 

Anuare ale diferitelor licee bucureştene, monografii ale instituţiilor de învăţământ 
secundare sau superioare, proiecte de reformă în învăţământ, etc.: 
• P. Ionescu-Musceleanu Reforma învăţământului superior, 1946 cota 37/1-68 
•Monografia Liceului Gh. Lazăr din Bucureşti 1860-1935 cota 37/L59 
• A. Tzigara-Samurcaş Fundaţia Universitatea Carol I 1891-1931cota37/T99 
• M. Vlădescu Ancheta învăţământului secundar, 1907 cota 37N74 

61 Medicină, leagăne, spitale 

Ilustrează importanţa ce se acordă în secolul trecut leagănelor şi spitalelor: 
• Al. G. Galesescu Eforia spitalelor civile din Bucureşti, 1899 cota 61/Gl5 
• G. Musceleanu Prima Fondaţiune a Ospiciului Sf Pantelimon şi reedeficarea 

lui, 1868 cota 61/M98 
• Testamentul Banessi Safta Brâncoveanu pentru fondaţiunea şi 

administraţiunea Spitalului Brâncovenesc ... , 1881 cota 6 l/T46 
• Eforia spitalelor civile 1831-1932 cota 61/E20 
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7 Arta 

Eseuri, monografii şi biografii ale artiştilor români consacraţi. 

71 Sistematizare, urbanism, arhitectură 

Activitatea edilitară, arhitecturală şi urbanistică, problemele alimentării cu apă, 
iluminatul, afacerea tramvaielor comunale, istoricul pavajelor ş.a.: 
• Alimentarea cu apă a Capitalei, 1898 cota 71/A42 
• Gh. Vârtosu Un vechi proiect pentru sistematizarea Bucureştilor, 1836 cota 

71N66 
• D. Harfioiu Bucureşti, un oraş între Orient şi Occident, 1997 cota 71/H27 
• G. Leahu Bucureştiul dispărut, 1995 cota 71/L36 
• C. Mucenic Un veac de arhitectură civilă: secolul XIX. 1997 cota 71 /M94 
• C. Sfintescu Estetica Bucureştiului, 1932 cota 71/S5 le 

726 Arhitectură religioasă, biserici, mănăstiri 

Monografii ale bisericilor din Bucureşti şi împrejurimi, lucrări despre biserici 
demolate ş.a.: 
• L. Anania Biserici osândite de Ceauşescu: Bucureşti I977-1981, 1995 cota 

726/A48 
• C. Bilciurescu Monastirile şi bisericile din România, 1846 cota 726/B53 
• A. Lapedatu Catagrafia bisericilor bucureştene la 181 O, 1907 cota 726/L21 
• M. Dumitrescu Istoricul a 40 de biserici din România, 1899 cota 726/091 
• C. Moisescu Biserica Curtea Veche, 1967 cota 726/M86 

811 Lingvistica 

Cursuri de limbi străine, manuale de conversaţie, gramatici. 

821 Literatură 

Străzi, mahalale, parcuri, grădini, călători străini despre Bucureşti. 
• Bucureştii în literatură, 1962 cota 821/B87 
• I. Minulescu Bucureştii tinereţii mele, 1969 cota 821/M74 
• A. Predescu Vremuri vechi bucureştene, 1990 cota 821821 /P90 
• A. Stefanopol În mahalaua Grant, 1971 cota 821/S82 
• I. Peltz Calea Văcăreşti, 1957 cota 821/P49 

902 Arheologie 

Săpături arheologice realizate pe raza oraşului Bucureşti, descoperiri, etc. 
• Bucureştii de odinioară în lumina săpăturilor arheologice, 1959 cota 902/ 

B87 
• Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, 1994-1996, 2 val. 

cota 902/E50 
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• I. Miclea; R. Florescu Preistoria Daciei, 1980 cota 902/M65P 
• D. V. Rosetti Din preistoria Bucureştilor, 1929 cota 902/R76d 

908 Monografii regionale 

• Gh. Crutescu Podul Mogoşoaiei: povestea unei străzi cota 908/C91 
• C. Niculescu Case, conace şi palate vechi româneşti, 1979 cota 908/N64 
• Al. Odobescu Atheneul Român şi clădirile antice cu dom circular, 1888 cota 

908/0-24 
• D. Almaş Curtea Veche din Bucureşti, 1974 cota 908/ A43 
• G. Potra Din Bucureştii de altădată, 1942 cota 908/P888 
• T. Rădulescu Parcuri şi grădini, 1932 cota 908/R18 
• M. Tatatram La margine de Bucureşti, 1983 cota 908/T26 

91 Geografie, geologie, climatologie 

Atlase, eseuri despre geografia, geologia şi climatologia Bucureştiului. 

912 Hărţi, planuri 

• M. Pantea Noul plan şi ghid al oraşului Bucureşti şi harta Judeţului Ilfov 
cota 9 l 2/P25 

• L. Stoica Atlas-ghid: istoria şi arhitectura locaşuri/or de cult din Bucureşti ... , 
1999 cota 912/S88 

• F. Wahnig Planul Municipiului Bucureşti, 1929 cota 912/W15 
• Bogdan Planul oraşului Bucureşti cu indicator alfabetic, 1915 cota 9 l 2/B64P 
• Planul oraşului Bucureşti, 1911 cota 912/P701 

929 Genealogie, blazoane 
Numismatică 

929.731(498) Familia regală În România 

Memorii, cuvântări, discursuri, biografii. 

94Istorie 

• C- Bacalbaşa Bucureştii de altădată, 1993 cota 94/B 12b 
• D. Caselli Cum au fost Bucureştii de odinioară in chipuri şi imagini, 1935 

cota 94/C28 
• F. Dame Bucarest en 1906, 1907 cota 94/D 13 
• C. C. Giurescu Istoria Bucureşti/or, 1979 cota 94/G592 

• G. Ionescu Bucureşti, oraşul şi monumentele sale, 1956 cota 94/I-68b 
• G. I. lonescu-Gion Bucurescii până la 1500, 1898 cota 94/1-680 

• C. Moisil Bucureştii vechi, 1932 cota 94/M86 
• D. Pappazoglu Istoria fondării oraşului Bucureşti, 1891 cota 94/P31 
• G. Potra Din Bucureştii de ieri, 1990 cota 94/P88b 
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• H. Stahl Bucureştii ce se duc: cu 93 de fotografii originale, 1910 cota 94/ 
S75 

• I. M. Ştefan De la Podul Mogoşoaiei la Calea Victoriei, 1977 cota 94/S8 l 
• Bucureşti: monografie, 1985 cota 908/B87 m 

Sperăm că această scurtă prezentare, ilustrată de câteva exemple să se 
constituie într-o invitaţie atât pentru specialişti cât şi pentru pasionaţii de istorie 
bucureşteană. 

Într-un viitor pe care îl dorim nu prea îndepărtat volumele aflate în sala 
de lectură vor fi introduse în baza de date a bibliotecii, ceea ce va da utilizatorilor 
posibilitatea regăsirii lor pe calculatorul din sală atât după autor sau titlu, dar 
şi folosind cuvinte cheie. 

Colectivul* Bibliotecii M.M.B. mulţumeşte Doamnei Constanţa 
Dumitrasconiu, şefa Secţiei Catalogare-Indexare a Bibliotecii Centrale 
Universitare Bucureşti pentru sprijinul şi îndrumarea competentă acordate la 
organizarea fondului de carte al sălii de lectură. 

• Nicoleta Micheu - Şef serviciu documentare, bibliotecă, arhivă 
Cristina Ene; Daniela Lala; Felicia Tonita 
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PORTELAN VIENEZ • 
ÎN COLECTIILE MUZEULUI • 
MUNICIPIULUI BUCURESTI • 

Elisabeta Drăgan 

În patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti se află numeroase 
porţelanuri dintre care un loc deosebit îl ocupă cele create de celebra manufactură 
care a fiinţat la Viena între 1718 şi 1864. 

Pe parcursul existenţei sale, se cunosc mai multe perioade, diferite din 
punct de vedere al realizării tehnice şi artistice. La început, datorită meşterilor 
veniţi de la Meissen, care au ajutat la crearea şi organizarea atelierelor, se 
lucrează o veselă cu forme asemănătoare vaselor din argint, statuete gen Meis
sen şi multe piese care imită arta orientală. În anii 1730 se afirmă o producţie 
cu linii şi forme baroce, decor cu figuri şi peisaje în camaleu gri sau într-o 
policromie în care apar frecvent roşul, violetul, galbenul, verdele, ivoriul şi 
albastrul. 

În 1744 manufactura devine proprietate a statului şi favorizată de 
descoperirea caolinului în 1749, la Schmolnitz în Ungaria, îşi dobândeşte 
independenţa în ceea ce priveşte materia primă reuşind să-şi mărească producţia. 
Acum se vor urma caracteristicile stilului rococo vienez şi după 1760 linia 
artistică a artei franceze. 

Începând cu 1 785 se foloseşte o nouă compoziţie chimică pentru obţinerea 
pastei de porţelan, iar ornamentaţia se remarcă prin picturile cu scene din 
tablourile lui Watteau, Lancret şi Boucher sau cu alegorii şi scene mitologice 
în stil clasic. Tot în acest timp se pun bazele unui nou mod de aurire şi platinare 
în relief. Aceasta este epoca de glorie a porţelanului Alt Wien datorită mai ales 
calităţii picturii în stil „antic". 

Intre 1805 şi 1815 empireul francez îşi face simţită influenţa şi în atelierele 
vieneze unde se vor produce servicii de masă, de desert sau cafea, farfurii 
decorative dintr-un porţelan cu glazură foarte fină, pictat în culori strălucitoare, 
vii, intense. 

După 1820 începe declinul lent al manufacturii, activitatea sa luând sfârşit 
în 1864 prin hotărârea parlamentului. 

Nu putem să încheiem acest succint istoric al manufacturii vieneze fără 
a aminti mărcile folosite. Astfel, se constată existenţa a două categorii: prima 
a anilor de început, care le imită pe cele chinezeşti, şi a doua formată din 
ecusoane în general conturate cu albastru, înainte ca piesele să fie glazurate. 
Uneori lângă mărci sunt menţionate numele oraşului, scris Vienne sau Viennae, 
şi data. În ceea ce priveşte mărcile meşterilor, acestea ca şi data, sunt redate 
prin litere imprimate. 

La toate aceste detalii adăugăm faptul că numerele de serie sunt notate în 
culori, iar semnăturile pictorilor, atunci când există, apar neabreviate. 
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În ansamblu, operele de artă create de acestă manufactură constituie prin 
calitatea care ţine de meşteşugul ceramistului şi frumuseţea inspiratelor modele 
ornamentale, puncte de reper în istoria artelor decorative europene. Ele vor fi 
copiate de multe ateliere dintre care cel mai cunoscut este cel înfiinţat de 
B. Grossbaum îm 1889 tot la Viena, acesta nesfiindu-se să folosească şi vechile 
modele ale stilului clasic sau chiar vechile mărci. 

Piesele din porţelan, austriac din colecţiile muzeului Municipiului Bucureşti 
sunt în general Alt Wien, mai ales farfurii decorative pictate în mijloc cu alegorii, 
scene cu subiecte mitologice, ale căror margini cu linii colorate şi ornamente 
florale, avimorfe, şi zoomorfe stilizate, formează adevărate rame care le 
transformă în autentice tablouri. 

Cu această ocazie vom prezenta patru farfurii care exemplifică arta 
porţelanului vienez de la original la posibila copie. Pe fiecare dintre ele se 
observă mărci-ecusoane în albastru - data şi titlul. 

În inventarul general al muzeului lucrările sunt înscrise la numărul 27878 
din 1958, făcând parte dintr-un grup de douăzeci şi două de piese: „22 farfurii 
porcelan Alt Wien/una Şevres/manevre la Austerlitz/. Pe fiecare farfurie sunt 
pictate scene diferite". In acelaşi inventar aflăm scris la rubrica provenienţă 
„Steagu Roşu". 

FARFURIE DECORATIVĂ 
poţelan pictat şi aurit. 
d: 24,5 cm. 
sec. XIX (data este imprimată pe spatele farfuriei/812). 
marcă: Alt Wien (pe spatele piesei este un ecuson albastru). 
Inv. nr. 27878/2334. 
Pe spatele farfurii scrie cu negru „Venus und Adonis". 

Afrodita cea născută din spuma mării, este în mitologia greacă zeiţă 
dragostei şi a frumuseţii. La început ea semnifică iubirea fizică pentru ca mai 
târziu să preia de la Hera atributul dragostei sufleteşti. „Afrodita ar putea totuşi 
apărea ca zeiţă care simbolizează dragostea sălbatică integrând-o unei vieţi cu 
adevărat umane"1. 

Afroditei din mitologia greacă îi corespunde în mitologia romană zeiţa 
Venus, ocrotitoarea vegetaţiei şi a fertilităţii. 

Adonis este tânărul iubit de Afrodita. La origine cultul său este fenician 
şi simbolizează moartea şi renaşterea naturii în ciclul anotimpurilor. Legenda 
spune că acesta, copil fiind, a fost dat spre creştere de către Afrodita, Persefonei 
care însă vrea să-l ţină pentru totdeauna în împărăţia sa. În disputa dintre cele 
două zeiţe intervine Zeus, care hotărăşte ca tânărul să locuiască patru luni pe 
an cu Persefona, patru cu Afrodita şi patru acolo unde doreşte el. Adonis alege 
să rămână opt luni pe an lângă Afrodita. O variantă a legendei menţionează 
faptul că Adonis este omorât la o vânătoare de un mistreţ întărâtat de zeul Ares 
care era gelos din cauza dragostei Afroditei pentru Adonis. Lacrimile ei, tot 

1 Jean Chevalier şi Alain Ghi;etbrant - Dicţionar de simboluri Ed. Artemis, Bucureşti 
1994, voi. I, pag. 74. 
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atâtea la număr câte picături de sânge au curs din rănile lui Adonis, s-au 
transformat în anemone. Într-o altă variantă, încercând să ajungă mai repede ca 
să-l ajute pe Adonis, care era atacat de mistreţ, Afrodita îşi înţeapă picioarele 
în spinii trandafirilor, iar sângele ei a transformat albul lor în roşu. 

În această pictură personajele sunt înfăţişate în mijlocul naturii, zeiţa în 
dreapta şi Adonis în stânga. Ei poartă costume fie în stil antic, ca cel al lui 
Adonis care are un hiton, sau de inspiraţie greco-romană în variantă empire, aşa 
cum se vede la costumul Afroditeii compus dintr-o fustă lungă cu talie înaltă, 
galbenă şi o bluză roz cu ivoriu. In centrul tabloului observăm simboluri ale 
vânătorii: un câine alb şi o tolbă roşie cu săgeţi. Peisajul cu dealuri şi un pom 
în partea stângă este creat în nuanţe de verde, brun, roz, bleu. 

Marginea cuprinde imagini de păsări, animale şi vrejuri cu frunze. Se 
observă trei benzi decorative: 

- prima, aurie cu elemente vegetale stilizate, în relief; 
- a doua, cu o linie bleu cu „Vinceaux" pictate cu negru şi auriu, care 

conturează zece zone prezentând două modele ornamentale, unele cu frunze de 
acant în auriu, puncte bleu şi negru pe fond roşu celelalte cu animale şi păsări 
pictate cu auriu pe fond negru; 

- ultima linie este aurie cu puncte în relief. 
Farfuria este ciobită; are auritura parţial ştearsă şi a fost restaurată. 

FARFURIE DECORATIVĂ 

porţelan pictat şi aurit 
d: 24,5 cm. 
sec. XIX (data este imprimată pe spatele piesei/813) 
marca: Alt Wien (pe spatele farfuriei este un ecuson albastru). 
Inv. nr. 27878/2338. 
Pe spatele piesei este scris cu negru „Apollon et Isse". 

Ise este o tânără din insula Lesbos iubită de Apollo, divinitate nocturnă 
într-o primă fază, pentru ca apoi să devină un zeu solar. Iniţial era numit Apellon, 
apelle însemnând ţarc pentru oi, fapt pentru care uneori este reprezentat înconjurat 
de oi sau ca păstor. Apollo este cunoscut în multe ipostaze adesea diferite. „El 
realizează echilibrul şi armonia dorinţelor nu suprimând pasiunile omeneşti, ci 
orientându-le, dimpotrivă, către o spiritualitate treptată, atinsă prin dezvolatrea 
conştiinţei"2 . 

Pe acest porţelan personajele se încadrează în peisaj: Ise aşezată pe o 
piatră în stânga, iar Apollo în dreapta. Tot în stânga este reprezentat Cupidon 
cu arcul într-o mână, ţinând-o cu cealaltă pe Ise. Personajele sunt seminude, Işe 
fiind acoperită de la brâu în jos cu o ţesătură, iar Apollo purtând o pelerină. In 
stânga peisajului un berbec, oaie, un edificiu antic (templul lui Apollo?), în 
dreapta un pom, un toiag şi în centru, în plan apropiat, iarbă şi o tolbă roşie, 
cu săgeţi completează compoziţia. Culorile predominante sunt: galben, ivoriu, 
verde, brun, gri. Imaginea este încadrată de o linie aurie. 

2 Jean Chevalier şi Alain Gheetbrant - Dicţionar de simboluri Ed. Artemis, Bucureşti 
1994, voi. I, pag. 118-119. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



DIN COLECŢIILE MUZEULUI MUNICIPnJLUI BUCUREŞTI 293 

Pe bordură alternează între linii viu colorate siluete de păsări şi vrejuri cu 
frunze. Se evidenţiază cinci suprafeţe, delimitate de linii drepte şi arcuite, bleu 
şi aurii, în centru cu vrejuri aurii pe fond roşu şi alte cinci rectangulare având 
în mijloc romburi cu păsări conturate cu auriu pe fond albastru cobalt. 

Lucrarea arată influenţa atelierelor franceze, mai ales în pictură. Titlul în 
limba franceză poate fi şi el o dovadă a acestui fapt. 

Pictura este parţial ştearsă, mai ales pe porţiunile aurite. 

FARFURIE DECORATIVĂ 

porţelan pictat şi aurit 
d: 24,5 cm. 
sec. XIX (data este imprimată pe spatele piesei/821 ). 
marca: Alt Wien (pe spatele porţelanului este un ecuson albastru). 
Inv. nr. 27878/2343. 
Pe spatele piesei este scris cu roşu „Iosif und Piitiphar/Weib". 

Iosif este personajul biblic vândut de fraţii săi din Egipt lui Putifar, ofiţer 
şi dregător la curtea egipteană. El devine omul de încredere al stăpânului său, 
dar soţia acestuia caută să-l corupă şi când el fuge îi ia hainele şi îl învinovăţeşte 
pe nedrept. Gelos soţul îl întemniţează pe nevinovat. După un timp, Iosif este 
eliberat din temniţă, de faraonul care recunoscător pentru prorocirile şi .sfaturile 
sale îl numeşte ministru. Ulterior, regăsindu-şi rudele, Iosif îi aduce pe evrei în 
Egipt, unde vor rămâne până la exod. 

Pe farfurie este ilustrată scena ademenirii lui Iosif de sotia lui Putifar. 
Într-un octogon cu chenar auriu cu vrejuri şi flori, în prim plan ~pare soţia lui 
Putifar într-o rochie roşu deschis, iar în planul secund este reprezentat Iosif cu 
mâinile într-un gest de respingere a ispitei, purtând un veşmânt verde închis. 
Personajele sunt înfăţişate de la mijloc în sus. În partea stângă, în planul doi, 
se vede statuia unei femei înaripate. Fundalul este brun. 

Pe margine se remarcă opt zone decorative: patru cu vrejuri şi animale 
în auriu şi patru cu păsări aurii, înscrise în romburi cu fond roşu şi chenar 
verde. Vocabularul ornamental este completat de linii de culoare brun cu 
frunze aurii. 

FARFURIE DECORATIVĂ 

porţelan pictat şi aurit. 
d: 24,8 cm. 
sec. XIX (pe spatele piesei este data/821 ). 
marca Alt Wien (pe spatele farfuriei este un ecuson albastru). 
Nr. inv. 27878/2333. 
Pe spatele lucrării scrie cu roşu „Sussanna um(m) Bade". 

„Susana la baie" este povestea tinerei evreice virtuoase pe care „au 
judecat-o spre moarte"3 fiind învinuită pe nedrept de adulter, de doi bătrâni. 

3 Biblia, Editura Institutului Biblic de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucureşti, 
1994, Istoria Susanei, 41, pag. I 028. 
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Dovedindu-se că aceştia „au mărturisit strâmb"4 poporul adunat ca să asiste la 
judecată „le-a făcut după legea lui Moise, precum cu vicleşug gândit-au să facă 
aproaP.elui lor, şi i-a omorât şi a scăpat sângele cel nevinovat în ziua aceea"5. 

Intr-un dreptunghi cu chenar, înscris în cerc este ilustrat din Istoria Suzanei, 
momentul în care venise „să se scalde în grădină, că era foarte cald". Aici se 
aflau, fără ca femeia să ştie, şi cei „doi bătrâni ascunşi, care o pândeau"6. 

Personajele principale sunt pictate astfel: în dreapta Susana, acoperită cu o 
ţesătură roşu deschis şi spre stânga bătrânii îmbrăcaţi în negru şi brun. Fundalul 
este brun, gri închis şi pe alocuri galben deschis. Cercul pe care se detaşează 
imaginea este auriu. 

Pe margine se remarcă două tipuri de zone ornamentale care alternează 
între ele, aşa încât se deosebesc pe de o parte suprafeţe pe care sunt pictate 
teleguţe trase de animale sau păsări, şi pe de altă parte romburi având chenare 
verzi cu vrejuri, frunze, iar în mijloc, pe fond brun, flori. 

Starea de conservare a porţelanului şi a picturii este foarte bună. 
La cele două farfurii decorative pe care sunt reprezentate întâmplări ale 

unor personaje biblice sc observă o neconcordanţă între data imprimată -/821 
- şi ecusonul albastru - Alt Wien -, care conform cataloagelor unde s-au publicat 
mărci de porţelan şi au putut fi consultate de cercetător, a fost pictat în această 
variantă numai până la 1820 inclusiv. Este posibil ca şablonul acestui ecuson să 
fi fost folosit sporadic şi în 1821, sau ca piesele să fie copii realizate în ateliere 
din acelaşi oraş la sfârşitul secolului al XIX-lea. Valoarea tablorilor constă în 
sobrietatea tratării subiectelor, în acord cu sensul moral, educativ şi în calitatea 
creaţiei artistice. Dacă în realizarea personajelor şi în redarea figurilor feminine 
se mai păstrează modalităţi de expresie ale neoclasicismului, în preferinţa pentru 
subiectele religioase şi fina tratare a psihologiei personajelor, prin scurgerea 
mişcării, contrastele de culoare, de umbră şi lumină se remarcă influenţa 
romantismului din pictura de şevalet. 

Colecţia de porţelan a Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti 
este puţin cunoscută de public, ea fiind rar inclusă în expoziţii sau menţionată 
în publicaţiile de specialitate. Articolul de faţă încearcă să remedieze această 
situaţie, putând fi considerat un început în acest sens. 

SUMMARY 
Porcelain /rom Jlienna, In the Collections of the 

Municipal Museum of Bucharest 
by Elisabeta Drăgan 

Some of the items in the patrimony of the Municipal Museum of Bucharest 
are little known to the public. Of these, we presen! four painted dishes 
representing original and copied Alt Wien porcelains. 

4 Op. cit. Istoria Susanei, 62, pag. I 028. 
5 Op. cit. Istoria Susanei, 62, pag. I 028. 
6 Biblia, Editura Institutului Biblic de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucureşti, 

1994, Istoria Susanei, 14, pag. I 027. 
7 Op. cit. Istoria Susanei, 16, pag. I 027. 
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,,STOFA ŞI COSTUMUL''-
0 TABLETĂ DE TUDOR ARGHEZI 

" ... 
INSEMNARI PE MARGINEA UNEI 

VECHI TIPĂRITURI 

Oliver Velescu 

În biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti se păstrează o broşură 
( 1 O x 24 cm) - nr. de inventar 23 .182, care conţine 12 pagini având o copertă 
din carton moale de culoare roşu-purpuriu. 

Titlul imprimat pe coperta, dar mai ales pagina de gardă, ne pune în temă 
cu subiectul broşurii, este vorba de aniversarea în anul 1933 a 75 de ani de la 
înfiinţarea firmei „ Gl. Schlesinger succ. W Winter" din Bucureşti. 

Broşura prin conţinutul ei oferă un bun pretext pentru evocarea unui crâmpei 
din tradiţiile comerţului bucureştean care prin mijloacele sale specifice a contribuit 
la formarea unor noi deprinderi comportamentale şi crearea unor noi mentalităţi 
de loc străine de receptarea unei culturi de haine - la propriu - occidentale. De 
altfel, de semnificaţiile mutaţiilor de la „boieresc" la „negustoresc" în societatea 
românească erau conştienţi şi contemporanii epocii. Cităm în acest sens din ziarul 
„Mercur" ( 1839, nr. 1 ), dintr-un articol despre însemnătatea comerţului următoarele 
rânduri: „Negoţul statornicează fericirea unui popor şi cezasuieşte pacea de din 
lăuntru şi siguranja de din afară; negoţul a fost făclia care a luminat popoarele 
către civilizaţie". In primele două decenii ale veacului al XIX-lea va scrie Nicolae 
Iorga în 1927 (Istoria industriilor la romani) „străinătatea a lucrat puternic prin 
relaţii tot mai strânse cu viaţa mult timp izolată a ţărilor noastre ... materialul 
(materia primă O. V) a devenit altul sosind gata făcut. .. şi cu acest material a 
venit alt gust pentru a-l împodobi. Vântul parizian bate pe toate graniţele". 

* 
* * 

În anul 1898 în vechiul centru al Bucureştilor, la coltul ulitelor Ncmtească 
(Smîrdanul de astăzi) şi Lipscani, s-a petrecut o imp~rtantă · schimb~re în 
desfăşurarea comerţului bucureştean. Cunoscuta băcănie „La Crucea .......... " a 
doi respectabili asociaţi - Martinovici şi Asan - se muta în hanul Şerban Vodă. 
Era un loc aici unde dominau construcţiile Hanului Grecilor, spaţiu unde după 
1882 îşi va construi sediul Societatea de Asigurări „ Dacia - România", cu 
faţada pe Lipscani şi strada Stavropoleos, iar peste d~rum, pe locul unde este 
astăzi Banca Naţională era marele han Şerban Vodă. In această arie funcţiona 
începând din anul 1849 „Spitaria 1 şi băcănia Martinovici şi Asan" care şi-a 
câştigat prin mărfurile puse în vânzare o binemeritată faimă pe vremea 
caimacamiei şi a divanului ad-hoc. 

Despre înnoirile din societatea românească în general şi cea bucureşteană 
în special, în perioada post paşoptistă s-a scris mult şi bine documentat. 
„Martinovici şi Asan" ca şi celelalte băcănii, adăugăm, au contribuit şi ele prin 
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produsele oferite la vânzare la lărgirea gustului, şi de ce nu, a apetitului 
bucureştean pentru „delicateţurile evropeneşti", dar mai ales „franţozeşti". Dis
puta nu se desfăşura numai între şampania franţuzească şi „ Dragasaniul" nostru 
sau între „Penteleu" şi „Ementhaler", ci şi între „postav" şi „stofă". Este în 
vogă moda „bonjuriştilor", vin croitorii de haine nemţeşti. Lumea bucureşteană 
îşi comandă îmbrăcămintea la Coulevrin venit de la Paris sau la vienezul Franke. 

Desigur, trecerea de la croiala orientală, de la caftan la cea europeană, 
adică la redingotă şi pantaloni a fost un fenomen social cu adâncă rezonanţă în 
comportamentul orăşenilor. Generalizarea costumului european într-o perioadă 
de timp relativ scurtă aduce schimbări şi în comerţul textil. Noua croială cerea 
şi ţesături potrivite. Bineînţeles, stofa de lână din „Englitera" era cea mai 
potrivită, iar postăvarii bucureşteni s-au aliniat cererii. Comanda fiind mare se 
înmulţesc şi negustorii de stofe, unii cunoscând solicitările pieţei vin de departe. 
Opinia publică salută venirea negustorilor. B. Boerescu, într-un articol intitulat 
„Despre comerţ. Străinii comercianţi" („Naţionalu/", 1, 1858, p. 53) scrie că 
„străinii aduc cu sine industrie şi capitaluri, fac să p_rospere comerţul" şi cere 
să „dispară micile restricţii la care mai sunt supuşi". In anul 1858 soseşte de la 
Viena Gl. Schlesinger şi îşi deschide prăvălia în plin centru comercial al oraşului, 
într-un vad cu renume, în localul fostei băcănii a lui „Martinovici şi Asan '', 
reamintim la colţul uliţei Nemţeşti cu cea a Lipscanilor. 

Anii trec. Bucureştii se dezvoltă. Vechiul Pod al Mogoşoaiei devenit artera 
principală a capitalei, numită din 1878 Calea Victoriei este spaţiul în care nu 
se mai deschid „prăvălii" ci „magazine" destinate unei alte clientele; „o altă 
lume" după expresia unui memorialist bucureştean. Negustorii, deveniţi la rândul 
lor „comercianţi" simt chemarea acestei clientele şi se mută şi ei cu prăvăliile 
lor în acest nou cartier comercial. Fraţii Capşa îşi deschid în anul 1868 cofetăria 
apoi cafeneaua şi restaurantul în casa Slătineanu, pe locul unde se mai află şi 
astăzi, părăsind vechiul vad aflat „dincolo de Bulevard" din Casele Castrisoaiei. 

Casa „ Capşa" devine un reper al vieţii sociale bucureştene pentru 
~rmătorul secol, de aceea nu-i de mirare că poate servi şi ca reper topografic. 
In anu 1933 firma „ Schlesinger" îşi precizează adresa în broşura pe care o 
prezentăm: „Calea Victoriei nr. 31, peste drum de Capşa". Remarcăm că acum 
64 de ani deşi firma avea începând din anul 1901 un nou patron pe W. Winter 
şi un nou sediu, ea îşi păstrează numele de la 1858, dorind să sublinieze 
continuitatea şi seriozitatea firmei. Abia după 1848 fiind naţionalizat magazinul 
va primi numele de „ Lâna de aur" sub care funcţionează şi astăzi. Instalată la 
parterul clădirii „Societăţii Generale" (astăzi Hotel Capitol), având şi calitatea 
de „furnizor al casei regale" şi o clientelă selectă, firma era îndreptăţită în 1933 
să-şi serbeze cei 75 de ani de existenţă. 

În acest scop editează în gustul şi grafica epocii un caiet festiv tipărit cu 
o deosebită acurateţe pe hârtie retată la Sibiu, la „ Krafft & Drotleri" una din 
cele mai modeme imprimerii ale ţării. Fotografiile se îmbină cu desenele, 
prezentând o istorie ilustrată a negoţului de postavuri şi stofe. 

Din cele două pagini ale textului introductiv aflăm că tradiţia firmei este 
confirmată de „fidelitatea clientelei noastre, printre care se numără familii a căror a 
treia generaţie târguie de la noi". Se mai poate citi: „cu mândrie numărăm printre 
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clienţii noştri în afară de curtea regală înalţi demnitari ai statului şi ai bisericii, 
reprezentanţi ai ştiinţei şi arte precum şi alte personalităţi marcante din viaţa 
publică. Numele „ Schlesinger" a devenit de multă vreme sinonim al expresiei 
„stofă bună". 

Doctor Nicolae Remeriţă, într-o notă foarte concisă intitulată „ Trei sferturi 
de veac" prezintă comerţul bucureştean de stofe în perspectiva lui istorică şi 
apariţia primilor croitori europeni, mai sus menţionaţi. „Solia vestimentară aşi 
a modei - scrie autorul - deschidea în multime definitiv calea vremurilor modeme 
şi negustorii, încă o dată, îşi îndeplinea~ rolul de prospectori". 

Urmează apoi revelaţia acestui caiet festiv, o tabletă iscălită de Tudor 
Arghezi intitulată „ Stofa şi costumul", care, surpriză, nu este inclusă în volumele 
de „ Opere" ale scriitorului. Aşadar un text, care retipărit aici este pus astfel la 
dispoziţia exegeţilor arghezieni. Dar înainte de a face unele consideraţii privitoare 
la semnificaţiile istorice ale textului lui Arghezi mai trebuie amintită şi scurta 
rubrică de însemnări intitulată „ Psihologia costumului". Au fost selectate două 
scurte fragmente literare şi o ştire - actuale în 1933, insolită însă la sfârşitul 
veacului XX. Aflăm astfel că în studiourile Radio Difuziunii Britanice actorii 
au fost obligaţi să se prezinte pentru a-şi susţine programul în ţinută de seară. 
Motivaţia: haina „influenţează dispoziţia intimă a individului întărind astfel 
impresia necesară artistului de a concerta în faţa unui public numeros şi exi
gent". Sunt citate două scurte fragmente din romanul „Moşia spaniolă", de 
Ralph Mottram în care este pusă în evidenţă „eleganţa involuntară a omului 
care alege totdeauna ce e mai bun, ca fiind şi cel mai ieftin". Urmează cel de-al 
doilea citat din romanul lui Upton Sine/a ir „Aşa se fac dolarii" în care studentul 
sărac Jed, pentru a parveni îşi permite o singură cheltuială „un costum elegant 
după ultimă modă". Autorul anonim al acestei broşuri afirmă în încheiere: 
„hainele noastre - aceste tovarăşe mute - ne pot da încredere în noi sau pot 
constiţui o jenă ... o îmbrăcăminte elegantă constituie prin ea însăşi un succes". 

In acest context gândurile lui Tudor Arghezi exprimate în tableta sa au în 
perspectiva istorică o valoare deosebită. 

Antagonismul între îmbrăcăminte şi starea morală a persoanei este o veche 
temă a eticei de sorginte medievală şi pe care o găsim exprimată şi în literatura 
noastră. De pildă în versurile lui Anton Pann grupate sub titlul „Haina mai mult 
c privită decât persoana cinstită" (Nastratin Hogea, Biblioteca pentru toţi, 
ed. Alcalay, pa. 16). Nuntaşii din povestire „pe cei cu haine scumpe să trateze 
alergau", iar concluzia din ultimul vers suna astfel: „că văz toţi privesc la haine 
şi persoana n-o cinstesc". 

Maximei medievale „vestimentum non fecit monachum" (T. Vianu, Dicţionar 
de maxime comentat, Bucureşti, 1902, p. 100) i se opune însă o realitate exprimată 
în zicala cunoscută „Haina face pe om". Dând un înţeles mai adânc acestei „atitudini 
de viaţă" TudoAr Arghezi scrie: „costumul e expresia exterioară a sufletului şi a 
inteligenţei". In stilul său caracteristic poetul pamfletar se ridică împotriva 
moraliştilor de „bibliotecă" care se opun „aspectelor mai noi ale decenţei" cu 
referire la „omul civilizat şi curat de după război", evident cel din 1918. 

Părerile lui Tudor Arghezi aşternute pe hârtie nu sunt întâmplătoare. După 
încheierea războiului, în Bucureştii deveniţi capitala României Mari au loc 
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transformări spectaculoase cu implicaţii comportamentale deosebite. Eleganţa 
este o preocupare în societatea bucureşteană. Şi în „micul Paris" are loc o 
adevărată revoluţie în domeniul modei feminine; scurtarea fustelor şi ciorapii 
de mătase turbară pe esteti şi nu numai! Eleganţa bărbăteasă este şi ea diferită 
de cea de dinainte de război. O găsim descrisă până în cele mai mici amănunte 
de Camil Petrescu în al său „ Pat al lui Procust ". La un bărbat îmbrăcat după 
moda zilei, în 1927, haina era scurtă iar vesta închisă până sub nodul cravatei. 
Pantalonii sunt strâmţi pe gleznă iar pe cap faimoasa pălărie" a la Maurice 
Chevalier". Faţa este rasă, fără barbă şi mustaţă („Patul lui Procust", ed. 1957, 
p. 277). 

Comerţul bucureştean profită din plin de toate aceste schimbări şi aici se 
leagă lucrurile. O firmă de veche tradiţie cu o clientelă selectă îşi aniversează 
trei sferturi de veac de existenţă editând un caiet festiv de înaltă ţinută culturală, 
avându-l colaborator şi pe unul din literaţii de seamă ai epocii care scrie despre 
semnificaţia etică a stofei şi costumului într-o societate civilizată. 

Tudor Arghezi şi firma „ Schlesinger ", iată o concordanţă deloc 
întâmplătoare care ilustrează un aspect al istoriei Bucureştiului prosper din 
perioada interbelică. 

1 ., Spitaria" nu are cum s-ar crede sens de farmacie (spiterie). Cuvântul german din care 
se trage acest neologism de început de modernitate este .. Spe=erai" adică tot băcănie. În înţelesul 
zilelor noastre titlul firmei ar fi „ Băcăniei şi delicatese" fapt confirmat şi de produsele pentru 
care „ Martinovici şi Asan" publicitate în presa vremii. 
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STOFA SI COSTUMUL 
' 

de Tudor Arghezi 

Costumul e expresia exterioară a sufletului şi a inteligenţei. Ar fi cu 
neputinţă de conceput o omenire nesimţitoare la trupul vizibil şi indiferenţă la 
acest esenţial, care-i costumul. Moraliştii, lipsiţi de teme noui la preocupările 
lor vechi de bibliotecă, se referă, ca să veştejească moda, adică circulaţia în 
aspecte noui a decenţei, la omul peşterilor învelit sumar cu pielea ursului din 
pădure, pe care cel puţin omul sălbatic ştia să-l prindă şi să-l doboare . 

Drept răspuns, omul civilizat şi curat, de după războiu, îşi înmulţeşte 
garderoba, fie bogat, dacă mai sunt oameni bogaţi , fie sărac, dar cu grijă de 
impresia pe care trebuie să o facă şi a cărei condiţie de căpetenie este 
îmbrăcămintea şi corectitudinea ei. 

SUMMA R Y 
Cloth and Costume - An Artic/e by Tudor Arghezi - Notes Concerning 

an O/d Stamp 
by Oliver Velescu 

A broshure was published in 1933, on occasion of the 75th anniversary 
of the foundation of the firm „ Gh. Schoesinger succ. W Winter ", in Bucharest. 
By its content, the broshure offers the author a good opportunity to evoke trade 
traditions in the Romanian Capital. 
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VIATA COTIDIANĂ 
ÎN uucuRESTIUL PRIMULUI 

' 
DECENIU INTERBELIC 

prof. Alexandrina Nicolae 

Bucureştenii 

IV. 1. Demografie. Etnie. 

O trăsătură caracteristică a Bucureştiului primului deceniu interbelic o 
reprezintă explozia demografică. Această creştere rapidă a populaţiei nu trebuie 
pusă pe seama unui spor natural ridicat, deoarece acesta. se prezenta la sfârşitul 
războiului la jumătate faţă de cel antebelic, 2,22°o/ooo faţă de situaţia anterioară 
- 5,46o/oo, ci trebuie pusă pe seama unui accentuat proces de emigrare spre oraş 
a locuitorilor din zonele urbane apropiate. Acest fenomen nu îşi are începutul 
acum. El se accentuase încă de la cumpăna celor două secole datorită diminuării 
proprietăţilor agrare din zonele rurale şi accentuării procesului de ind_!.lstrializare 
a Bucureştiului, fapt ce necesita o continuă cerere de mână de lucru. In perioada 
1920-1925, 75.112 persoane se stabilesc în Bucureşti aşa cum dovedesc datele 
înscrise în Buletinul Statistic al Municipiului Bucureşti, pentru ca, în perioada 
1925-1930 cifra aceasta să se ridice la 91.666 persoane astfel că pentru toată 
perioada 1920-1930 cifra se va ridica în total la 168.268 provinciali ce se 
stabilesc în Capitală. 1 Recensământul din 1930 făcea o statistică a populaţiei 
bucureştene în funcţie de locul naşterii precizâng că din totalul de 639.040 
locuitori, 260.904 (4%) sunt născuţi în Bucureşti. In alte rubrici SE dădea şi o 
diferenţiere pe sectoare: sectorul I avea 37,6%, sectoarele II şi III şi o parte a 
sectorului IV aveau 45% pentru ca în scurt timp (până la efectuarea 
recensământului) situaţia sectorului III să suporte o modificare radicală, ajungând 
la procentul de 12% populaţie originară din Bucure~ti deoarece extinderea 
uzinelor „Malaxa" determinase noi emigrări spre oraş. 

Această creştere a populaţiei face ca, la 1930, Bucureştiul să reprezinte 
prin numărul populaţiei sale, 20,9% din populaţia urbană a României. Totuşi 
densitatea acestei populaţii nu era însă foarte mare, fiind în medie de 69,6 loc/ 
km2, respectiv 81,5 loc/km2 (în 1927)3, Bucureştiul continuând încă să-şi păstreze 
multe dintre caracteristicile sale de influenţă orientală, caracteristici ce făceau 
din el un oraş mai mult larg decât înalt. Era de fapt aceasta caracteristica 
oraşelor româneşti îndeosebi a celor din afara arcului carpatic, despre care 
revista „Gospodăria Comunală şi Judeţeană" scria în numărul său din 15 

1 ***,Recensământul General al Populaţiei României din 28 decembrie 1930, Bucureşti, 
1939-1940, voi. IX, pag. 11. 

2 Ibidem, voi. IX, p. a treia, p. 75. 
3 Ibidem, p. a zecea, p. 5. 
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noiembrie 1922: „Cine nu vede şi nu recunoaşte când se apropie de oraşele 
noastre, aspectul lor de sate mari cu mahalale întinse în cari pe alocuri se 
cultivă porumbul? Cine nu constată întinderea exagerată a suprafeţei lor [ ... ] 
faţă de populaţia rară, structura dezordonată a reţelei de strade cu defectele ei 
de circulaţie·, de igienă şi estetică, aşezarea nepotrivită a edificiilor publice, 
lipsa de pieţe publice de seamă".4 Chiar dacă pare exagerată realitatea se prezenta 
chiar astfel: erau tot atât de multe condiţii „favorabile" care să alinieze oraşul 
la standardele europene, condiţii ce se reflectă în viaţa de zi cu zi. 

Ca structură etnică această populaţie era foarte diversificată. Marea sa 
majoritate o alcătuiau însă românii fie că era vorba de cei născuţi aici fie că era 
vorba de cei veniţi din alte zone. Aşa era cazul moldovenilor (mai puţini ca 
număr), al ardelenilor sau al oltenilor, ultimii alcătuind grupul cel mai numeros 
al negustorilor ambulanţi, cei care erau o prezenţă zilnică pe străzile bucureştene: 
„ducându-şi în coşurile lor de la capetele cobiliţei purtate pe umeri, tot soiul de 
alimente şi alte produse până în colţurile cele mai îndepărtate ale oraşului şi 
strigându-şi în chip sonor şi pitoresc marfa." 

Acestor români veniţi din diverse zone de la nordul fluviului li se adăuga 
un număr mare de aromâni al căror aflux spre Bucureşti începe încă din secolele 
anterioare dar se accentuează în vremea lui Cuza, datorită politicii protecţioniste 
a statului român, şi continuă în toată perioada următoare cunoscând un puternic 
flux în cea interbelică. 

Tot ca localnici poate fi menţionată şi populaţia de ţigani, foştii robi din 
secolul al XIX-iea care după eliberare s-au retras spre periferiile oraşului, spre 
Colentina, Tei, Balta Albă continuându-şi meseriile tradiţionale pe care până 
atunci le practicaseră la curtea boierească: prelucrarea fierului şi aramei 
(potcovari, căldărari, spoitori) de lăutari, de „pieptănari" iar femeile lor vânzând 
flori şi diverse produse alimentare (porumb fiert, „floricele" etc.) sau alcătuind 
grupul aşa-numitelor „chivuţe" măturătoarele pe care introducerea periilor 
mecanice nu le-a putut îndepărta din activitata de salubrizare a Capitalei. 

Toleranţa statului român şi a populaţiei în general a permis aşezarea aici, 
încă din evul mediu, şi a unor populaţii străine, ce s-au grupat ulterior în 
anumite zone ale oraşului şi-au construit biserici şi şcoli, convieţuind cu 
localnicii. 

Aşa este cazul armenilor colonie veche şi importantă în Bucureşti, care 
şi-au ridicat aici şi o biserică (l 911 ), a evreilor veniţi în Bucureşti atât dinspre 
sud (din Peninsula Balcanică) cât şi dinspre nord (Podolia, Polonia) evaluaţi la 
începutul secolului de Fr. Dame la aproximativ 50.000 (la 1904) în situaţia în 
care la acea dată oraşul avea 296.740 locuitori.5 Numărul acestora era într-o 
continuă creştere dovadă cele 17 sinago~i pe care le menţionează „Planul şi 
ghidul oraşului Bucureşti" pe anul 1919. 

Dintre ceilalţi locuitori de origine străină, primii în ceea ce priveşte numărul 
sunt maghiarii. La 1899 sunt menţionaţi în număr de 38.000 „supuşi 

4 Gospodăria Comunală, an II, nr. 3 din 15 noiembrie 1928, p. 3. 
5 cf. Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor. Bucureşti, 1979, p. 225. 
6 M. C. Pântea, Noul ghid şi plan al oraşului Bucureşti, Bucureşti, 1919, p. 40. 
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austro-ungari" (deci posibil şi români transilvăneni)7. Le urmau în ordine 
germanii, turcii (fiind menţionat în Bucureşti şi un „mecenat" lângă Parcul 
Carol) al căror număr a fost sporit de aducerea unui grup de 70 de familii din 
părţile Mangaliei, alcătuit din ţigani mahomedani vorbind turceşte sau tătăreşte 
şi fiind aşezaţi în preajma Cociocului (zona Filaret)8. 

Ruşii au reprezentat şi ei un număr considerabil în populaţia capitalei, 
mai ales din a doua jumătate a secolului al XIX-lea urmaţi de un alt val după 
declanşarea revoluţiei bolşevice. Dintre aceştia s-au ridicat faimoşii muscali ce 
staţionau cu trăsurile lor elegante în Piaţa Teatrului, sau pe Bulevard „îmbrăcaţi 
în caftane lungi de catifea, vara cu şapcă, iarna cu căciuliţe de astrahan", 
ajunseseră o caracteristică a Bucureştilor relevată de călătorii străini9 , 
caracteristică pe care automobilul începe să o estompeze. 

Lor li se adaugă un număr mai restrâns de italieni, care aveau şi o şcoală, 
o biserică, de francezi a căror cifră se cota în jur de 2000, întemeindu-şi chiar 
şi un institut propriu, de englezi, reduşi şi ei ca număr dar care toţi îşi construiesc 
o biserică proprie, sau de polonezi, veniţi din secolul trecut, populaţie despre 
existenţa căreia este dovadă numele de str. Polonă. 

Indiferent de motive creşterea cifrei populaţiei Capitalei este reală, de la 
382.853 în 1918 se ajunge la 661.195 (cu comunele suburbane) în 1930. Era 
însă o populaţie pestriţă, neuniform repartizată în teritoriu, cu tradiţii şi obiceiuri 
diferite, cu mentalităţi diferite, fapt ce se va reflecta în viaţa de zi cu zi, în 
sensul că această populaţie nu va reprezenta un bloc unitar al „orăşenilor" aşa 
cum era cazul oraşelor ardelene ci aici interesul particular era pus întotdeauna 
în faţa intereselor publice. 

IV. 2. Ocupaţii. Salarii. Preţuri. 

Sporirea populaţiei Capitalei în primul deceniu interbelic se explică prin 
prisma potenţialului economic în creştere al oraşului, potenţial ce duce la lărgirea 
paletei ocupaţiilor, majoritatea populaţiei fiind cuprinsă în sfera industrială, 
comercială sau bancară. 

Sfera industrială presupune o multitudine de specializări dar lucrarea de 
faţă, nepropunându-şi să facă un studiu aprofundat al acestui sector nici a celui 
bancar, aflate într-o continuă schimbare şi supuse diverselor crize, îşi propune 
doar o scurtă trecere în revistă a celuilalt sector, sectorul comercial, sector 
diferenţiat şi el dar care are un impact mai vizibil asupra vieţii cotidiene. 

Interesele comercianţilor sunt puternic lovite, la începutul primului deceniu 
interbelic de intervenţia administraţiei oraşului prin impunerea de preţuri maxi
male la produsele de primă necesitate. Era o măsură menită să stabilizeze situaţia 
în condiţiile în care inflaţia făcea ravagii, pe piaţă circulând, în paralel, diverse 
emisiuni monetare. Aceasta era conjunctura în care se vota şi se încerca punerea 
în aplicare a decretului împotriva speculei (1919). Stabilizarea monetară din 
1920 şi reforma financiară propusă de Nicolae Titulescu, în 1921, vor duce la 

7 Constantin C. Giurescu, op. cit .. p. 226, p. 227. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
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încurajarea micilor comercianţi, prin scutiri de taxe pentru veniturile reduse şi 
impozit progresiv pe venit. Situaţia nu revine însă definitiv la normal, 
municipalitatea fiind nevoită să repună în vigoare, în 1922, decretul din 1919 
referitor la speculă iar din 1923 se face o nouă reformă financiară, reformă ce 
avea acelaşi scop: încurajarea întreprinzătorilor mici şi mijlocii, împărţind venitul 
în 7 categorii, pentru fiecare categorie existând dispoziţii speciale. 

După această dată, comerţul bucureştean ia într-adevăr avânt în strânsă 
legătură cu avântul industriei în mod special. Târgurilor deja existente (Văcăreşti, 
Tei) ce asigurau necesarul de articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte pentru 
o populaţie ce nu îşi putea permite prea mult, li se adaugă noi târguri-expoziţii, 
realizându-se astfel o nouă formă de publicitate. Aşa era cazul cu Târgul Moşilor 
unde se prezenta o gamă largă de produse sau a numeroaselor târguri de auto
mobile organizate în diverse puncte ale oraşului. 

Publicitatea făcută pe căi din ce în ce mai modeme reprezenta de fapt 
noutatea în acest domeniu; revistele de specialitate, cum ar fi „Reclama" din 
1921 sau cea din 1929 militând prin presă pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale 
din Capitală, şi pentru o cât mai bună educaţie a negustorului, pentru ca acesta 
să poată şti cum să-şi vândă repede şi la un preţ bun marfa. Un accent deosebit 
este pus în acest sens pe folosirea reclamelor luminoase sau pe aranjarea cât 
mai estetic a vitrinelor, deoarece aceste două căi reprezentau modalităţi sigure 
de atragere a clienţilor. 

Fie că era efectul unei cereri ridicate din partea unei populaţii în continuă 
creştere, fie că era efectul publicităţii, cert este că activitatea comercială 
proliferează, negustorii bucureşteni încercând să-şi găsească şi alte locuri de 
desfacere decât pieţele capitalei, dovadă numărului din ce în ce mai mare al 
voiajorilor comerciali ce părăsesc zilnic Capitala şi a căror activitate intensă şi 
desfăşurată pe scară largă o dovedeşte şi faptul că ei îşi întemeiază o asociaţie 
proprie pentru a le apăra interesele şi chiar publica o gazetă proprie. 

Gama produselor desfăcute de aceşti negustori bucureşteni este şi ea 
diferenţiată acoperind întregul necesar al populaţiei. Se putea spune că era chiar 
un surplus de produse dar nu şi banii suficienţi pentru a fi cumpărate. Preţurile 
erau şi ele diferenţiate nu numai în funcţie de calitatea produsului ci şi de 
categoria magazinului de unde aceasta era cumpărat. Astfel dacă la magazinul 
„Victoria Shoe Boston" din Calea Victoriei, preţul pantofilor bărbăteşti varia 
între 260 şi 150 lei sau a pantofilor de damă între 225 şi 180 lei, spre periferie 
preţurile scădeau, la fel şi calitatea produsului, ajungând ca o pereche de 
încălţăminte să coste câteva zeci de lei dacă era nouă şi chiar mai puţin dacă 
bucureşteanul, căruia nu îi permitea buzunarul, se ducea şi se târguia cu negustorii 
evrei din Hala de Vechituri, a lui Taica Lazăr, de pe Calea Văcăreşti. 

Un continuu pericol pentru aceşti negustori mari sau mici îl reprezenta 
negoţul ambulant, ei militând în toată perioada primului deceniu interbelic pentru 
interzicerea acestuia sub motiv că negustorii ambulanţi plătesc taxe derizorii 
faţă de Primărie, în timp ce ei plătesc chirii costisitoare, continuu sporite datorită 
crizei de locuinţe aşa cum argumenta un periodic al vremii: „în schimbul unei 
mici taxe, vânzătorii ambulanţi îşi depun coşurile lor cu marfă în faţa magazinelor, 
sfidând pe adevăraţii negustori care plătesc chirii şi dări către stat, judeţ şi 
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comună. Şi fără nici un pic de teamă, aceşti ambulanţi ocupă trotuarele înguste 
şi împiedicând accesul trecătorilor [ ... ] Şi acest lucru să nu credeţi că se întâmplă 
numai în cartierul Obor, dar chiar şi pe strada Lipscani, dând trecătorilor un 
aspect de bâlciu oriental." 10 

Unii dintre aceşti negustori care făceau dese reclamaţii la adresa 
ambulanţilor, uitau că ei înşişi sau înaintaşii lor începuseră tot aşa pentru ca 
abia mai târziu să acceadă pe scara socială, totuşi nu conteneau să ducă o 
intensă campanie împotriva acestora reuşind, în 1926, să determine muni
cipalitatea să dea o lege pentru restrângerea paletei de produse pe care aceştia 
aveau dreptul să le pună în vânzare. Chiar dacă li se îngrădea libertatea, nu se 
putea anula totuşi prezenţa vânzătorilor de produse de simigerie, a celor de mici 
obiecte de uz casnic, a nelipsiţilor olteni cu coşurile lor pline cu zarzavat sau 
a micilor vânzători de ziare a căror activitate o descrie un articol dintr-o revistă 
a vremii: „Copiii, între 6 şi 15-16 ani, băieţi şi fete [ ... ] se frământă de-a 
valma, [pe strada Sărindar] se înjură, se bat, îmbrâncesc trecătorii, murdăresc 
locul... până la apariţia ediţiilor de seară ale ziarelor. Atunci, în lumina de 
decor a zilei ce se sfârşeşte, împânzesc strada în goană nebună, cu strigăte 
disperate, se zbat în picioarele trecătorilor, irup în Calea Victoriei, şi în localurile 
publice, se întrec, se înjură în goană după câţiva bani. Sunt vânzătorii de ziare 
[ ... ] factori de cultură, având temeinic scuza că nu sunt singurii apostoli analfabeţi 
ai culturii". I 1 

Aceasta era situaţia în zona aproximativ centrală a oraşului în timp ce la 
periferie, singurii beneficiari ai mahalalelor erau cârciumarii, ziarul „Dimineaţa" 
menţionând pentru anul 1925 un număr de 92 de cârciumi în «Câmpul Veseliei» 
şi 150 în Tei. Aceştia profitând de perioada tulbure, reuşeau să se îmbogăţească 
relativ repede şi îşi manifestau tendinţa de a depăşi mediul mahalalei, lucru pe 
care dacă nu îl reuşeau ei o făceau urmaşii lor. Acest tip de ascensiune este 
surprins bazându-se pe faptele reale, de romanele apărut~ în acea perioadă cum 
ar fi „Maidanul cu dragoste" al lui G. M. Zamfirescu, „Intunecare" a lui Cezar 
Petrescu sau mai târziu de „Groapa" lui E. Barbu. 

Alăturându-se unei alte categorii a mahalalei ce trăia şi ea după reguli 
proprii - bandele de cuţitari sau bătăuşi - negustorii făceau însă o figură aparte. 
In general proveniţi din mediul rural, ei reprezentau singurul grup dinamic al 
acestei zone. Aduşi de mici la oraş de către taţi, băgaţi slugi la vreun negustor 
din Grand, Rahova, Dudeşti sau Obor, aceşti copii muncesc pentru hrană, haine, 
locuinţă şi, uneori, pentru o sumă derizorie. Unii rămân la acest stadiu toată 
viaţa, în schimb alţii, mai întreprinzători şi mai avari reuşesc să acceadă pe 
scara socială, îşi clădesc singuri o dugheană cu puţinii bani agonisiţi, vând 
marfă proastă dar la preţuri acceptabile sau pe credit pentru a-şi asigura o 
clientelă permanentă. In aceste condiţii această dugheană, la început simplă, o 
poate mări dacă se mai şi însoară cu o fată bogată (de obicei a unui alt negustor), 
cu zestrea nevestei îşi face case noi de zid, dar nu îşi îngăduie nici acum odihna 
preferând să iasă doar o dată pe an la o grădină cu taraf, pentru a-şi etala 

1° Curierul Oborului..„ an I, nr. I, din I oct. 1929, p. 2. 
11 Paza Poliţienească. Administrativă. Socială, an I, nr. 4-5 din noiembrie 1921, p. 154. 
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bogăţia proaspăt acumulată, dar unde nu se simte în largul său. Fiii sau nepoţii, 
daţi la şcoală, vor ajunge funcţionari mărunţi şi se vor muta de la periferie spre 
centru. Vor purta neapărat guler tare şi manşete încercând să confirme proverbul 
„haina face pe om". Strănepoţii vor continua să se îmbogăţească şi vor parveni 
în vârful piramidei sociale devenind spilcuiţi cu imobil propriu în centru, cu 
servitori; îşi vor aglomera titluri şi nu se va mai mira nimeni dacă îşi vor 
revendica o origine nobilă. 

Aceştia erau cei care, în centru sau spre periferie, ştiau întotdeauna să 
profite de conjunctură, să scadă sau să crească în general preţurile, reuşind în 
final să obţină ceea ce doriseră: libertatea comerţului fără ca autorităţile să se 
mai amestece. 

Aceste preţuri vor fi, din punctul de vedere al cumpărătorului, considerate 
prea mari faţă de venitul general al populaţiei, acest lucru fiind des reflectat în 
presă. A doua jumătate a primului deceniu interbelic aduce o modificare: se 
tinde tot mai mult la echilibrarea raportului dintre salarii şi preţuri. Astfel 
pentru salarii ale cetăţenilor ce lucrau în sfera productivă, salarii care variau 
între 3335 lei (minimum) şi 7800 lei (maximum) în perioada 1925-192612 (la 
care se mai adaugă şi sporuri ce puteau ajunge la .maximum 20% din salariu), 
s-a făcut un calcul al sumei pe care o necesita întreţinerea unei familii. După 
media preţurilor din anul 1926 bugetul lunar de cheltuieli al unei familii a 
cunoscut o creştere cu aproape 450 de ori faţă de cel din anul 1914, când 
salariul lunar de 200 lei al unui funcţionar sau muncitor, căsătorit şi cu un copil, 
ajungea să acopere necesarul. Astfel, în 1914 se cheltuiau 67.55 lei pentru 
alimente în timp ce în 1926 - 3118. 71 lei, pentru încălzire erau necesari 26 lei 
în 1914 şi 976.80 lei în 1926, pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte se alocau, 
din bugetul familial, 26 lei în 1914 şi 976.80 lei în 1926 iar pentru chirii şi 
diferite cheltuieli 52 lei erau suficienţi în 1915 în timp ce în 1926 se alocau 
2600 lei. Pe ansamblu, totalul cheltuielilor necesare lunar întreţinerii unei familii 
se cifra la 200 lei în 1914 (exact salariul capului familiei) şi la 9128.30 lei în 
1926, depăşind media salariului. 13 

Situaţia se va îmbunătăţi în perioada următoare ajungându-se la o 
echilibrare preţ-salariu dar această realizare nu îi va bine dispune pe bucureşteni 
pentru multă vreme deoarece declanşarea crizei economice în 1929 va determina 
o nouă răsturnare a situaţiei. 

IV. 3. Familia, copiii şi educaţia acestora 

Instituţia familiei a reliefat întotdeauna mentalul unei colectivităţi. 
Modificarea conjuncturii istorice a influenţat şi principiile de constituire şi 
menţinere a unei familii. Din acest punct de vedere, sfârşitul primul război 
mondial, aduce două probleme majore în faţa societăţii româneşti: situaţia 
materială în general proastă a locuitorilor Capitalei şi emanciparea femeii. Cele 
două aspecte influenţează direct modul de percepere a căsătoriei. Pentru că prin 
căsătorie se realiza actul cel mai important al vieţii, se pune problema ca 

12 0 *, Mişcarea salariilor în anul 1923. Bucureşti, 1924, p. 30. 
13 ***, Statistica Preţurilor .... Bucureşti, 1926, p. 14. 
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persoanele ce o contactează să fie cât mai capabile. Astfel, chiar dacă ea este 
un angajament liber consimţit, totuşi, în general, se realizează prin convenienţă, 
dovadă o fac anunţurile matrimoniale din revistele vremii care alături de o 
descriere a persoanei ce dorea să se căsătorească face şi o trecere în revistă a 
datei şi referinţelor. Existau chiar reviste speciale pentru anunţuri matrimoniale 
aşa cum ar fi „Jurnalul Căsătoriilor" ( 1920) sau „Gazeta Căsătoriilor" ( 1920). 
Aceste reviste făceau şi colete publice pentru a alcătui dote ce urmau să favorizeze 
căsătorirea orfanelor de război. În acest sens s-a întemeiat chiar şi o societate 
de binefacere, Societatea Principesa Elena pentru mariajul orfanelor de război 
din România. O trecere în revistă a acestor anunţuri dovedeşte că la acest tip, 
de contactare a unei căsătorii, recurgeau în general persoanele cu venituri medii 
şi mai puţin cei săraci care se serveau în continuare de peţitoarele cartierelor 
sau cei din înalta societate care recurgeau în astfel de cazuri la cunoştinţele de 
familie. Uneori existau şi situaţii când astfel de anunţuri, foarte serioase de 
altfel, prin formulare deveneau comice: „Văduvă Tânără deces cu frumos imobil 
şi 50.000 numerar plus o mare perspectivă de moştenire sigură în curând circa 
300.000 lei doreşte mariaj cu domn 30-38 ani cari îi poate face fericită viaţa. 
Oferte pentru «Văduva nefericită»" 14 . Argumente pentru avantajul acestui tip de 
căsătorie aduce tot o astfel de revistă printr-un articol al său în care se precizează: 
„Trăim într-o epocă prea materialistă şi oricât am vrea, nu ne putem sustrage 
de la îndatoririle ce o căsnicie trebuie să le aibă într-o societatea modernă. [ ... ] 
S-au dus vremurile romantismului, când două fiinţe care se iubeau putea să se 
avânte în lumea largă fără a avea vreo sumă oarecare de bani [ ... ] Se fac şi 
astăzi căsătorii din dragoste, când ambele părţi nu au pretenţii materiale, dar 
după o existenţă de 5-6 luni din înflăcăratul lor amor nu mai rămâne decât o 
slabă amintire pentru ca ambele părţi să se despartă apucând pe drumuri 
piezişe". 15 Căsătoriile din dragoste nu mai sunt astfel de actualitate. Cuvântul 
„amor" nu mai este văzut în strânsă legătură cu relaţia de căsătorie aşa cum se 
exprima o contemporană: „A lega noţiunea de amor de noţiunea de cinste este 
o perversitate curat bărbătească. Dar a adăuga amorului, pe lângă cinste noţiunea 
de legal, aceasta se cheamă pur şi simplu sadism". 16 

Expresie a metodei de contactare a unei astfel de căsătorii de convenienţă 
o reprezintă prevederile referitoare la căsătorii din Codul Civil unde se menţiona 
ca o obligativitate vârsta de căsătorie de la 18 ani în sus pentru fete, chiar dacă 
în cazuri speciale se puteau da şi dispense, iar pentru băieţi de la 25 ani în sus. 
Până l.a vârsta de 21 de ani aveau nevoie de consimţământul părinţilor. 

In general căsătoriile se făceau între persoane cu un statut social identic 
sau aproape identic. Mezalianţele nu erau interzise dar se încerca a se contacta 
o căsătorie „între persoane cu principii, idealuri, asemănătoare" pentru ca ea să 
reziste, cei doi având multe lucruri în comun. Căsătoria civilă o preceda pe cea 
religioasă. Cu acest prilej se încheia contractul de căsătorie ce prevedea şi dota. 
Conform Codului Civil, aceasta se afla în administraţia şi folosinţa bărbatului, 

14 Gazeta Căsătoriilor „ •• an II, nr. 6, din 15 sept. 1921, p. 14. 
15 Jurnalul Căsătoriilor; an I, nr. 11, din decembrie 1922, p. 30. 
16 Se zice„., an I, nr. li, din dec. 1922, p. 30. 
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ea nu putea fi constituită şi mărită în timpul căsătoriei. În cazul bunurilor 
imobile (locuinţe), bărbatul nu avea drept să le înstrăineze şi nici să ipotecheze. 
Celelalte bunuri ale femeii ***** se aflau în administraţia şi la dispoziţia acesteia. 
Chiar dacă era expresia unei decizii liber consimţite, această căsătorie civilă 
trebuia să fie urmată de cea religioasă pentru a nu transforma căsătoria într-un 
simplu contract. Existau şi excepţii în acest sens: în cazul în care cei doi erau 
de religie diferită era valabilă doar căsătoria civilă sau în cazul în care două 
persoane de aceeaşi religie nu doreau decât căsătorie civilă. Totuşi, dacă unul 
dintre soţi dorea şi căsătoria religioasă iar celălalt se opunea, primul era liber 
să ceară divorţul. Aşadar, părerea bisericii era destul de mult luată în seamă ea 
fiind şi cea are reglementa contactarea unei căsătorii între rude până la gradul 
al patrulea. 

Căsătorii se fac dar ele nu mai reprezintă o atracţie deosebită pentru 
tineret. Lipsa mijloacelor materiale determină pe mulţi tineri (funcţionari, studenţi 
etc.) să renunţe la ideea căsătoriei şi să prefere libertatea sub aripa unui protector, 
dacă acest lucru era posibil. Astfel, în privinţa dragostei, principiile lor sunt 
libere nu mai mult cât să treacă dincolo de limitele morale ale societăţii. Şi în 
cazul celor căsătoriţi şi în cazul celor necăsătoriţi se înregistrează o explozie de 
vitalitate, o încercare de îndepărtare a corsetului impus de o societate 
conservatoare, o societate care începuse însă să se transforme şi ea. Este o 
perioadă când sunt menţionate numeroase căsătorii nelegitime, numeroase 
avorturi sau un număr mare de „copii din flori". Această situaţie este favorizată 
şi de faptul că nu exista o lege ce ar fi permis căutarea tatălui astfel că aceşti 
copii nelegitimi erau condamnaţi să aibă pentru toată viaţa statutul de bastard, 
dacă tatăl nu binevoia să-i recunoască. Spre exemplu, o statistică din anul 1928 
referitoare la anul precedent menţionează numărul copiilor născuţi în Bucureşti 
pe anul 1927 la 4969 băieţi şi 4750 fete. Dintre aceştia 2.050 sunt nelegitimi, 
81 găsiţi, doar 35 fiind recunoscuţi ulterior, 609 legitimaţi şi 89 adoptaţi. I? 

Situaţia bărbatului era avantajată de legislaţia vremii atât în cazul sus 
menţionat cât şi în cazul încheierii unei căsătorii propriu-zise. Chiar dacă în 
titlul II (Despre Drepturilor Românilor), art. 6 al Constituţiei din 1923 se prevedea 
că „Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza egalităţii a celor două 
sexe" 18 iar articolul 192 al Codului Civil prevedea că „Soţii îşi datorează unul 
altuia credinţă, sprijin şi ajutor" 19 totuşi se considera că femeia putea căpăta 
drepturi civile abia după 40 de ani deoarece era incapabilă pentru viaţa publică. 

Un astfel de punct de vedere trebuie înţeles în conjunctura epocii, o epocă 
dominată politic de bărbaţi, o epocă a votului universal dar tot pentru bărbaţi. 
Femeia era considerată imatură şi ca atare ea trebuia să-şi asculte soţul în 
puterea căruia se afla conform legii maritale, ea fiind datoare „să-şi urmeze 
soţul oriunde interesul ar cerea".20 Se considera că cea mai bună carieră pentru 
o femeie era măritişul. Acesta ar fi trebuit să însemne de fapt punctul culminant 

17 Municipalitatea, an I, nr. 1, din mart. 1928. 
18 ***,Constituţia din 1923, Bucureşti, 1990, p. 7 
19 cf. Jurnalului Căsătoriilor, an I, nr. 4, din 1 dec. 1920. 
20 Gazeta Căsătoriilor .... an II, nr. 16, din apr. 1921. 
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al idealurilor acesteia. Pentru ca acest ideal să poată fi atins existau diverse 
mijloace pentru a veni în ajutorul femeii. Acestea făceau ca chiar şi o femei 
urâtă să devină atrăgătoare aşa cum afirma un contemporan: „Nu mai există 
femei urâte, cel puţin în Bucureşti [ ... ] fantezia pictorului contemporan şi 
chirurgia, electricitatea, chimia, coaforul, croitorul, industria şi mai cu seamă 
pasiunea ferventă a fiecărei femei de a fi frumoasă colaborează intim şi persis
tent pentru a crea bibeloul de lux care este femeia modemă".21 Dacă la aspectul 
fizic mai mult sau mai puţin plăcut se adăuga şi o dată rezonabilă, căsătoria se 
putea încheia destul de repede. 

Aceasta era situaţia în prima jumătate a deceniului doi al secolului XX 
pentru că, în strânsă legătură cu evoluţia societăţii, instituţia căsătoriei începe 
să fie privită din altă perspectivă deoarece şi statutul femeii începuse să se 
modifice. Ea are acum o profesie (în general) se implică tot mai mult în viaţa 
publică prin intermediul asociaţiilor caritabile sau a organizaţiilor feministe ce 
militau pentru drepturi politice egale cu cele ale bărbaţilor. Această nouă situaţie 
este cuprinsă de o revista vremii care menţiona faptul că dacă mai înainte 
măritişul reprezenta „starea finală a carierei" unei femei spre sfârşitul primului 
deceniu interbelic ea „are de urmat conştiincios atribuţiile ei şi ca profesionistă 
şi ca soţie şi mamă", profesia trebuind să fie văzută ca o completare a căsniciei 
şi nu să se excludă una pe alta. 22 

De convenienţă sau din dragoste, cu sau fără consimţământul părinţilor o 
căsătorie în această perioadă era precedată de o logodnă oficială, care putea 
dura câteva luni sau câţiva ani. Aceasta putea să se încheie în mod fericit prin 
căsătorie dar se putea şi desface din diverse motive. Atunci când finalul era 
fericit se ajunge la încheierea căsătoriei civile urmată ulterior şi de cea religioasă. 
Urma apoi aşa-zisa „lună de miere" pe care, înainte de război, bucureşteanul 
care şi-o putea permite (şi erau numeroase cazurile) o petrecea în străinătate. 
Acum erau puţini cei care mai făceau acest lucru, recurgând la metode mai 
modeste cum ar fi retragerea în singurătate la o moşie sau la o staţiune. 

Se presupunea că atât stabilitatea materială cât şi cele două forme sub 
care se încheia căsătoria trebuie să fie o bună bază de plecare într-o căsnicie 
durabilă. Ideea de divorţ nu era în general acceptată chiar dacă acesta era 
perfect legal considerându-se că aceasta nu trebuia să rupă căsătoria serioasă 
ci el desfăcea doar „concubinajele legale". 23 Cel mai des motiv de divorţ îl 
considera adulterul dar puteau exista situaţii când el era chiar tolerat cu ştirea 
unuia dintre soţi. 

Principala menire a unei căsătorii era considerată integrarea în viaţa socială 
şi asigurarea transmiterii experienţei la generaţia următoare, prin copii aşa cum 
menţionează şi articolul 185 al Codului Civil: „Căsătoriţii contactează împreună, 
prin singurul fapt al căsătoriei îndatorirea de a alimenta, a întreţine şi a educa 
copiii".24 

21 Se :ice ... , an I, nr. I, din mart. 1928, p. 4. 
22 Saison. Revistă de modă şi artă modernă, an I, nr. I, dec. 1920. 
23 Jurnalul Căsătoriilor, an I, nr. I, din dec. 1920. 
24 cf. Sfetnicul mamelor, an I, nr. 4, 1928. 
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Numărul copiilor era în medie de 3--4 şi educaţia acestora necesita un 
interes deosebit deoarece „copilul este o fiinţă cu caracterul său particular cu 
mentalitatea proprie; el este o fiinţă în formaţie care se dezvoltă prin exercitare 
şi imitaţie"25 . Deoarece se ştia că un copil admiră „întotdeauna faptele bune al 
adulţilor, prima educaţie se dădea în casă de către părinţii sau guvernantă. Ei 
erau obişnuiţi (în cazul celor din familiile bune) să producă impresie bună, 
deprinzându-se cu regulile de bază ale codului bunelor maniere. Totuşi mamele 
sunt sfătuite să nu-şi mai lase copiii pe mâna guvernantelor şi să se ocupe 
personal de aceştia. Ea era cea care îl învăţa să scrie şi să citească să ia pentru 
prima dată contact cu societatea, revistele vremii întrecându-se în a da sfaturi 
mamelor despre felul cum trebuie să-şi educe copiii. Alături de aceste sfaturi 
bune, revistele de specialitate surprindeau şi greşeli din educaţia copiilor: răsfăţul, 
ducerea copilului la teatru sau cinematograf la spectacole neadaptate vârstei lui, 
plimbarea cu copilul pe străzile supraaglomerate, punerea copilului în contact 
cu micile vicii în situaţia în care în casă se fumează, se joacă cărţi sau masa este 
servită în Acondiţii improprii aşa cum menţionează revista „Şcoala şi familia de 
mâine": „In câte familii nu sunt oare convorbirile din timpul mesei o adevărată 
otravă pentru sufletul copilului? La masă tata povesteşte adesea cum i-a înşelat 
pe ceilalţi pentru a obţine o favoare oarecare, mama critică vecinii, se pun la 
cale intrigi şi calomnii. Şi toate acestea uneori deschis, alteori oarecum acoperit; 
copiii se prefac că nu sunt atenţi şi stau cu urechile ciulite iar spiritul lor 
înregistrează. Aceste exemple destul de frecvente sunt o dovadă că astfel de 
greşeli în educaţie existau. 

Situaţia nu trebuie însă generalizată, aceste greşeli pot fi considerate 
accidentale, neputându-se susţine faptul că educaţia în familie se făcea totdeauna 
prost sau nu se făcea deloc (deşi existau şi astfel de cazuri). Dimpotrivă, educaţia 
în familie reprezenta baza pentru educaţia următoare, în afara acesteia deoarece 
educaţia în familie nu era singura suficientă. Ea se continua, după o anumită 
vârstă Jn cadrul reţelei de învăţământ public sau particular. 

Invăţământul public, reglementat pentru prima dată prin legea din 1864, 
suferă modificări ulterioare în perioada interbelică putând fi menţionată legea 
lui S. Mehedinţi din 1918 ce introducea obligativitatea învăţământului de 7 ani, 
legea Angelescu din 1924 prin care învăţământul primar era cel de 7 ani sau o 
lege a învăţământului particular din 1925 ce se referea la învăţământul primar 
şi secundar. 

Conform acestei legislaţii, copiii Bucureştiului primului deceniu interbelic 
beneficiau de condiţii prielnice de instrucţie în şcoli primare, secundare sau la 
Universitatea Bucureşti. Astfel, în cadrul învăţământului primar etapele le 
prezenta: şcoala pentru copiii mici (de la 4 la 7 ani - grădiIJiţa), şcoala primară 
şi şcolile speciale pentru copii debili şi anormali educabili. In toate aceste tipuri 
de şcoli, ei învăţau în limba română, programele erau comune atât pentru 
învăţământul public cât şi pentru cel particular, scopul fiind dobândirea de 
cunoştinţe generale prin studierea religiei, moralei, citirii, scrierii, aritmeticii, 
istoriei, geografiei, ştiinţelor naturale sau noţiunilor de igienă." 

25 Şcoala şi familia de mâine, an I, nr. I, din apr. 1928. 
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Înscrierea copiilor la aceste şcoli se făcea între 1-1 O septembrie, părinţii 
fiind obligaţi să se prezinte la şcoala de circumscripţie pentru înscriere sau în 
anumite cazuri (când nu doreau să-şi înscrie copilul în reţeaua de instrucţie 
publică) trebuia să dea o declaraţie din care să reiasă faptul că pentru copil a 
angajat un profesor particular sau l-a înscris la o altă instituţie de învăţământ 
particular. Aceste prevederi referitoare la obligativitatea învăţământului primar 
nu erau în totalitate respectate, nu din cauza relei voinţe ci dato~ită lipsei 
mijloacelor materiale care să permită părinţilor să ţină copiii la şcoală. In această 
situaţie procentul analfabeţilor continua să fie mare atât raportat la totalul 
populaţiei cât şi la alte oraşe din ţară. Astfel, recensământul din 1930 menţiona 
pentru Bucureşti, dintr-un total al populaţiei de la 7 ani în sus de 570.369 
persoane, ca fiind ştiutoare de carte 82,6% (466.436 persoane) situaţie 
dezavantajoasă faţă de Timişoara sau Braşov unde procentul ştiutorilor de carte 
se ridica la 91,1%, respectiv 93,9%. 

La terminarea ciclului primar, aceşti copii dădeau un examen de absolvire, 
iar ulteriori se puteau înscrie la alte instituţii de învăţământ secundar. Aceste 
şcoli normale, doar cu ciclul inferior se numeau gimnazii (c. I-III) iar cele cu 
ciclul superior- licee (IV-VII). Învăţământul secundar era acelaşi, ca programă, 
pentru fete şi băieţi dar existau şcoli speciale pentru fete sau băieţi. 

Numai pentru băieţi, erau liceele Gh. Lazăr (pentru fiii celor înstăriţi, ai 
intelectualilor sau ofiţerilor), Sf. Sava, M. Viteazu sau G. Şincai (cu cele mai 
mici taxe), ultimul primind şi numele de „Şcoala Săracilor". În aceste licee se 
preda religia, literatura română, geografia, franceza, matematica, instrucţia civică, 
muzica, dansul, educaţia fizică. Mai existau pentru băieţi şi două şcoli comerciale: 
Şcoală Comercială Superioară (din Bd. Domniţei) şi Şcoala Inferioară de Comerţ 
considerată cea mai severă şcoală din Bucureşti. Acestora li se adăugau şi două 
seminarii teologice: Seminarul Central şi Nifon. 

Pentru fete exista Şcoala Centrală din Strada Icoanei, ce acorda şi burse 
dar nu în funcţie de meritele elevelor ci de serviciile publice ale părinţilor, şi 
Externatul „Gloria". La şcolile de fete se predau aceleaşi discipline ca şi la 
şcolile de băieţi cu excepţia faptului că se punea un accent deosebit pe studierea 
limbilor străine (franceză, germană). 

După terminarea studiilor medii cei care doreau puteau să opteze pentru 
înscrierea la una din facultăţile Universităţii Bucureşti. Pentru a fi înscris trebuia 
însă să parcurgă, pentru a se obişnui cu atmosfera universitară, un „an pregătitor" 
organizat fie de liceul pe care îl absolvea fie de facultatea respectivă. Această 
metodă a anului pregătitor este valabilă până în 1928 când acesta este desfiinţat. 

Cei înscrişi în cadrul Universităţii Bucureşti după absolvirea studiilor 
superioare puteau ocupa diferite funcţii publice, se implicau în politică sau 
puteau să continue activitatea de cercetare cu sprijinul burselor acordate de 
diferite instituţii sau de statul român. 

Astfel se prezenta, în primul deceniu interbelic, reţeaua instituţiilor 
bucureştene de învăţământ ce continuau procesul de educare al copiilor început 
de familie. Accesul în aceste instituţii publice, sau în cele particulare era liber 
pentru orice categorie socială dar textele ce se percepeau făcea ca înscrierea la 
una sau alta dintre aceste instituţii să nu se facă numai pe baza opţiunilor ci şi 
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a posibilităţilor materiale. Tot în funcţie de posibilităţile materiale, copiii puteau 
absolvi toate aceste etape de învăţământ, puteau să le absolve doar pe unele sau 
să nu ştie deloc cartea aşa cum era cazul copiilor ce proveneau din familii 
numeroase şi cu mijloace materiale reduse. 

Pe ansamblu se poate spune totuşi că acest sistem educaţional este 
deosebit de eficace, eficacitatea sa fiind vizibilă începând cu al doilea deceniu 
interbelic când primii absolvenţi ai acestor instituţii îşi vor aduce contribuţia 
la înflorirea economică sau culturală a Bucureştiului deceniului al doilea 
interbelic. 

IV. 4. Moda 

O latură importantă ce dezvăluie mentalul unei colectivităţi este şi moda. 
Perioada anterioară războiului avea ca ideal uman prototipul masculin al 
burghezului respectabil şi cel al femeii mature, impunând astfel o siluetă greoaie 
pe care o imita şi tineretul. În general costumul era rigid, cel bărbătesc fiind mai 
uşor de purtat totuşi decât cel feminin care era deosebit de incomod: rochie 
prevăzută cu corset, cu poalele fustei măturând praful străzilor, cu pălărie cu 
flori şi pene într-un echilibru instabil pe cocul înfoiat. Pentru o doamnă elegantă 
era imposibil să se deplaseze fără trăsură, sau să se aplece. Acest costum era 
expresia unei lumi lente, cu regulile ei bine stabilite, o lume ce se mişca de 
decenii în acelaşi ritm. 

Perioada din preajma războiului, o perioadă mai dinamică ce stătea în 
aşteptarea schimbărilor aduce şi modificări în linia costumului. Liniile drepte 
încep să înlocuiască, în cazul modei feminine, pe cele florale. Se tinde spre 
crearea unei linii cât mai naturale. Se lansează ideea rochie-sac acoperită de o 
fustă mai scurtă şi mai largă, poalele încep să se scurteze; se păstrau însă 
numeroase accesorii bogat ornamentate: mănuşi, gentuţe, umbrele, evantaie. 

Costumul bărbătesc trebuia să impună respect pentru că era totuşi o lume' 
a bărbaţilor. Haina, ce depindea de situaţie, era croită la două rânduri de nasturi, 
avea guler şi manşete de catifea, poale lungi până la jumătatea coapsei; pentru 
recepţii fracul era obligatoriu. Pantalonul era strâmt şi până la gleznă. Pe trup 
se purta multă lenjerie: cămaşă, flanelă de lână. Cămaşa putea avea plastron 
tare sau plisat cu guler detaşabil, scrobit, incomod, cu vârfurile în sus şi apoi 
îndoite. Cravata ara albă pentru seară şi neagră pentru zi. Vesta era şi ea asortată 
cu haina dar din material diferit. Pardesiul se folosea pentru diverse ocazii, fie 
că era scurt cu mâneci raglan (pentru dimineaţă) sau lung, negru şi cu pelerină 
(pentru seară). Accesoriile obişnuite ale unui astfel de bărbat erau: monoclul, 
mănuşile, bastonul de bambus sau umbrela neagră mare, iar ca bijuterii: acul de 
cravată, inelele, ceasul de brâu. Un astfel de costum sobru impunea o coafură 
la fel de sobră: păr tuns scurt, purtat cu cărare, nelipsiţii favoriţi şi barba (după 
o anumită vârstă). 

Şi în cazul femeilor şi al bărbaţilor noua modă ce lăsa gleznele descoperite 
făcea să se acorde încălţămintei o atenţie deosebită, femeile purtând pantofi 
ascuţiţi cu barete sau botine, iar bărbaţii botine cu vârf ascuţit acoperite de 
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ghetre gri sau albe. 27 . De o atenţie deosebită se bucurau costumele sport şi cele 
pentru copii. 

Începutul războiului marchează şi începutul schimbării radicale din linia 
modei secolului XX. Costumul bărbătesc este influenţat în linie de cel militar 
iar cel feminin de ţinuta infirmierelor. Se purta părul fie strâns în creştet, fie 
tuns scurt; doar tinerele fete mai purtau o coadă pe spate. Pentru prima dată în 
istorie o femeie elegantă putea să apară pe stradă fără pălărie şi mănuşi. Siluetele 
tind să devină tubulare fiind preferat costumul fustă-taior. 

Sfârşitul războiului aduce, mai mult ca oricând, o creştere a influentei 
franceze în România, ei adăugându-i-se şi cea engleză sau americană. În strân'să 
legătură cu noua conjunctură aceste influenţe se fac simţite, în domeniul cel 
mai supus schimbării: moda. 

Moda ce se răspândeşte acum este simplă, practică. Idealul de frumuseţe 
era total opus celui antebelic, sau din timpul războiului. Acum se înclină tot mai 
mult spre artificialitate. Tipul feminin preferat era cel al adolescentei cu corpul 
băieţesc, foarte slabă. Pentru acest lucru se recurgea la soluţii extreme: hrană 
mai puţină, folosirea pe scară largă a lămâiei sau oţetului în alimentaţie, 
îmbrăcatul subţire sau metode mai bune cum era masajul, gimnastica, dansul. 
Imaginea de adolescentă era însă modificată de machiajul încărcat, influenţă a 
cinematografiei americane; ochi conturaţi cu negru, faţă pudrată, gura micşorată, 
cu creion roşu. 

Acestea erau trăsături generale europene, trăsături ce devin în scurtă vreme 
caracteristice şi ale Bucureştiului primului deceniu interbelic. Apar şi aici 
numeroase firme ce desfac produse de înfrumuseţare, firme ce devin foarte 
căutate datorită produselor lor. Acesta era cazul Casei Dortheimer din calea 
Victoriei 80, casă care pe lângă desfacerea acestor produse făcea însă apel la 
o folosire a acestora în funcţie de persoană, de gust şi nu neapărat de modă: „să 
nu ne lăsăm niciodată influenţate de ceea ce ni se oferă ci să căutăm pe cât 
posibil a alege ceea ce convine mai bine trupului nostru ţinând totodată seama 
şi de cerinţele „higienei".28 

Unul dintre cele mai importante atribute ale feminităţii, părul, suferă 
o modificare aproape radicală după război; părul tăiat scurt ia definitiv locul 
celui lung deoarece se considera că părul scurt şi drept era admirabil pentru 
casă şi sport, în timp ce pentru seară sau diverse ocazii putea fi uşor buclat 
şi se adăugau diverse accesorii (o bentiţă pe frunte şi o pană, o diademă 
etc.). 

Această coafură era aproape definitiv mascată în timpul zilei de o pălărie 
de mici dimensiuni, inspirată de acelaşi curent „a la gar~onne". Modele diferite 
(cloche, tocă sau beretă) aceste pălării din fetru, catifea sau panglică dădeau 
capului un aspect de bilă. Se mai menţin, dar în mică măsură şi pălăriile cu 
boruri largi, asortate veşmintelor de seară. 

26 ***,Recensământul General al Populaţiei României din 29 Decembrie 1936, Bucureşti, 
1939-1940, p. 358. 

27 Adina Nanu, Artă. Stil, Costum, Bucureşti, 1976, p. 50. 
28 Sa ison ... , an I, nr. 3, din mart. 1926, p. 7. 
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Silueta era geometrizată, compusă din fragmente tubulare cu contururi 
drepte. Era preferată rochia-sac sau fusta şi bluza dreaptă fără talie. Cu talie 
nemarcată cu un cordon pe şolduri, scurte până deasupra genunchiului, cu mâneci 
sau fără, acesta era modelul de rochie adoptat de bucureşteanca primului deceniu 
interbelic. 

Pentru seară, rochiile erau scurte şi aveau fuste din voal, din şaluri cu 
colţuri de diferite lungimi, garnituri de dantele sau blănuri (iama) şi aveau 
spatele decoltat. 

Spre stărşitul deceniului se manifestă tendinţe spre linia bluzat dar cordonul 
predomină, „de la cordonul îngust, discret, până la centura lată «boyadere» care 
înfăşoară şoldurile cu nelipsita ei fundă la o parte."29 Dominante erau nuanţele 
de gri, bej maron dar şi culorile pastel sau carourile şi dungile. Alegerea 
materialului potrivit fiind dovada bunului gust al purtătoarei. Pentru vremea 
rece se adăugau taioarele şi mantourile fără nasturi, deseori ridicat în faţă, 
formând o linie curbă la spate, cu guler larg ce aveau în a doua jumătate a 
secolului şi garnituri din blană; blănurile (hainele din blană) revin şi ele la 
modă spre stărşitul deceniului. 

Rochia până la genunchi scotea în evidenţă picioarele de a căror frumuseţe 
elegantele Bucureştiului şi cosmeticienii încep să se îngrijească. Se iau măsuri 
pentru a le înfrumuseta. prin gimnastică, folosirea produselor cosmetice şi a 
ciorapilor din mătase. Incălţămintea beneficia şi ea de o atenţie deosebită. Erau 
folosite botinele (pentru vreme ploioasă, iarnă sau voiaj), pantoful comod cu 
talpă din cauciuc pentru sport, pantoful de stradă, gen semibotină, cu toc nu 
prea înalt, de formă aproape ascuţită; pentru seară domina pantoful elegant 
împodobit cu catarame sau ştrasuri, împletit din rafie sau confecţionat din piele 
de şarpe, antilopă sau crocodil. 

Acestor componente de bază li se adaugă o formă variată de accesorii: 
mănuşi, umbrele, poşete, cocoarde, funde şi foarte puţin (sau deloc) evantaiele. 
Ca bijuterii pot fi menţionate pandativele din cristal (mai rar) dar îndeosebi 
mărgelele lungi, adaptate siluetei fliforme. 

Pentru a completa imaginea eleganţei deceniului trei al secolului nostru 
trebuie menţionată şi prezenţa ţigaretei, ţinută cu dezinvoltură între degete atât 
în familie cât şi în societate. 

Înfăţişarea bărbatului suferă şi ea modificări radicale: modelul rigid este 
înlocuit cu un model uşor efeminat având ca exemple tot starurile cine
matografului american (ex. Rudolf Valentino). Se purta obrazul ras, eventual 
mustaţă Chaplin. Impresia de rigiditate este îndepărtată de impunerea unei linii 
lejere în vestimentaţie. Această linie lejeră este uneori ironizată de revistele 
vremii aşa cum se face într-un articol publicat în revista „Saison" din 1926, în 
legătură cu costumele a doi tineri: „Cu doi ghionţi bine aplicaţi într-o pălărie 
oarecare, cu o haină de o croită echivocă şi cu nişte pseudo-pantaloni uşor de 
confecţionat [ ... ] ai dreptul să aspiri la cele mai ispititoare cuceriri de ordin 
sentimental şi mai cu seamă la atenţia lumii întregi"30. 

29 Moda, an I, nr. I din mai 1925. 
30 Saison ... , an I, nr. 2 din febr. 1926, p. 3. 
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Sacoul de zi este scurt, pe talie, marcând silueta; sub acesta se pune o 
vestă decoltată şi până la talie şi ea. Seara, şi cu diferite ocazii, se purta 
smockingul cu vestă albă sau frakul, Purtarea ultimului trebuie să fie însă corelată 
cu personalitatea purtătorului d.eoarece „frack-ul este cel mai pretenţios veştmânt 
pe care l'a născocit omul şi purtarea lui cere o eleganţă înnăscută"31 . 

O ateţie deosebită era acordată cămăşilor, fie că erau cele clasice, simple 
sau cu pliuri pe piept, fie că erau cele de mătase. Dacă la jumătatea primului 
deceniu interbelic ultimele erau vehement comentate şi condamnate, revistele 
de modă precizând că „un elegant adevărat nu va fi niciodată văzut într-o 
cămaşă moale de mătase, aceasta dând impresia de ceva neglijent şi cât se poate 
de dezagreabil"32. 

Spre sfârşitul deceniului al treilea al secolului XX, cămaşa de mătase se 
impune ca şi tendinţa de revenire la gulerul tare şi înalt ce fusese abandonat în 
folosul unuia mai comod. Cravata cu nod rigid din perioada anterioară este 
înlocuită cu alta cu un nod mult mai lejer, ce lasă capetele să fâlfâie pe piept. 
Aceasta era înlocuită, în condiţii speciale cu papillonul simplu, negru. 

Schimbare radicală a liniei suferă pantalonul care din strâmt şi mai scurt 
devine larg şi lung, acoperind încălţămintea pentru a nu îi deranja pe dansatorii 
de „charleston", dansul la modă atunci. Spre sfârşitul deceniului, aceştia vor fi 
înlocuiţi cu cei până la genunchi, asortaţi cu cămaşa şi ciorapii cu modele 
cubiste, ciorapi ce înlocuiesc clasicii ciorapi negri. Tabloul este întregit de 
încălţăminte: ghete de lac cu postav sau pantoful de lac gen „bot de raţă" ce 
tinde să înlocuiască gheata"33 . Pentru vremea rece sunt utilizate pardesiele cu 
linie engleză (dreaptă şi lejeră) la două rânduri de nasturi şi cu două buzunare 
aplicate şi paltoanele simple, pe talie, tot la două rânduri de nasturi, din stofă, 
simple, îmblănite sau doar cu guler din blană. 

Ca accesorii continuă să existe bastonul sau umbrela şi batistele purtate 
la buzunar deoarece o batistă de olandă „albă şi brodată cu 5-6 dungi înguste, 
colorate, dă efect unic. O monoşramă discretă şi cât mai geometric lucrată 
într-un colţ dă o notă distinctă" 3. Costumele sport din perioada anterioară 
continuă să existe, lor adăugându-li-se altele noi în funcţie de sporturile ce se 
practică acum: costume de pilotaj, de tenis. Vestimentaţia copiilor este inspirată 
- în mare parte de cea a adulţilor aducând o notă de originalitate însă folosirea 
şepcilor, beretelor, costumelor marinar etc. 

Sfârşitul deceniului aduce o revenire la graţie şi feminitate. Încă din 1929 
talia începe să fie marcată, fusta se lărgeşte treptat prin clini, rochia de seară 
devine lungă şi ia forma unei lalele de la genunchi în jos. Acestei rochii elegante 
i se adăugau mantoul din blană şi pantofii eleganţi cu toc înalt. Şi pentru ca 
impresia de feminitate să fie completă se revenea la moda părului lung şi 
buclat, a pălăriilor de diferite forme şi dimensiuni dar caracterizate prin graţie. 

Costumul bărbătesc se menţine cam în aceeaşi linie suportând modificări 
mai ales în ceea ce priveşte materialul din care era confecţionat. Modificări 

31 Idem. 
32 Adina Nanu, op. cit., p. 60. 
33 Croitorie şi artă. Revistă profesională, an I, nr. 6 din iun. 1926. 
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propriu-zise se pot înregistra în cazul costumului de zi; apare şi se impune 
definitiv puloverul, apar primele cămăşi colorate. Este altă modă ce reflectă tot 
mai mult orientarea spre costumele de serie. 

Această trecere în revistă a modei primului deceniu interbelic a urmărit 
să surprindă schimbarea radicală de mentalitate faţă de perioada antebelică, 
balanţa înclinând tot mai mult spre o vestimentaţie nu numai elegantă dar şi 
practică. Era vestimentaţia pe care Bucureştiul, în schimbare şi el, trebuie să o 
adopte deoarece locuitorii săi de acum aveau alte priorităţi iar costumul nu 
trebuie să-i incomodeze, ci să-i favorizeze. Aceste prezentări ale costumului 
bucureştean din primul deceniu interbelic sunt astfel o reflectare a noilor 
preocupări. Chiar dacă prin felul cum a fost prezentat el pare un costum al 
vârfurilor societăţii el însă se răspândeşte, prin imitaţie şi în rândul celorlalte 
categorii sociale, în funcţie de posibilităţile materiale ale acestora chiar dacă 
unii sunt nevoiţi să îl confecţioneze în casă şi nu la croitori celebri. Nu erau 
rare nici cazurile în care costumul popular era păstrat ca vestimentaţie pentru 
viaţa de zi cu zi, fie că era vorba de cei ce nu îşi puteau permite mai mult, fie 
că era vorba însăşi de Regina Maria sau de Principesa Ileana. Indiferent de felul 
său costumul interbelic, chiar dacă tinde spre uniformizare, păstrează aceleaşi 
calităţi pe care le-a avut şi în trecut: estetică şi socială34 . 

IV.5. Petrecerea timpului liber 

A. Obiceiuri tradiţionale. Dintotdeauna marile sărbători religioase au 
adunat în jurul unei mese familia şi rudele. Ele au reprezentat şi reprezintă 
tradiţia, legătura cu trecutul. Chiar şi în această perioadă când Bucureştiul se 
schimbă, încercând să se îndepărteze de o realitate ce nu i se potriveşte, nu se 
renunţă la respectarea acestei tradiţii. Expresie a acesteia continuă să fie practica 
diverselor obiceiuri legate de marile sărbători religioase sau de momente cru
ciale din viaţa individului: naştere, căsătorie, moarte. 

Perioada dintre sfârşitul unui an şi începutul altuia este întotdeauna 
sărbătorită. Încă de la jumătatea lunii decembrie, micii locuitori ai Bucureştiului 
se pregăteau pentru vremea colindatului. Începeau cu „Bună Dimineaţa la moş 
Ajun!", treceau apoi la Colind, la interpretarea unor fragmente de teatru religios 
(„Vicleimul", „Irozii") a Pluguşorului sau a Sorcovei. Se interpretau apoi în 
practică, pe străzile Capitalei în casele mai bogate sau mai sărace imediat ce 
Crăciunul se anunţa şi până în prima zi a noului an. La acestea să adăuga şi un 
alt obicei practicat însă de adulţi, aşa cum relata pentru o perioadă chiar mai 
târziu, col. Popescu-Lumină: „tot în ajunul Sf. Vasile mai întâlnim un obiceiu 
vechi, cu care altă dată umblau doar lăutarii ţigani şi bucătari, domneşti. E 
vorba de «Vasilică», căpăţâna de porc aşezată pe o tavă şi împodobită cu flori 
de hârtie, cu verdeaţă, cu panglici şi bani. Colindatul era vechi şi în el se 
pomeneşte tăierea porcului şi de judecarea· lui în cer"35 . 

În această atmosferă sărbătorească se fac pregătiri, se merge la cumpărături 
se împodobeşte bradul de Crăciun. Cu acest prilej, revistele vremii publică 

34 Adina Nanu, op. cit., p. 145-146. 
35 col. Popescu-Luminp, Bucureştii dn trecut şi de astăzi, Bucureşti, 1935, p. 499. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



DIN ISTORIA VIEŢII ŞI MENTALITĂŢILOR BUCUREŞTENE ~19 

reţete, sfaturi sau fac reclamă pentru diversele magazine ce asigură produsele 
necesare în astfel de situaţii. Erau astfel recomandate firmele de bijuterii („Th. 
Rodinov" sau „Fr. Roller" din Bd. Elisabeta respectiv str. Carol), cofetăriile ce 
desfăceau cozonaci, bomboane, prăjituri, torturi (ex. „Th. Dumitrescu" din Str. 
Academiei) sau firmele „Matt'', „Rhein" din str. Puţu cu apă rece sau Str. Carol 
Davilla ce desfăceau diverse sortimente de băuturi"36 . 

Se putea spune că, în preajma Crăciunului, Capitala avea înfăţişarea unui 
imens furnicar de oameni care se mişcă nervos de-a lungul prăvăliilor, străzilor, 
inundate de vânzători ambulanţi, de automobile, de copii care îşi târăsc mamele 
în preajma vitrinelor încărcate de mărfuri şi de bunătăţi ispititoare"37. 

Slujba de Crăciun este momentul pentru care familia regală se deplasează 
de la Palat la Mitropolie, prilej de traversare a centrului Capitalei dar prilej care 
nu mai oferă un spectacol deosebit la care trecătorii să se înghesuie să asiste 
deoarece: „Cortegiul de atunci se zvoneşte acum numai prin raportul escortei 
care chiar în rarele ierni când cade ceva zăpadă, biruie cu greu asfaltul cârpit 
şi învelit cu nisip al Căii Victoriei, pe marginea căreia puţini se mai încumetă 
de teama stropilor de apă şi noroi ce ţâşnesc de sub tălpile de cauciuc ale ţevilor 
de la automobile"38• 

Şirul sărbătorilor ce vestesc naşterea Domnului şi începutul unui an nou 
este încheiat de Botezul Domnului (Boboteaza) când preotul mergea din casă în 
casă cu Botezul, iar tinerii, în merişorul verde primit de la preot, puneau un 
gând de viitor. Momentul culmina cu slujba în aer liber pe care o oficia 
Mitropolitul, pe malul Dâmboviţei, în văzul bucureştenilor mari sau mici. Urma 
apoi singura sărbătoare de dinaintea celei a învierii Domnului: Lăsatul secului, 
ce marca începutul Postului Mare era şi el un moment de sărbătoare, de reuniuni 
familiale. 

Sărbătoarea Învierii Domnului era urmată de alte sărbători tradiţionale ce 
reprezentau o împletire a religiei cu ritualurile păgâne legate de venirea 
primăverii. Aceste zile de veselie culminau cu sărbătoarea Moşilor în Târgul 
Moşilor. Aceasta marca începuturile verii şi reprezenta pentru bucureşteni un 
prilej de distracţie, de cumpărături. Era un bâlci în adevăratul sens al cuvântului, 
un bâlci ce atrăgea nu numai pe locuitorii Capitalei ci şi persoane venite din 
diferite colţuri ale ţării. Vânzarea produselor alimentare, a celor de uz casnic, 
a celor de îmbrăcăminte se împletea cu muzica tarafurilor ţigăneşti, cu mirosul 
de mititei sau cu reprezentanţiile în aer liber ale actorilor sau circarilor ambulanţi. 
Este o lume care tinde să dispară, spre sfârşitul deceniului ea se schimbă totul 
tinde să fie ordonat, să semene cu imaginea unui târg-expoziţie aşa cum în final 
se va prezenta în perioada deceniului următor. 

Aceste obiceiuri legate de sărbătorile religioase sau de momente impor
tante ale vieţii cunosc, în Bucureştiul primului deceniu interbelic, o diversitate 
de manifestări având în vedere caracterul religios pestriţ al populaţiei. 

36 Comerţul. Industria şi Finanfele, an III, nr. I din ian. 1923. 
37 Ilustraţia Română, an I, nr. 26 din dec. 1929. 
38 Saison ... , an I, nr. 3 din mart. 1926. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



320 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIV 

B. Sportul a câştigat din ce în ce mai mult teren în viaţa bucureştenilor 
făcând şi el dovada că aceasta era o societate din ce în ce mai dinamică. 
Bucureşteanul, bogat sau mai puţin bogat, capabil sau mai puţin capabil să facă 
sport, este din ce în ce mai mult atras de acesta, fie că este vorba de golf, tenis, 
foatbal, ciclism, atletism etc. 

Apar acum societăţi sportive ale căror număr este într-o continuă creştere. 
Unele sau mai multe secţii cum sunt: „Venus (fotball, atletism), A.S.C.F.R. 
(tenis, box, baschet), Tenis Club Român (tenis, rugby, atletism, nataţie), A.S.P.T.T. 
(rugby, nataţie) etc. Altele au doar câte o secţie cum sunt Crissoveloni, 
Mociomiţa, Voinţa pentru foatball, cercul Militar sau Tenis club Euforia pentru 
tenis, Nautic Club pentru nataţie etc. Se manifestă interes şi pentru gimnastică 
şi dans sportiv astfel că apar săli de sport şi terenuri speciale cum ar fi A.N.E.F., 
Sala Liceului Lazăr; acestora li ·se adaugă Sala de Scrimă a Cercului Militar, 
săli de box: Sala C.F.R., bazine de înot: Bazinul Lido, Bazinul Malmaison, 
ştrandul Moara-Ciurel sau patinoare: „Oteteleşanu (cu gheaţă artificială), 
Cişmigiu! (iama) sau Motor-Club Român. Sunt doar câteva dintre dotările de 
care b)lcureşteanul primului deceniu interbelic, beneficia. 

Intre aceste sporturi, individuale sau de echipă, un loc aparte îl ocupă cursele, 
fie că era vorba de simple curse de ciclism sau motociclism, fie că era vorba de 
cursele hipice. De fapt ultima era categoria ce se impunea tot mai mult, ea tinzând 
să devină o afacere şi nu un sport aşa cum recunoaşte chiar o revistă a vieţii 
hipice: „Lumea frământată de preocupările zilnice, nu se mai poate ocupa 
propriu-zis de sport. Pe cei mai mulţi îi interesează efectul-pariul-cauza, adică 
sportul neexistând decât în pură teorie"39. Că acest tip de curse era în vogă o 
dovedeşte şi faptul că, în 1923, alături de hipodromul de la Băneasa, mai apare şi 
un altul în Bucureşti - cel de la Floreasca construit după planurile arhitectului I. 
Constandache. La această extindere se adaugă şi faptul că, participarea la curse a 
unor cai valoroşi cum ar fi cei aparţinând grajdurilor Marghiloman sau Gr. 
Filipescu, îi determină pe bucureşteni să participe la pariuri, astfel că doar pentru 
anul 1925 sunt menţionate 280 curse plate la Băneasa şi 228 la Floreasca. Pe acest 
curse se făceau pariuri cuprinse între 1 O lei şi peste 50 lei. Pentru a se vedea cât de 
mult participau bucureştenii sau oaspeţii la aceste curse nu trebuie decât să se 
urmărească o statistică a pariurilor pe anul 1925. Astfel, cote mai mici de 16 lei 
s-au pariat la Băneasa, pe 52 de curse, iar la Floreasca pe 55 de curse, cote cuprinse 
între 22 şi 35 de lei s-au pariat pe 64 de curse de la Băneasa şi 55 de curse de la 
Floreasca iar pariuri ce au depăşit 35 de lei s-au făcut pentru 1 O curse de la Băneasa 
şi 130 de la Floreasca. După cum se observă pariurile mai mari de 35 de lei erau 
cele care predominau. Să fi fost aceasta expresia faptului că bucureşteanul era tot 
mai tentat să rişte pentru a câştiga, chiar dacă pentru aceasta îşi risca averea sau 
făcea sacrificii la Muntele de Pietate? Răspunsul nu poate fi dat cu siguranţă 
pentru nici una dintre variante. · 

Fie că era o formă de petrecere a timpului liber, fie că era o formă de 
câştig, sportul căpăta o tot mai mare extindere, o tot mai mare simpatie din 
partea bucureştenilor. El va face ca bucureşteanul ce se întâlneşte la un colţ de 

39 Băneasa-Floreasca, an I, nr. I din mart. 1926. 
40 Ibidem. 
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stradă cu un cunoscut să aibă şi un alt subiect· de discuţie în afară de vreme şi 
politică, aşa cum mărturisea un gazetar: „Asistăm de o bucată de vreme la un 
obicei curios. Oamenii în toată firea, cu judecată aşezată, se întâlnesc, în colţul 
străzii şi se încing în discuţii aprinse asupra jocurilor sportive"4 I. 

C. Viaţa mondenă a capitalei primului deceniu interbelic avea o varietate 
de manifestări în funcţie de gustul, de banii şi gradul de cultură al bucureştenilor. 
Aşa cum se întâmplă întotdeauna, după perioade lungi de măcel, aşa cum a fost 
şi primul război mondial, urmează perioade de goană după senzaţii noi ca un 
fel de răzbunare pentru anii de restricţii. Era o atmosferă ciudată de căutare, de 
îndoieli de apăsare pentru unii, de goană după bani pentru alţii42 . 

O zi obişnuită ~din viaţa unui bucureştean putea fi petrecută la serviciu şi 
în mijlocul familiei. In cazul femeilor pentru care timpul era mai mult se încerca 
ca el să fie acoperit prin jocuri de cărţi, ghicitul în cărţi sau cafea, primirea şi 
întoarcerea vizitelor, servitul ceaiului. Dacă se plictiseau puteau pleca la o 
scurtă plimbare pe Bulevard sau pe Calea Victoriei pe jos, în trăsură sau cu 
automobilul, având drept scop vizitarea magazinelor şi eventualele cumpărături. 
Dimineaţa, la promenadă pe Calea Victoriei, femei sau bărbaţi, grupuri, grupuri 
discutau subiectul revistei de la Cărăbuş, cumpărăturile din ajun, accidentul de 
automobil petrecut cu o zi înainte în văzul tuturor, barometrul politic şi 
meteorologic al ultimelor 24 de ore şi alte asemenea subiecte. Acestea erau însă 
banale pentru o populaţie în căutare de senzaţii tari. 

Aşadar, din noiembrie, odată cu frigul ce se instala şi care îi împiedică pe 
bucureşteni să iasă mai mult în stradă, începea şi sezonul dansului. Mai întâi 
aşa-numitele ceaiuri, apoi serate şi şezători urmate de dans şi în cele din urmă 
balurile de toate categoriile, de la petrecerile de mahala la fastuoasele baluri 
date de Societatea de doamne din Înalta Societate43 . Era o perioadă când pretexte 
pentru distracţie puteau fi găsite în orice: strângerea de fonduri pentru orfani, 
văduve de război, pentru tuberculoşi etc. 

Astfel se putea organiza o serată sau un dineu. Pentru acest prilej, gazda 
trebuie să aibă un talent deosebit deoarece „Ea compune manifestul, calculează 
numărul invitaţilor, prepară masa şi micile cartonaşe care vor aşeza cât mai aproape 
pe cei ce se simpatizează, cât mai departe pe cei care nu se înţeleg. Gazda vrea ca 
totul să fie agreabil; pune flori în vaze, bomboane şi ţigarete în cufe, închiriază, 
pentru a face atmosferă, artişti (dansatori, orchestră, pianişti etc.)4 

. 

Balul reprezenta un moment deosebit în viaţa unei tinere, moment de care 
îşi aminteşte totuşi cu plăcere după trecerea anilor: „Privind la cartonaşul albastru 
ce-l am în mână, îmi vin în minte croitoresele, modistele, cismarii şi negustorii 
de mărunţişuri pe la care trebuie să treci înaintea balului [ ... ] Apoi ştiţi ce 
urmează. Semnăturile se îngrămădesc pe catonaş, bătăile inimii se înteţesc şi în 
urechi nu ai decât acorduri45 . 

41 cf. Al. Predescu, Vremuri vechi bucureştene, Bucureşti, 1990, p. 30. 
42 B. Solacolu, Evocări. Confesiuni. Portrete, Bucureşti, 1974, p. 15. 
43 Ilustraţia Română, an I, nr. 19 din 3 martie 1929. 
44 Gazeta de Duminică, an I, nr. 26, din dec. 1926. 
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Acum este epoca când charlestonul se impune şi în viaţa mondenă a 
Capitalei, fie că se dansa la ceaiuri, fie că se populariza prin cluburile de dans 
cum ar fi Clubul Amatorilor de Dans din Bucureşti înfiinţat în 1925 şi cunoscut 
sub numele de clubul A.B.C. Unora acest nou dans le plăcea, pe alţii însă îi face 
să îl privească cu ironie, aşa cum făcea un contemporan: „Cu toate bârfelile 
mele, dansuri importante de acolo de unde vin şi bananele sunt un rău necesar; 
desvoltă muşchii picioarelor, menţin silueta, silesc la o cât mai regulată îmbăiere 
a ... pacienţilor deoarece [ ... ] ambiţia generală e de a curăţa cât mai bine parchetul 
sălii. Perechi perechi, înlănţuiţi, dansatorii îşi sucesc picioarele, îşi trosnesc 
încheieturile, dau ochii peste cap apoi cu o mişcare furişată îşi şterg ghetele de 
ciorap. Acestea sunt figurile de bază ale Charlestonului"46 . 

Venirea primăverii reprezintă şi o explozie de vitalitate. Bucureşteanul 
este tentat să-şi petreacă tot mai mult timp în aer liber fie că este vorba de 
plimbarea de pe Bulevard sau de la Şosea sau de orele numeroase petrecute în 
grădinile publice cum ar fi Cişmigiul, Parcul Carol etc. Este perioada când 
grădini şi terase sunt luate cu asalt deoarece aici „se bea, se mănâncă bine şi 
se cântă la ureche"47 fie că era vorba de Bufetul de la Şosea unde programul 
durează până în zori de zi, tenorul Constantin Nicolaescu delectându-şi oaspeţii, 
fie că era vorba de terasa Flora, tot de la Şosea unde se receptau emisiuni radio 
ale posturilor străine sau de alte terase cu nume de rezonanţă cum ar fi „Leul 
şi cârnatul" unde există o orchestră naţională. 

Acestora li se adăugau altele care începuseră să se diferenţieze în funcţie 
de categoria clienţilor săi. Aşa era grădina Chauteaubriand, loc de întâlnire al 
aritocraţiei şi diplomaţilor, „Gambrinus" unde se întâlneau artiştii şi miniştrii 
liberali, Riviera (Carpaţi) restaurant ce avea reputaţia celui mai curat restau
rant din capitală. Aici era locul unde, spre sfârşitul deceniului, renumitul 
Zavaidoc îi delecta pe bucureşteni cu cântecele sale ce vor deveni faimoase 
şi peste hotare. Locuri predilecte ale scriitorilor şi artiştilor erau terasele 
Oteteleşeanu şi cafeneaua de la Capşa. Terasa Oteteleşeanu reprezenta deja un 
loc cu renume în istoria Bucureştilor. Acum însă, datorită conjuncturii 
economice, activitatea terasei intră în declin, ea dispărând definitiv la finele 
primului deceniu interbelic, pe locul său ridicându-se în 1931 modernul Palat 
al Telefoanelor. Era un loc despre ale cărui obiceiuri îşi amintea cu nostalgie 
Nichifor Crainic în memoriile sale, atunci când relata despre un ritual specific 
de aici: prepararea şvarţului cu rom. El nota: „Ritualul îmi plăcea, dar mai cu 
seamă văpaia albăstruie. Ea licărea şi pe mesele din vecinătate, înconjurate de 
chipuri pe care le ghiceam din fotografii sau caricaturi: scriitori, pictori, actori. 
Şvarţul cu rom era băutura preferată de artiştii vremii pe când în cafenelele 
Parisului aceasta era absintul. Când îl beai te simţeai oleacă poet, sau pictor 
sau actor, chiar dacă nu erai, cum se întâmpla cu anumiţi amatori care 
frecventau mesele gălăgioase ale gloriei"48 . 

45 Femeia, an I, nr. 13 din iul. 1920. 
46 Sa ison ... , an I, nr. 4 din apr. 1926. 
47 Bucur-Bucureşti. Revistă de interes naţional, an II, nr. 33 din mai 1930. 
48 Nichifor Crainic, Zile Albe. Zile Negre. Memorii, Bucureşti 1991, p. 96. 
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La rândul său, Capşa reprezentase locul unde lumea bună se aduna înainte 
de război. Acum este lovită şi ea de criza materială şi de concurenţă pe care 
micile terase, mai iertine, i-o face. Terasa se închide iar cafeneaua sa devine 
locul de întâlnire al poeţilor şi literaţilor, locul unde se discută mult, dar se 
consumă puţin49 , declinul său accentuându-se, în 1938 dispărând şi ea. 

Tot în centru, pe str. Sărindar, funcţiona şi terasa-restaurant Mura zis 
Modem, unde se întâlnea elita-bucureşteană aşa cum menţiona un periodic al 
vremii: „Voiţi să vedeţi elita Bucureştiului cum mănâncă şi bea bine. Duceţi-vă 
la restaurantul Mura, zis Modem din strada Sărindar, unde veţi vedea chiar şi 
pe Mihalache, Burileanu de la Bancă, pe Goga şi pe Dan Moşoiu lângă oala cu 
sarmale"50. 

Stărşitul deceniului aduce şi o revenire a modei sărbătorilor câmpeneşti, 
atât de răspândite în perioada anterbelică. Un loc predilect pentru petrecerea 
unei zile în mijlocul naturii îl constituia zona de pădure din preajma Capitalei. 
Astfel era cazul Pădurii Pantelimon care, după ce în 1926 se construise şoseaua 
ce lega Bucureştiul de satul Pantelimon, devine un loc foarte frecventat. Aici 
„zeci de familii îşi petreceau duminicile şi sărbătorile în jurul gramofonului, în 
jurul cratiţelor cu mâncare adusă de acasă, în jurul vreunui ţambalagiu, animator 
neobosit al interminabilelor hore şi sârbe51 . 

Atunci când căldurile verii deveneau de nesuportat, bucureşteanul pleca 
în vacanţă la munte (Sinaia, Predeal, Sovata, Herculane, Păltiniş) sau la mare 
(la Eforie, Mamaia, Techirghiol, Balcic ). Spre sfărşitul deceniului vilegiatura 
nu mai era la îndemâna bucureşteanului cu venit mediu, acestuia rămânându-i 
doar plimbările în pădurile din jurul oraşului, din Cişmigiu, la pavilionul cu ape 
minerale, sau promenada, de seara şi duminica, de la Şosea. Dar „nici Şoseaua 
nu mai are farmecul ei pentru că, automobilele înmulţindu-se ca furnicile, fabrică 
mirosuri permanente de benzină şi ulei iar şoferii plictisiţi se distrează ţipând 
într-una din clacsoane şi goarne infernale. Apoi omul, când osteneşte nu mai 
poate avea odihnă pentru că «Societatea de Odihnă» care exploatează scaunele 
de pe aleile de pietoni a scumpit taxele spre a dovedi cetăţeanului că şi vilegiatura 
la şosea nu mai poate fi atât de ieftină cât s-ar crede"52 era o realitate a sfărşitului 
de deceniu trei al secolului XX, pe care bucureşteanul o percepea cu tristeţe. 

Sîarşitul deceniului aduce un nou punct de atracţie pentru bucureşteanul 
doritor să părăsească în timpul zilei oraşul torid. Era ştrandul deschis la Şosea, 
ştrand ce dispunea de 2000 de cabine, de aparate de gimnastică, de bazin de 
înot pentru copiii de diverse alte facilităţi. Plaja ştrandului devenise un loc de 
întâlnire a bucureştenilor, locul unde se face plajă, se discută, se ascultă emisiuni 
radio emise special pentru clienţii săi de postul de radio al ştrandului. Înfiinţarea 
acestuia atrage pe bucureştenii de orice condiţie socială dar sunt şi unii care îşi 
manifestă dezacordul preferând să facă mai bine o baie în Dâmboviţa chiar dacă 

49 Gh. Cretzescu, Podul Mogoşoaiei. Povestea unei străzi. p. 70. 
50 Bucur-Bucureşti ... , an I, martie 1928, p. 70. 
51 Edilitatea, an I, nr. 2 din mart. 1927, p. 3. 
52 Ibidem. 
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condiţiile nu sunt aceleaşi dar „unde nu ai trambulină, de unde să-ţi poţi întâini 
conso'!rta sau fiica în braţele vreunui peşte scăpat din stâmtorile Căii Victoriei"53 . 

In această situaţie, bucureşteanul preferă să plătească dar să şi vadă ceva. 
Se recurg astfel la o soluţie folositoare indiferent de anotimp: se merge la 
spectacol, fie că este vorba de operă, de teatru dramatic sau de revistă, de 
varieteu sau de cinematograf. 

Opera traversa o perioadă de criză datorită unor condiţii materiale 
insuficiente. Totuşi acum sunt prezentate pe scena operei din Bucureşti lucrări 
valoroase aparţinând lui Wagner, Rossini, Puccini etc. La teatru, se mergea ca 
şi la operă din pasiune sau din snobism şi acesta fiind locul ce se constituia 
într-o vitrină perfectă pentru etalarea bijuteriilor, blănurilor doamnelor din înalta 
societate sau a celor pe care banul le ajută să acceadă. Era perioada când la 
Teatrul Naţional se prezenta „Viforul" de Barbu Ştefănescu-Delavrancea (în 
august 1924); principala atracţie o reprezenta însă echipa Constantin Tănase a 
teatrului de revistă Cărăbuş. Nasul maestrului Tănase sau subiectele pieselor 
puse în scenă în fiecare seară atrăgeau numeroşi locuitori ai capitalei în sala de 
la Cărăbuş. Erau scene ce prezentau cu o ironie biciuitoare realităţile 
Bucureştiului de atunci. 

O atracţie, mai redusă însă, o prezenta şi spectacolele Circului Sidoli prin 
trupele sale de acorbaţi la basculă sau la trapez sau numerele de jonglerie. 

Opereta pierde din ce în ce mai mult teren, bucureştenii îndepărtându-se 
de aceasta îndeosebi după moartea marelui tenor Leonard (1928) cel care în 
ultimii ani ai vieţii animase scena de la Alhambra. Locul operetei îl ia 
cinematograful cu figurile sale legendare: Ramon Navarro, Rudolf Valentino, 
Gloria Swanson, Francesca Bertini, tot atâta vedete pe care tinerii bucureşteni 
încearcă să imite în vestimentaţie, coafură sau comportament. Filmele mute 
americane predomină chiar dacă apar şi primele filme româneşti cum ar fi 
„Manasse" ( 1926). Cinematograful are din ce în ce mai mulţi aderenţi, reţeaua 
de cinematografe ajungând să numere câteva zeci de săli de la cinematografele 
mai modeste de cartier la cinematografele elegante din centru cum ar fi Clasic, 
Boulevard Palace, Select, Scala. Spectacolele lor, ce începeau seara, la ora 21°0 

atrăgeau din ce în ce mai mulţi clienţi pentru că nici preţurile nu erau prea 
ridicate (de la câţiva zeci de bani la câţiva zeci de lei - în funcţie de locul 
ocupat), iar filmele prezentate încercau să-l facă pe bucureştean să uite de 
grijile zilnice. Erau prezentate, în general, filme de dragoste cum ar fi „Moartea 
de amor" (Cinema Odeon), „Doamna fără voal" (Cinema Scala) etc. 54. 

Spectacolele de cabaret şi variete câştigă şi ele teren. Era o metodă mai 
uşoară de supravieţuire a artei româneşti deoarece după 8 sau 1 O zile programul 
deja era considerat uzat, clienţii se plictiseau iar consumaţia reprezenta singura 
sursă de venit. Aceste cabarete, ca şi cazinourile devin puncte de atracţie pentru 
viaţa de noapte a Capitalei .. Fie că sunt situate în Pasajul Român, pe Bulevardul 
Elisabeta sau pe stada Sărindar, acestea ofereau un spectacol total diferit faţă 
de viaţa de zi a capitalei dar identic cu viaţa de noapte a altor oraşe europene, 

53 Ştrand. an I, nr. 1 din 28 iul. 1929. 
54 Cine-film, an I, nr. 1 din 15 sept. 1927, p. 4. 
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îndeosebi cele franceze. Era prezentă aceeaşi goană bolnăvicioasă după senzaţii 
tari, cu „aceeaşi drăcească întrecere de invenţiuni pentru excitarea nervilor 
amorţiţi cu aceleaşi invariabile cocote blonde, brune, exotice sau naţionale. 
Doar Şos. Kiseleff cu mititeii şi lăutarii săi mai colorează cu nota locală, industria 
vicioasă, uniformă, cosmopolită a petrecerilor de noapte"55 unde provincialul 
vine să-şi cheltuie banii iar bucureşteanul să-şi alunge plictiseala. 

Această viaţă de noapte atrage după sine o explozie a fenomenului 
prostituţiei, fenomen căruia unii dintre contemporani se opuneau sau alţii îl 
considerau un rău necesar. Dacă mai înainte ele [cocotele] frecventau doar 
anumite locuri ale capitalei, acum „Străzile toate din centru şi cele de la periferie 
sunt bătătorite de cum se întunecă de păsări nocturne. [ ... ] Nu există trotuar al 
Capitalei, cafenea sau restaurant în care să nu se încuibeze legiuni întregi de 
femei pierdute"56 . 

După această trecere în revistă se observă că şi petrecerea timpului liber 
în Bucureştiul primului deceniu interbelic, se făcea în funcţie de gusturi şi 
posibilităţile materiale ale fiecăruia. 
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SUMMARY 
Everyday Life in Bucharest, During the First lnterwar Deceny. 

1. The Bucharesta11s. 
by Prof. Alexandrina Nicolae 

The authoress sketches a complex image of the interwar Bucharest, by 
refering to epoch data and documents concerning demography, occupations, 
prices, family, education, fashion, salaries, customs, traditions, spare time, 
employment, entertainment. IX . 
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Arătarea statului căruia aparţineau străinii 
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Căsătorii după vârsta soţilor pe anii 1915-1923 
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Născuţi după sex, stare civilă şi religiune pe anii 1915--1923 
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ACTIVITATEA FARMACEUTICĂ 
DIN BUCURESTI , 

ÎN SECOLELE XVII SI XVIII , 

Florentina Limban 

Fiecare etapă parcursă în evoluţia farmaciei, de la culegătorii şi vânzătorii 
populari de leacuri empirice vegetale, animale şi minerale, la primii aromatari 
şi farmacişti şi apoi la diferenţierea artei farmaceutice de alte sfere de activitate 
înrudite, a însemnat un pas important în menţinerea sănătăţii populaţiei. De 
aceea, am considerat utilă prezentarea activităţii farmaciilor din Bucureşti şi 
reglementarea acesteia, în secolele XVII şi XVIII, ştiut fiind faptul că numai 
cunoscând trecutul, se poate aprecia ceea ce este în prezent. 

Prima farmacie publică orăşenească, înfiinţată în secolul al XV-iea la 
Sibiu, a avut o certă însemnătate şi pentru Ţara Românească, unde la acea 
vreme nu funcţionau farmacii orăşeneşti sau particulare, rolul acestora fiind 
îndeplinit de medici, precum şi de aromatarii şi băcănii marilor oraşe 1 • 

De altfel, şi cea mai veche lucrare ştiinţifică cu un pronunţat caracter 
farmaceutic, aparţine tot unui cărturar ardelean, Teodor Corbea şi a fost scrisă 
între 1691-1700, la cererea şi pe cheltuiala episcopului Mitrofan din Buzău2 . 

Activitatea farmaciştilor din secolul al XVII-iea din Ţara Românească 
este puţin cunoscută, cei mai mulţi fiind în serviciul domnitorilor sau al marilor 
boieri3. 

Aromatarii, dar şi cei care aveau în grijă farmaciile curţilor domneşti şi 
boiereşti, întreţineau legături comerciale cu negustorii de leacuri şi farmaciştii 
din Transilvania, dar şi din ţările vecine, lucru confirmat de documentele vremii4 . 

Primul spiţer menţionat în documentele munteneşti este Karaiane, un 
„apotitiarh" din Bucureşti, din timpul domniei lui Alexandru Coconul ( 1623-
1626)5· 6. După cercetările lui Neagu Djuvara, numele este probabil grec sau 
macedoromân şi este menţionat în 1625. 

În timpul domniei lui Matei Basarab \1632-1654), este amintit documentar 
„Giorgio spetiali", adică spiţerul, la 1637 ·8•9. 

1 Samuel Izsăk, Farmacia de-a lungul secolelor, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1979, p. 132. 

2 Ibidem, p. 174. 
3 Ibidem, p. 172. 
4 Ibidem, p. 172: N. Vătămanu arată că pentru Mihai Viteazul s-a cumpărat în 1600 din 

Veneţia Bolus armenicus şi cinabru, din Sibiu Apă de trandafir şi Apă de spikinard. 
5 Ibidem, p. 171. 
6 Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne, 

Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 204. 
7 Ibidem, p. 204. 
8 Samuel Izsăk, op. cit., p. 172. 
9 Marţian Cotrău, Medicamentul de-a lungul vremii, Ed. Apollonia, laşi, 1995, p. I 00. 
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Aşa cum afirma Nicolae Iorga, denumirile de „spiţer" şi „spiţerie" vin de 
la „speziario", forma italienească vulgară pentru „speziali" şi „traffico di spezie", 
ceea ce indică faptul că cei mai mulţi dintre primii farmacişti de la noi au fost 
italieni 10• 

Sub influenţa iluminismului, în secolul al XVIII-iea, activitatea far
maceutică din Ţara Românească a evoluat spre nivelul celei din ţările europene. 

Constantin Brâncoveanu (1688-1714) era înconjurat de mai mulţi medici, 
dar la curtea sa a existat şi o farmacie, cunoscut fiind faptul că în 1703, din 
suita care îl însoţea la Adrianopol, făcea parte şi un „spicear'', acesta fiind 
primul farmacist de curte menţionat în documente 1 1 • 12• 

În secolul al XVIII-iea farmaciile apar în Ţara Românească mai întâi în 
cadrul spitalicesc. 

Primul spital din Ţara Româneas~ă, ctitorie a spătarului Mihail 
Cantacuzino, a fost spitalul Colţea (1704). In actul de fundaţie al acestuia din 
1715 se stabilesc, în amănunt, prin 32 de paragrafe, dispoziţiile privitoare la 
epitroei, medici, spiţerie etc. 

In paragraful referitor la spiţerie, se arată că. „ ... la spiţărie să fie un 
doctor împreună cu ajutorul său, care va fi dator să aibă la îndemînă gata 
felurite leacuri şi feluri de buruieni tămăduitoare, pentru veri-ce nevoie şi 
trebuinţă a bolnavilor .. .'' 13 . 

În această perioadă, în Bucureşti nu este semnalată nici o farmacie publică 
de la care Spitalul Colţea s-ar fi putut aproviziona. 

Dintre farmaciştii care au lucrat la farmacia de aici în 1716, se cunoaşte 
numele lui Johann Stanislaus Grotowsky, originar din Orăştie 14 . 

Ctitoria Colţea a avut de suferit în secolul al XVIII-iea datorită schimbărilor 
de domni, precum şi datorită incendiului din 1739. 

Aceasta a servit drept model la înfiinţarea tuturor spitalelor din Munteania 
şi Moldova, spitale care vor avea pe lângă regulamentul de funcţionare şi o 
epitropie laică. 

Prin grija lui Grigore Matei Ghica (Grigore al Ii-lea Ghica - 1733-1735; 
1748-1752), nepotul lui Alexandru Mavrocordat, a luat fiinţă Spitalul Pantelimon. 
În actul de fundaţie din 1735 şi în testamentul domnitorului din 1752, este 
menţionată spiţeria cu spiţer, persoană diferită de doctor şi de herborist15. 

În perioada 1735-1752 specialitatea şi funcţia farmacistului se delimitează 
tot mai mult de celelalte profesii puse în slujba sănătăţii oamenilor. 

Prima farmacie publică, particulară, din Bucureşti, a fost înfiinţată se pare 
în 1740 de către farmacistul sas J. Traugott Seuler. La această farmacie se 

10 P. Cazacu, Material documentar pentru rezolvarea chestiunii farmaciilor in România, 
Bucureşti, 1916, p. 3. 

11 Samuel Izsăk, op. cit.. p. 172. 
12 P. Cazacu, op. cit., p. 6. 
13 Samuel Izsăk, op. cit., p. 197. 
14 Nicolae Vătămanu, Originile medicinii româneşti, Ed. medicală, Bucureşti, 1979. 
15 Samuel Izsăk, op. cit., p. 198. 
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referă şi un document care menţionează venirea din Braşov în 1741 a unui elev 
sau „provizor" de farmacie, Martin Schassburger16. 

În 1742 este menţionat farmacistul Georgius Vodopich „apothecarius 
buhurestiensis'', despre care nu se ştie dacă a avut farmacie proprie sau a 
funcţionat la Spitalul Colţea 17. 

La 1750 funcţiona ca proprietar de farmacie în Bucureşti Christian Rich
ter, originar din Slovacia18. 

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în Bucureşti creşte numărul 
farmaciilor publice şi de spital, implicit numărul farmaciştilor şi încep 
cristalizarea unei legislaţii privind aspectele activităţii farmaceutice. 

In ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea sunt menţionate în 
documentele vremii mai multe farmacii: farmacia lui C. Roth (1771) 19, „spiţăria" 
aromatarului armean Chiriac Arbut de la Hanul Şerban Vodă (1776)20, care a 
fost vândută lui Martin Scheffenendt (Safant), chirurg şi spiţer din Mediaş, 
înregistrat printre spiţeri cu ocazia Nizamului din 1797. Ulterior Safant a trecut 
spiţeria lui Roth21

. To în această perioadă sunt menţionate: farmacia lui Fritz 
(din Hanul Popaz)22, farmacia sibianului Andrei Klusch, „Apollo" (1786)23 , 

farmacia spiţerului Giuseppe Giovanni Rossi „Vulturul de aur" (1787)24, 

farmaciile2 lui Mihali, Miler (Miller), Nicoli, Rut din Şelari. 
, Într-un document din 28 aprilie 1794 se pomeneşte numele lui Ilinca 

spiţereasa, căsătorită cu vătaful Anton Hiotu. 
În 1794 este înfiinţată de către Johan Zinnern von Burghthal farmacia 

„Esculap"27, iar în 1795, spiţeria „Leul de aur" care aparţinea· lui Andreas 
Schnell28. 

De menţionat este faptul că farmaciile „Apolo'', „Vulturul de aur" şi 
„Esculap" au funcţionat până în secolul nostru. 

Farmaciile de la sfârşitul secolului al XVIII-lea menţionate anterior, pe 
lângă farmaciile celor două spitale (Colţea şi Pantelimon) şi aromatariile existente 
au asigurat necesarul de medicamente al populaţiei Bucureştiului. O farmacie 
din acea vreme deservea aproximativ 9000 de locuitori29 . 

Framaciile se diferenţiau de celelalte magazine obişnuite, erau aşezate în 
locuri populate, în cartiere centrale, comerciale sau erau adăpostite de hanuri 

16 Ibidem, p. 198. 
17 Marţian Cotrău, op. cit„ p. 123. 
18 Samuel lzsăk, op. cit„ p. 198. 
19 Vasile Lipan, Farmacia românească În date, Braunshweig, 1990, p. 27, 
20 Gh. Pompei Samarian, Medicina şi farmacia În trecutul românesc, voi. II (1775-1834), 

Bucureşti, 1938, p. 551. 
21 Marţian Cotrău, op. cit„ p. 123. 
22 Samuel Izsăk, op. cit„ p. 199. 
23 Gh. P. Samarian, op. cit„ p. 509. 
24 Samuel Izsăk, op. cit„ p. 199. 
25 Ibidem, p. 199. 
26 Gh. P. Samarian, op. cit„ p. 519. 
27 Vasile Lipan, op. cit„ p. 37. 
28 Ibidem, p. 37. 
29 Samuel Izsăk, op. cit„ p. 199. 
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(Şerban Vodă, Papzoglu etc.). Ele erau ţinute în majoritate de persoane cu studii 
sau practică în farmaciile occidentale. Aprovizionarea era făcută din străinătate, 
uneori direct (preparate, ustensile), dar şi prin intermediul angrosiştilor băcani. 

Prescrierea leacurilor se făcea pe reţete scrise de doctori, dar şi la sfatul 
spiţefl!lui sau la cererea pacientului. 

In Moldova şi Ţara Româneasc~ se folosea sistemul de măsuri „româneşti 
medievale" sau „dramuri ale pieţii". In ambele Principate greutăţile autohtone 
au coexistat cu cele străine, în special vieneze, primele utilizate de spiţeri 
pentru cântărirea substanţelor eliberate fără reţetă, ultimele pentru reţetele scrise 
de medic30. 

Farmaciile bucureştene din secolul al XVIII-iea, asemenea celor din Ţara 
Românească şi Moldova, au funcţionat după norme tradiţionale consacrate prin 
experienţa profesională a farmacistului. 

Până în 1780 exerciţiul farmaceutic nu a fost codificat. Farmaciştii veniţi 
din Transilvania s-au orientat după farmacopeele şi taxele farmaceutice austriece. 
Nu a fost pusă problema taxelor farmaceutice generale valabile, deşi stăpânirea 
era preocupată de combaterea speculaţiei şi stabilirea unor preţuri accesibile. 

Prin Pitacul31 (ordonanţă domnească) lui Alexandru lpsilanti (1774-1782; 
1796-1797) din 20 noiembrie 1780 se inaugurează o nouă epocă în istoria 
farmaciei, aceea a începutului organizării activităţii farmaceutice în spiritul 
principiilor modeme ale epocii iluminismului medico-sanitar. 

Măsurile luate au creat premisele istorice ale dezvoltării farmaciei mo
deme româneşti. Aceste reforme au fost în concordanţă cu transformările 
economice şi mişcările social-politice reflectate prin iluminism. 

Pitacul cuprindea dispoziţii privind controlul activităţii spiţerilor de către 
Arhiatru (Protomedic ), pregătirea profesională a spiţerilor, calitatea şi cantitatea 
medicamentelor, necesitatea pregătirii medicamentelor după reţeta medicului 
excepţie făcând doar plantele medicinale netoxice, interzicerea înlocuirii 
ingredientelor. Măsurile erau inspirate din regulamentele activităţii farmaceutice 
aplicate în alte ţări din Europa. Pitacul se încheie cu un pasaj referitor la 
reglementarea preţului medicamentelor. Arhiatru şi însoţitorii lui trebuia să 
întocmească o listă de preţuri. Din acest punct de vedere, ordonanţa reprezintă 
prima încercare oficială de a întocmi o listă (taxă) de preţuri în farmaciile din 
Bucureşti. 

Cadrul organizatoric al farmaciilor este completat prin Pitacul lui Nicolae 
Caragea (1782-1783) din 1 septembrie 1782, care stabileşte explicit drepturile 
farmaciştilor, delimitându-l de categoria comercianţilor, prăvăliaşilor. Lor li se 
recunoaşte dreptul de a vinde medicamente şi de a ţine pentru vânzarea şoricioaică 
şi iarbă de puşcă. 

La 19 decembrie 1794, mai mulţi boieri au înaintat domnitorului Alexandru 
Moruzi un raport, prin care acesta este informat asupra controlului făcut în 

30 Marţian Cotrău, op. cit., p. 126. 
31 Ibidem, p. 132. 
32 Ibidem, p. 133. 
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spiţerii de către Protomedicul Ţării Româneşti33 . Ca urmare a neregulilor întâlnite 
în spiţeriile din Bucureşti, domnitorul Alexandru Moruzi a emis la 23 decembrie 
1794 o ordonanţă către Arhiatru, acesta urmând să pună în aplicare măsurile 
privind activitatea farmaceutică. Hrisovul prevedea controlul diplomelor sau 
atestatelor farmaciştilor, eliminarea din farmacii a ingredientelor expirate, 
stabilirea preţului medicamentelor după taxa austriacă din 1780, cu un adaos de 
10%34_ 

Ordinul domnesc din 26 mai 1796 prevedea ca numai anumite spiţerii să 
aibă voie să vândă substante toxice în Muntenia35 . 

În 5 ianuarie 1 797 Alexandru lpsilanti emite un pitac prin care ordonă 
Arhiatrului ca împreună cu 2-3 „dohtori" să controleze toate spiţeriile, apoi să 
întocmească un raport, pe baza căruia domnitorul să emită o ordonanţă pentru 
reglementarea activităţii farmaceutice36• 

În martie 1797 lpsilanti repetă ordinul dat anterior, dar în termeni mai 
energici. O comisie formată din marele vomic Radu Golescu şi medicii Pandele 
Marhialy (arhiatros), Dimitrie Caracaş, Silvestru Filiti şi Constantin Darvari, 
execută controlul celor nouă spiţerii existente în Bucureşti37 • 

Pe baza deficienţelor constatate, medicii amintiţi au elaborat un regulament 
care a fost adus la cunoştiinţă lui lpsilanti în 15 mai 1797, pentru ca acesta să-l 
aprobe. 

Nizamul farmaceutic38 aprobat de lpsilanti cuprindea zece „ponturi" care 
avea ca scop modernizarea şi reglementarea unitară a activităţii farmaciştilor. 
Cu această ocazie se introduce oficial utilizarea farmacopeei austriece din 1 780, 
ca normativ unitar valabil pentru toţi farmaciştii, farmacopee apărută în limba 
latină. Controlul anual al farmaciilor este stabilit în octombrie, în funcţie de 
culegerea plantelor medicinale care se termină toamna. Nizamul face referiri la 
vasele în care se ţin medicamentele, vase care vor fi etichetate, introduce taxa 
farmaceutică vieneză din 1785, menţionează pedeapsa pentru cei care iau un 
preţ mai mare pe medicamente sau nu respectă reţeta prescrisă, reglementează 
eliberarea substanţelor toxice, care se va face numai pe reţetă. Este stabilită de 
asemenea valoarea creiţarului austriac şi este asigurat dreptul farmaceutic de 
a-şi recupera banii pentru medicamentele eliberate pe credit. Se menţionează 
obligativitatea farmaciştilor de a întrebuinţa greutăţile farmaceutice oficiale, 
adică „dramurile pieţii", deci folosirea sistemului românesc de greutăţi şi 
capacitate. Trecerea la acest sistem s-a făcut lent, folosindu-se un timp, în 
paralel şi cel străin, austriac şi niimberghez. 

Această reglemenatre românească a activităţii farmaceutice a fost aplicată 
două decenii, măsurile luate fiind reflectate pozitiv în evoluţia farmaciilor. 

33 Samuel Izsăk, op. cit., p. 220. 
34 Vasile Lipan, op. cit., p. 37. 
35 Ibidem, p. 38. 
36 Ibidem, p. 38. 
37 Ibidem, p. 39. . 
38 Nicolae I. Angelescu, Acte şi documente din trecutul farmaciei în Ţările Româneşti, 

Tip. Speranţa, Bucureşti, 1904, p. 26-27. 
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RESUME 
L'activite pharmaceutique a Bucharest durant Ies XVl/e et XVll/e siec/es 

par Florentina Limban 

L'evolution de l'activite pharmaceutique ti Bucarest durant Les XVW et 
XVJW siecles a eu lieu dans des conditions specifiques socio-economiques et 
politiques des Pays Roumains, avec une tendance accentuee vers une 
reglementation centralisee des activites vers la fin du „siecle lumineux". 
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SCURT EXCURS 
ASUPRA SINUCIDERII 

ÎN BUCURESTII ANILOR 19001* • 

Motto: „ Celălalt e infernul" 
(Jean Paul Sartre) 

Majuro Adrian 

Aparent, sinuciderea ar fi un rezultat legat organic de modernizarea într-un 
ritm accelerat a unei societăţi, ale cărei resorturi sunt ancorate într-un fond în 
mare parte opozant şi refractar schimbărilor radicale. 

A ţine pasul cu schimbările galopante care transformă o societate 
premodernă, nu era un act săvârşit cu uşurinţă. Foarte mulţi se prăbuşeau, 
lăsându-se purtaţi de diferite curente imaginare: fie deveneau radicali şi opuneau 
rezistenţă la nou, fie deveneau mai moderaţi faţă de schimbare dar care promovau 
şi vechile valori. Existau frustrări, existau angoase, neîmpliniri, un echilibru 
adeseori bulversat şi de neregăsit. Mai degrabă cei care se ancorau în 'nou' (fie 
că n-avea încotro, fie că asta doreau) şi nu-i puteau rezista până în final, îşi 
puneau capăt zilelor. 

Sinuciderea, avea ca factor cauzal determinant, o schimbare bruscă -
afectivă, socială, spirituală - căreia nu i se putea rezista cu uşurinţă. Astfel de 
schimbări radicale s-au petrecut ciclic în istorie dar epoca modernă - probabil 
datorită mărturiilor numeroase şi variate care s-au putut păstra - a accentuat 
fenomenul sinuciderii. 

1 
La baza acestui demers este studiul redactat la începutul veacului XX (publicat în 

1904), de doctorul Nicolae Minovici: Studiu asupra spânzurării, I. V. Socecu, Bucuresci, 
1904. Temele abordate de doctorul Nicolae Minovici au rămas până astăzi un inedit care nu a 
mai fost continuat. 

Doctorul Nicolae Minovici s-a născut la Râmnicu Sărat, pe 23 octombrie 1868. După 
absolvirea facultăţii de medicină, ajunge într-o primă fază preparator în laboratorul de chimie al 
fostului său liceu în 1891, unde va profesa între 1896-1899. În 1899, după susţinerea tezei de 
doctorat, va deveni medic legist al Tribunalului Ilfov ( 1899), precum şi profesor de medicină 
legală la Şcoala de Ştiinţe de Stat. În 1901 îl găsim la Berlin unde lucrează la Institutul de 
anatomie patologică iar în 1902, la Paris, unde urmează cursuri de psihiatrie medico-legală şi 
antropologie. În 1915, va deveni conferenţiar după ce înfiinţează cu o serie de colegi serviciul 
„Salvării". Cu 1932, va prelua catedra de medicină legală din Bucureşti (după bogata activitate 
similară desfăşurată la Cluj cu 1919, unde înfiinţează şi un institut de medicină legală). A fost 
primar al comunei Băneasa şi al sectorului III Albastru. Este creatorul Muzeului de Artă Populară 
care îi poartă numele (1905). Între lucrările de specialitate mai amintesc: Tatuajurile în România 
(1898), Pericolul social al practicării ocultismului, Hereditatea în criminologie, Neo
malthusianismul, etc. 

• Comunicare susţinută la colocviul organizat de Muzeul Naţional Cotroceni (13/14 
decembrie 1999) 
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Bucureştii veacului al XIX-iea, cunoştea un proces accelerat de 
modernizare. Urbanizarea, noul ambient arhitectural sau al vieţii private, ascunde 
numeroase zbateri şi readaptări la 'nou'; un zbucium afectiv şi social într-un 
ritm galopant. Tradiţia familiei se dizolvă în spaţiul urban, contractul marital 
devenind flexibil, raporturile inter-umane se diferenţiază mai mult, devenind 
imprevizibile; nesiguranţa, neîncrederea devin sentimente care se permanentizează 
în mentalul colectiv şi în imaginarul social2. 

Oraşul corupe. Este cel care strică bunele moravuri. Dar este şi un factor 
de progres. Problema este că oraşul - în spaţiul românesc - nu s-a născut 
dintr-o experienţă proprie, din resorturi autohtone - ci dintr-una împrumutată de 
la alţii ad-integrum: de la arhitectură şi reţea stradală, la vestimentaţie, maniere 
şi limbaj. Această adaptare în mare măsură imparţială şi superficială a dat 
naştere - la nivelul individual şi al colectivităţilor - a unui permanent conflict, 
între vechi şi nou, între cum e bine şi ce este rău, ş.a. 3. 

Doctorul Nicolae Minovici afirma în 1904 faptul că spre deosebire de 
Occident unde sinuciderea este apanajul spaţiului rural, „la noi, din contră, 
oraşele ne dau numărul cel mai mare de spânzuraţi. În ele găsim acei indivizi 
care, lipsiţi cţe mijloace pentru susţinerea vieţii, şi-au ales ca fel de sinucidere 
spânzurarea. Insăşi oraşele le oferă adesea cauzele determinante ale spânzurării"4 . 

Procesul este similar în anii pe care-i parcurgem cu 1990 dar trăsăturile 
sunt diferite. Spre că voi putea realiza în viitor un demers dedicat acestei 
probleme. 

Demersul de faţă îl consider necesar cel puţin din două ipostaze: una 
istoriografică, legată de viaţa privată - subiect abordat fragmentar de istoricii 
noştri şi o alta din perspectivă sociologică şi psihologică care, prin argumentele 
ei pot demonstra o varietate de trăsături ale societăţii româneşti urbane în perioada 
ei de devenire (formare). 

2 
O interesantă mărturisire în acest sens o redă Neagu Djuvara prin cuvintele însemnărilor 

lui Marc Girrardin: 
„ ... Principiul bunelor moravuri este spiritul de familie; la noi, familia, din pricina divorţului 

care se capătă aşa de uşor, nu are nici o statornicie. ( ... ) Copiii care-şi au mama într-o familie, 
tatăl în alta, şi care, neştiind pe cine să respecte şi să iubească, nu au nici centru, nici punct de 
legătură; femeile care la o petrecere îşi întâlnesc primii doi sau trei bărbaţi, sunt la braţul celui 
de-al patrulea şi zâmbesc atunci când cel de-al cincilea le dă târcoale. ( ... )". (Nicolae Djuvara, 
Intre Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne: 1800-1830, Humanitas, 
1995, Bucureşti, pp. 116-117). 

3 Asupra acestui subiect prezint selectiv o serie de autori ale căror lucrări de specialitate 
le abordează fragmentar: Henry Stahl, Ionescu Gion, Frederic Dame, Nicolae Iorga, George Potra, 
Constantin Giurescu, Dan Berindei, Ştefan Lemny, Daniel Barbu, Victor Bâlciurescu, etc. 

Menţionez o mărturie în sensul raportului ruptură dintre vechi şi nou: 
„ ... Unii bărbaţi au păstrat portul oriental; alţii umblă îmbrăcaţi europeneşte; iar aceste 

două porturi pot fi văzute în aceeaşi familie; tatăl este îmbrăcat boiereşte, fiul franţuzeşte; ( ... ) 
nu am văzut pe nimeni sub 40 de ani să poarte haine orientale. Femeile însă, de multă vreme, 
se îmbracă toate europeneşte ( ... )".(Saint Marc Girardin, Souvenirs de voyages et d'etudes, apud. 
Neagu Djuvara, op. cit., pp. 105-106). 

4 Nicolae Minovici, op. cit., pp. 26-27. 
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Asupra acestui subiect, s-a aplecat un medic legist, Nicolae Minovici, a 
cărui teză de doctorat, publicată în 1904 („Studiu asupra spânzurării'', Bucuresci, 
I. V. Socecu, 1904) a rămas inedită ca temă şi poate fi folosită în egală măsură 
de istorici, psihologi, sociologi, medici, ş.a. Istoria vieţii private bucureştene 
este o temă nouă şi fragilă în istoriografia noastră cu atât mai mult un capitol 
redus al acesteia, sinuciderea. 

Bucureşti anilor '1900 era un centru urban în creştere care atrăgeau la 
frontierele sale flexibile, elemente de viaţă rurală sau din afara României, familii 
de ţărani sau muncitori specializaţi sau nu, din Transilvania, centrul şi sud-estul 
Europei. Această populaţie de margine încerca cu greu să-şi menţină situaţia 
financiară precară ba chiar să aceadă la mai mult. Era o competiţie în care 
trebuia să te integrezi iar pe parcursul acestei curse, mulţi nereuşind să ţină 
pasul, se retrăgeau, sau îşi puneau capăt zilelor neîndurând eşecul5 . 

Modalităţile prin care bucureştenii îşi puneau capăt zilelor erau variate: 
prin arme de foc ( 120 de bărbaţi şi 8 femei), otrăviri ( 46 de bărbaţi şi 71 de 
femei), spânzurări (44 bărbaţi şi 17 femei), aruncări înaintea trenului, prin 
împungere sau tăiere, aruncări pe fereastră, înecări, asfixii de cărbuni. La finalul 
diagramei privind perioada unui deceniu (1891-1902), sinuciderea prin 
spânzurare era predominantă cu 136 de cazuri. 

Societatea modernă bucureşteană era un angrenaj social foarte greu de 
suportat de persoanele în puterea vârstei (30-60 de ani) şi mult mai greu de 
divorţaţi (3870 bărbaţi şi 224 femei), văduvi (826 şi 125) şi celibatari (240 şi 
88). Potrivit altei diagrame, majoritatea sinuciderilor se petreceau primăvara, 
însă toamna creştea numărul celor care se spânzurau6. 

Foarte interesantă rămâne clasificarea sinucigaşilor după profesie, putând 
astfel să vedem care erau categoriile profesionale mai afectate de schimbare şi 
modernizare şi care era diagrama profesiilor obişnuite spaţiilor de margine ale 
oraşului Bucureşti la începutul veacului acesta. Desigur, cei mai mulţi erau fără 

s Referitor la acest contrast, menţionez selectiv următoarea reflecţie: 
„( ... ) în nepăsarea şi sărăcia lui, muncitorul valah ia un turban de la turc, un calpac de 

la grec, o opincă de la armean, un brâu de la bulgar sau de la cel venit din Crimeea, un pantalon 
de la albanez, încât amestecul acesta ciudat este, pentru un european, un spectacol mult mai 
atrăgător decât bietele noastre carnavaluri". (Raoul Perrin, apud. Neagu Djuvara, op. cit., p. 168). 

La calălalt capăt, boierii valahi „trăiesc într-un lux şi o bogăţie care cu greu pot fi depăşite 
în vreuna din capitalele Europei. Balurile şi petrecerile date de ei, cu rochiile şi pietrele scumpe 
pe care le poartă soţiile lor, întrec orice închipuire". (Sir Robert Ker Porter, apud. Ibidem, p. 111 ). 

Mizeria cotidiană era prezentă şi o sută de ani mai târziu de la întâmplările povestite mai 
sus. Iată o simplă ştire de ziar relevantă în acest sens: 

„( ... ) Tunelul hotelului Dacia (Hanul Manuc n.a.), continuă să fie şi acum ca şi altădată 
adăpostul mizeriilor capitalei. Şi cum sărăcia nu cruţă intelectualitatea ... tunelul Dacia păstrează 
ceva din celebritatea acelora cărora le-a oferit adăpostul pentru o noapte. Pe vremuri, nefericitul 
şi talentatul poet St. Petică, era oaspetele cel mai obişnuit ca şi cel mai ilustru al Tunelului. Dar 
câţi alţi proletari, intelectuali, studenţi, ziarişti, n-a adăpostit acest tunel laolaltă cu plebea suferindă 
care înfruntă viaţa şi străzile în căutarea existenţei pentru o zi numai - căci în lumea acestora 
fiecare zi vine cu norocul ei". (Adeverul, an. XXXVIII, no. 77, sâmbătă 17.III.1917, p. 2). 

6 Nicolae Minovici, op. cit., pp. 11-23. 
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profesiune (prostituate, vagabonzi, hoţi - 18 bărbaţi şi 5 femei) iar apoi urmau 
în ordine: menajere (11 ), cismari ( 1 O), muncitori şi comercianţi (câte 9 de 
fiecare branşă), şapte funcţionari şi tâmplari, patru brutari, birjari şi zugravi 
( câtre trei), zidari, cântăreţi, cojocari, fierari şi rentieri câte doi, cerşetori, samsari, 
dogari, căruţaşi, sacagii, bragagii, medici, bucătari, ipsosari, pălărieri, friseri, 
caretaşi, institutori, şcolari, lampagii, zodiaşi, croitori şi tocilari, câte unul. Toţi 
aceştia s-au spânzurat7. 

Bucureştii erau un oraş cosmopolit, cu puternice comunităţi etnice de 
meseriaşi şi liber profesionişti. Ei formau contingentul care sprijinea 
modernizarea societăţii bucureştene iar numărul lor este consistent şi printre 
sinucigaşi. Astfel, cei mai numeroşi erau ungurii cu 48 de cazuri (39 bărbaţi şi 
9 femei), iar apoi urmau românii ( 19 bărbaţi şi 14 femei) şi transilvănenii ( 14 
şi 4) urmaţi de israeliţi (17 bărbaţi şi două femei), germani (6 şi 1), doi italieni, 
doi ţigani, câte un rus, albanez şi bulgar dar şi trei necunoscuţi ca etnie. Doctorul 
Nicolae Minovici a dedus că „ungurii sunt aici aceia care, ca naţionalitate, dau 
spânzurării contingentul cel mai mare şi la care adăogând şi numărul de 18 
români transilvăneni avem un total de 66 care întrece cu 1/2 numărul Românilor. 
Acest fapt se datoresce poate şi împrejurării că în Ungaria pedeapsa cu 
spânzurarea există şi astăzi ( 1904 n.a.). Numărul românilor, în raport cu streinii 
e foarte mic; din statistica noastră se vede că din 136 de spânzuraţi, avem 33 
români şi 103 streini, adică a patra parte din totalul spânzuraţilor îl formează 
românii"8. 

Pe Bucureşti, pe anul 1899 un individ din 2000 se sinucidea prin 
spânzurare9. 

Cauzele sinuciderilor prin spânzurare erau variate şi se regăsesc în 
întregime ca rezultat al frustrărilor şi neîmplinirilor cotidiene: alcoolismul, 
alienaţia, mizeria, certuri de familie, boli cronice, pasiunile, întristarea, lipsa de 
ocupaţie, lipsa de protecţie sau pierderea de procese, datoria de bani sau lipsa 

1 . 
Ibidem, pp. 24-25. 

8 Idem. 
9 Iată câteva anunţuri din presa vremii care relatau cazuri de sinucideri, încercând să 

dezlege misterul care le-au determinat: 
„( ... ) Drama de la sanatoriul Diaconeselor.( ... ) ca să termine cu o grozavă boală de nervi 

care-i tortura viaţa, d-na Apfelbaum ... şi-a pus capăt zilelor şi suferinţei ... spânzurându-se de 
cuierul din faţa uşii de la intrare a camerei sale". (Adeverul, an. XXXVIII, no. 94, no. 111, marţi 
3.04.1917, p. 2). 

„( ... ) Tragicul sfârşit al unei demente de la azilul Teodora Economu din curtea bisericii 
Udricani, a fost teatrul unei sinucideri bizare şi înfiorătoare. Elisabeta Dumitrescu, de vre-o două 
zile nu şi-a mai făcut apariţia ... fiind descoperită de vecinile sale. Un spectacol înfiorător se 
înfăţişă celor de faţă. Jos pe scânduri zăcea inert corpul nefericitei bătrâne, cu gâtul lângă o 
strachină plină cu sânge. Elisabeta Dumitrescu, în prada unei furii de nebunie, îşi tăiase cu 
briceagul laringele, având însă grija ca să-şi aşeze lângă gât o strachină în care să i se strângă 
sângele". (Adeverul, an. XXXVIII, no. 113, sâmbătă 7.04.1917, p. 2). 

„( ... ) Într-o cameră a hotelului Universal (care există şi astăzi n.a.), din strada Gabroveni, 
o fată tânără de moravuri uşoare a încercat ieri să se sinucidă înghiţind câteva pastile de sublimat 
coroziv. Numele ei: Niculina Ionescu". (Adeverul, an. XXXVIII, no. 172, joi. 7.06.1917, p. 2). 
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de ocupaţie, dar cele mai multe nu avea motive cunoscute (52 de cazuri) 10. 

Prezint în continuare câteva cazuri: 
În ianuarie 1899, soţia unui sas care se spânzurase, cizmar de meserie, 

declarase „Mai toată săptămâna care a precedat ziua fatală a umblat razna. Era 
beţiv şi avea un fel de furie ... ". Soţia unui ungur, dogar de meserie, povestea 
în octombrie 1899: „Sunt căsătorită cu el de 16 ani. Avem o fată de opt ani. 
Suntem săraci. Am venit în România de 8 ani. Eu am fost servitoare şi el lucra 
dogăria. ~ltfel era sănătos, numai că avea darul beţiei, din care causă ne certam 
adesea". In iulie 1902, un cârciumar de 52 de ani, român, se sinucide. Soţia sa 
povesteşte „că a avut o viaţă paşnică şi a făcut patru copii. Asupra causei care 
l-a determinat a se spânzura zice că de la o vreme încoace de când dânsul se 
află fără nici o ocupaţie, îl auzeam câte odată că are să-şi curme zilele, ba chiar 
sunt două săptămâni de când într-o noapte am fost deşteptată din somn de el şi 
foarte iritat, mi-a spus că-i este rău şi că s-ar fi spânzurat însă i s-a rupt sfoara". 

Un bărbat în puterea vârstei „avea 40 de ani" şi care locuia pe strada 
Justiţiei, fost cântăreţ la Popa Tatu şi biserica Scaune, s-a sinucis în mai 1896, 
lăsând şi câteva rânduri care se încheiau cu afirmaţia că „viaţa îi face groază, 
blestemând pe un protoereu care l-ar fi împins la această sinucidere". A fost 
catalogat drept nebun! 

Tot nebun a fost considerat un ungur, vopsitor de meserie, care s-a sinucis 
la 63 de ani (iulie 1902) deoarece nu a rezistat pierderii fiului său care „urmase 
dreptul la Viena". Soţia sa povesteşte că „vorbea aiurea, i se părea că vede pe 
fiul său - vorbea cu el - pleca de acasă pentru a se duce după fiul său. Ieşea 
afară din oraş pentru că spunea că îl aştepta fiul său la o oră fixă. Acum în urmă 
spunea că e sătul de viaţă şi că n'are la ce mai trăi". Printre alţi 'nebuni' au fost 
şi comerciantul C. A. care ar fi avut „ideea fixă de a se sinucide" precum şi 
tânărul de numai 17 ani, de profesie tipograf, care ceruse să nu mai fie autopsiat, 
deoarece nu se va găsi „nici un cap de nebun ci un suflet la care nu poate afla 
nimic". 

Mizeria cotidiană, neajunsurile şi starea permanentă de stres i-a determinat 
pe mulţi bucureşteni să se sinucidă. Dintre mărturiile lăsate de aceia care au 
trecut acest prag prezint unele repere: „Mă omor, fiindcă văd miseria că mă 
doboară, nu voi să cer nimic nimănui; nu voiam decât să găsesc de lucru". 

Un israelit de 60 de ani, căsătorit, care s-a sinucis în mai 1902 afirma în 
rândurile lăsate: „D-le procuror, prin aceasta vă fac cunoscut că, causa sinuciderei 
mele este miseria. Am fost comerciant şi proprietar, azi am pierdut totul, nu am 
cu ce să mai ţin casa, am nevastă şi 5 copii, unul este însurat, iar altul a plecat 
nu ştiu unde, după hrană, şi eu cu nevasta şi cu 3 copii şedem în strada A. Nu 
are nimeni vină de această sinucidere. Mă numesc S.I.R. Bucureşti, 28 mai 
1902". 

Un german, ipsosar de meserie, văduv în etate de 54 de ani, înainte de a 
se sinucide a lăsat fiului său o scrisoare relevantă ca mesaj şi stil pentru un 
simplu meseriaş: „Fiul meu Frantz, I Mă duc din lume, nu e nimica de sperat! 
Lucru de loc, nici bani nu sunt aşa de curând. N'am voit!!! Ajunge c'am adus 

10 
Nicolae Minovici, op. cit., cap. Cauzele spânzurării, pp. 27-43. 
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din Belgrad 5 persoane şi acum eşti singur-singurel. Nu e nici un ajutor şi nici 
un rost de a găsi aşa de curând de lucru, nu pot nici ţie, nici mie s'ajut. Rămâi 
cu bine şi fii cuminte şi bun, Frantz, şi fii sârgui tor, nu uita poveţile mele!!! 

Ultimul salut, devotatul tău tată, până la moarte, nu mă uita, încă odată 
rămâi cu bine. Nu sunt demn ca tată, să mă urăsci că tata pleacă. 28 iunie 
1897". 

Un ungur, tăbăcar, căsătorit, în etate de 55 de ani, s-a sinucis cu o zi 
înaintea căsătoriei fiicei sale, deoarece i-au mers prost afacerile timp de doi ani. 

Cele mai multe sinucideri la începutul acestui veac au avut loc pe străzile 
Kisselef, Dudeşti, Regală şi pădurea Băneasa (câte 4 cazuri); Popa Tatu 
(3 cazuri), Carol, Tunari, Minotaurului, Cişmigiu, Berzei, Plevnei şi Griviţei 
(câte două cazuri), etc. 

Să fie oare alcoolismul, mizeria, presupusa nebunie, rezultatul final a 
unei cauze mult mai profunde şi imprevizibile? Mulţi dintre cei care s-au sinucis, 
au lăsat câteva rânduri care au evidenţiat acest lucru. Iată un caz: „D-le 
Prim-Procuror, Astăzi mi-am curmat firul vieţii nu din cauza miseriei, sau din 
gelosie, ori că am avut vr'o manie, nici vreo boală incurabilă, (am avut toată 
facultatea întreagă) sau că sunt într-o etate trecută; dar tot ceea ce m-a împins, 
să mă sinucid e numai şi numai mojicia unor oameni, care sunt invidioşi, geloşi, 
lacomi şi setoşi de munca altuia"; sau altul: „Eu azi mi-am curmat firul vieţii 
nu din miserie sau gelozie, dar mi s-a urât a mai trăi în această lume geloasă 
şi invidioasă". 

Cea mai impresionantă este scrisoarea dedicată special doctorilor Mina şi 
Nicolae Minovici de un sinucigaş: „Mă rog foarte mult Domnule Doctor Mina 
să mă scuzaţi de atâta polologhie, dar am auzit odată pe Dl. Dr. Nicu fratele 
D-voastră că tare ţine de mult a avea scrisorile sinucişilor, deci am voit să fac 
o plăcere şi pe de alta să-l şi rog ca să nu mă mai chinuiască şi mort că destul 
am fost persecutat de oameni în viaţă. Iată unde ajung oameni care'şi ţine 
cinstea până la moarte şi să nu mai vadă această infamă lume" 11 • 

Răutatea oamenilor, josnicia şi nimicnicia lor i-a împins pe unii direct 
către sinucidere iar pe cei mai mulţi către acelaşi final, dar pe o cale mai 
ocolită: alcoolismul, aparenta nebunie, mizeria, dezgustul de viaţă care se 
permanentizează ca trăire afectivă, într-o societate care abuzează josnic de 
încrederea şi bunăvoinţa fiecărui individ. Proverbul de un strivitor specific 
românesc, „Facerea de bine este ... •• rămâne un argument pe măsura celor 
prezentate; desigur nu unul ştiinţific sau istoric ci mai degrabă folcloric sau 
antropologic însă trimiterea lui este atât de profundă, de veche şi actuală încât 
rezistăA comparaţiilor. 

In perioada interbelică, numeroase sunt mărturiile legate de neputinţa de 
a rezista în faţa indolenţei, proastei creşteri şi a nepăsării. Jeni Acterian, scria 
în jurnalul său, - după o vizită de familie -, într-un mod care presupune 
disperarea: „sunt proşti, stupizi, vulgari, groteşti, burghezi, mărginiţi, cramponi, 

li 
Idem. 
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nedelicaţi, plicticoşi, animale. Mi-ar face plăcere să-i scuip. Mă sufoc cu adevărat 
în acest mediu. Cine oare mă va scoate de aici?" 12. 

Dinu Pillat, pune în cuvintele eroului său de roman, propria-i frustrare: 
„Aceasta se numeşte viaţă. Scriitorii o socotesc demnă de a umple paginile 
romanelor lor. Filosofii îi găsesc tot felul de semnificaţii. Şi eu mă întreb de ce 
nu mă sinucid mai curând"13. 

Realitatea era bine surprinsă şi de Petru Comarnescu în jurnalul său 
interbelic: „Dezgustat de intelectuali, de câinoşenia lor, de mâncătoria şi 

vulgaritatea sau suficienţa diabolică a unora dintre tovarăşii de generaţie, încep 
să mă depărtez de dânşii. Dar nici lumea bună, cu snobismele şi superficialităţile 
ei nu mă atrage" 14. 

Toate aceste frământări reale, ale fiecărui individ sau fiecărei colectivităţi 
minoritare, erau presiuni suficient de puternice să provoace dezgust de viaţă, 
apatie, indiferenţă, resemnare bolnăvicioasă, etc. Sinuciderea venea adesea ca 
ultimă alternativă pentru o existenţă fără nici o variabilă, lipsită de un viitor sau 
un ideal apropiat sau îndepărtat 15 • 

Potrivit lui Ernest Borneman, sinuciderea are mai multe cauze şi 
semnificaţii. Sinuciderea „are adesea motivare sexuală, nu numai în capul acelor 
indivizi care îşi iau viaţa ca o consecinţă a deziluziei amoroase ci chiar la acei 
oameni care încearcă o plăcere sexuală practicând perversiuni care conduc până 
în pragul morţii sau chiar dincolo de ea (v. autocrucificarea, automasochismul, 
auto sufocarea, etc.). ( ... ) Când pulsiunea morţii e foarte strâns legată de libidou 
şi e întoarsă spre interiorul individului în aşa mod, încât sinuciderea e fără 
echivoc investită cu senzaţii care în termeni juridici s'ar putea defini ca un act 
de senzualitate violentă în confruntare cu sine însuşi, cu alte cuvinte s' ar putea 
numi omicid sexual al propriului corp. ( ... ) Există o afinitate deosebită între 
motivaţiile suicidului şi metodele pe care subiectul le adoptă pentru a o pune 
în practică. Wilhelm Stekel ( 1868-1940) punea accentul pe faptul că fetele 
'căzute' se aruncă de la fereastră. Îşi dau foc subiecţii arşi de 'focul pasiunii'. 
Se otrăvesc cei care se simt înconjuraţi de invidia veninoasă a celorlalţi. ( ... ) 
Revelator e de asemenea numărul de cazuri de sinucideri în doi, numită în 
franceză 'folie a deux' (nebunie în doi). Gândul că viaţa a devenit insuportabilă 
provine de la acel partener care este puternic influenţat de pulsiunea morţii. El 
este cel care sugerează ideea sinuciderii partenerului mergând până chiar la 
uciderea partenerului după ce a avut consensul său, în final ucigându-se şi el". 
(versiunea în limba română: N. Merişanu)I 6 . 

12 
Jeni Acterian, Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit 1932-1949, Humanitas, Bucureşti, 

1991, p. 48. 
13 Dinu Pillat, Tinereţe ciudată, Minerva, Bucureşti, 1984, pp. 95-96. 
14 Petre Comamescu, Jurnal 1931-1937, Institutul european, Iaşi, 1994, p. 47. 
15 Pentru o astfel de prezentare, a se vedea între altele, Adrian Marino, Pentru Europa, 

Editura Polirom, Iaşi, 1995. 
16 Ernest Bomeman, Dizionario dell 'Erotismo. La Fisiologia, La Psicologia, Le Pratiche, 

L 'Jmmaginario, La Patologia, La Storia, Dell 'A more e de/ Sesso, Biblioteca Universale Rizzoli, 
Milano, 1988, pp. 838-839. 
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Alături de cerşetorie, vagabondaj, prostituţie, crime şi alte repere cotidiene 
ale societăţii modeme, sinuciderea face parte dintr-un angrenaj social, mental 
şi imaginar, fiind unul dintre finalurile posibile ale celor amintite mai sus. Nu 
există în istoriografia noastră modernă, privind istoria Bucureştilor sau istoria 
urbană în general, o prezentare a acestor fenomene sociale iar prezentul demers, 
neacademic, se doreşte a fi un impuls pentru abordarea unor astfel de teme de 
către istoriografia noastră precum: nebunia, snobismul, prostituţia, minorităţile 
sexuale, confesionale, culturale, alcoolismul, miZeria cotidiană, etc. Toate aceste 
realităţi fireşti şi într-o dezvoltare progresivă în mediul urban modem, sunt 
servite de un număr restrâns de indivizi în comparaţie cu corpul social majoritar; 
despre aceste realităţi, istoriografia noastră modernă păstrează tăcerea. 

SUMMARY 
Upon Suicide, in Bucharest, By the Years 1900 

by Adrian Majuru 

The study has as a starting point the doctorate paper of Dr. Nicolae 
Minovici, paper published in 1904 and bearing the title „ Study Concerning 
Hanging ". Suicide was a fenomenon linked with the complex changes in the life 
of the marginals of Bucharest, during the XJJ(lh century. The modalities of 
suicide are enlisted, according to epoch documents. Besides begging, vagrancy, 
prostitution, crime and other dayly events, suicide was part of a social, mental, 
imaginary complex that made the substance of urban life. 
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CERNEALA FEROGALICĂ 
MODALITĂTILE DE EXPRESIE 

GRAFICA SI PROBLEME , 
SPECIFICE ÎN RESTAURARE 

Rodica Antonescu 
Restaurator grafică 

Această prezentare se doreşte a fi începutul unei serii de cercetări privind 
conexiunile dintre constantele stilistice proprii unui artist (sau unei grupe coerente 
de opere grafice) şi constantele stării de conservare a operelor respective. Prin 
acest demers încerc să conturez anumite filiaţii între aceste două planuri, care 
ar putea duce la o tipologizare a degradărilor specifice, pornind de la caracterul 
expresiei grafice. 

În acest studiu mă voi limita la identificarea unor constante specifice unei 
singure expresii plastice: desenul în cerneală ferogalică. 

Pierzându-şi în umbra timpurilor datele începuturilor, cernelurile au una 
dintre cele mai vechi istorii 1• Reţetele antice depun mărturie în acest sens. 
Perioada medievală conturează zone de predilectă răspândire a celor două mari 
grupe de cerneluri: ferogalice şi de carbon. (Respectiv spaţiul european manifestă 
o anumită preferinţă pentru prima grupă, în timp ce zonele Asiei exploatează 
calităţile cernelii de carbon). Perioada modernă, deşi receptivă la exemplul 
asiatic - care de altfel nu i-a fost niciodată cu totul străin - conservă tradiţia 
encaustum-ului2 în Occident. Îmbunătăţită, cu mai mult rafinament în dozajul şi 
acurateţea componentelor, cerneala aceasta se conservă până astăzi în datele 
esenţiale ale unor mărci celebre (Pelican, Leonhardi, etc.). 

Cerneala ferogalică are deci o istorie complexă, ale cărei detalii au fost 
puse în lumină de cercetări relativ recente. Acestea au relevat existenţa unei 
CONSTANTE (caracterul coroziv al encaustum-ului), alături de o extraordinară 
VARIAŢIE în cadrul tipului (W. J. Barrow studiază un grup de 86 de reţete de 
cerneluri corespunzătoare perioadei 1400-1850)3. Ca materie colorată lichidă, 
cerneala necesită folosirea unor unelte specifice: pana, peniţa, băţul de trestie, 
pensula, etc. Aceste unelte impun, mai mult sau mai puţin autoritar, o anumită 
formulă plastică, ale cărei manifestări merg de la linia simplă la pata compactă. 

Linia, adică ductul vârfului de peniţă sau de pensulă are la rândul ei o 
gamă complexă de posibilităţi de expresie. Traseul simplu, „ ... conturul care 

1 Există o literatură foarte bogată cu privire la istoricul cemelurilor. Pentru un prin contact 
se pot utiliza titlurile menţionate în lista bibliografică anexată. 

2 Din: encausticus (lat.), provenind din enkaustik6s (gr.), cu înţelesul de ardere în interior. 
3 Apud A. B. Pandele - op. cit. pg. 188 (v. lista bibl.). 
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decupează'', (ceea ce este un trist ·adevăr în cazul cernelii ferogalice ), poate fi 
ilustrat de unele schiţe de Gheorghe Tătărescu. Artist de formaţie academică, 
„temperament echilibrat şi iubitor al calmului, linear şi logic" cum îl defineşte 
Ion Frunzetti4 el este în aşa măsură preocupat de expunerea lecţiei învăţate în 
şcolile apusene încât se îndepărtează de căutarea pe cont propriu a unei expresii 
originale. Desenele sale, corecte, sunt aproape întotdeauna o „conturare" (în 
ambele sensuri : de structurare şi de expresie prin contur) a elementului figurativ 
necesar. Lucrarea de faţă este o schiţă provenită dintr-un lot oarecum unitar, 
aflat la muzeul „Gheorghe Tattarescu". lntregul grup are drept caracteristic ci 
generale: dimensiunea asemănătoare a foilor, lipsa de variaţie a calităţii şi 
grosimii hârtiei utilizate, şi în ·afară de unitatea de stil, firească, prezintă din 
punct de vedere al conservării o trăsătură comună: corodarea hârtiei pe traseul 
net şi nu lipsit de eleganţă, al peniţei. Acest fapt este pus în evidenţă de cercetarea 
spatelui lucrării . (foto 1 ). 

Foto. I : Gh. Tattarescu - Apollo - 29/19 cm - inv. 50. 
Spate lucrare, lumină razantă, înainte de restaurare. 

Agravată de subţirimea foii, viteza de corodare impunea o imediată 
intervenţie a restaurării . Dacă stabilitatea la apă a cernelii a permis tratamente 

4 Ion Frunzetti - op. cit. pg. 182 (v. lista bibl.) . 
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umede, reacţia aceleaişi cerneli la acţiunea soluţiei de neutralizare a acidităţii 
generale, din întreaga masă a hârtiei, a limitat întregul proces la pulverizări 
uşoare,A pe spatele foii şi la tamponări atente ale feţei lucrării, fără a atinge 
liniile. lnsă conservarea în deplină siguranţă a integrităţii lucrării a impus dublarea 
acesteia cu foiţă japoneză (pe care am aşezat-o în două straturi, orientate 
perpendicular, neavând la dispoziţie atunci o hârtie japoneză mai consistentă) . 
Această dublare a rezolvat şi nevoia de consolidare a rupturii mai vechi, din 
colţul stâng al hârtiei lucrării. (foto 2). 

Foto. 2: Gh. Tattărescu - Apollo - 29/19 cm. - inv. 50. 
Faţă lucrare, lumină directă, după restaurare. 

O altă modalitate de expresie liniară este fascicolul , ghemul încâlcit de 
trăsături , aglomerările polarizate de interesul artistului pentru unul sau mai 
multe elemente din imagine. În acest caz liniile tind să se concentreze pe alocuri 
în adevărate pete de culoare în jurul cărora „gravitează" trăsături delicate, 
şovăitoare, încă fără chip. Un exemplu de acest fel este o schiţă de foarte mici 
dimensiuni, aparţinând pictorului Oscar Obedeanu. (foto. 3). Studiind lucrarea 
din punct de vedere al stării de conservare, se observă existenţa a două trepte 
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Foto. 3: Oscar Obedeanu - Schiţă - 11 ,4/14 cm. - inv. 11234. 
Faţă lucrare, lumină directă, înainte de restaurare. 

Foto. 4: Oscar Obedeanu - Schiţă - 11 , 4/14 cm - inv. 11234. 
Faţă lucrare, lumină directă, după restaurare. 
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ale ace l e ia ş i degradări , dife
renţiate de viteza de penetrare a 
cernelii . Marile aglomerări de 
linii sunt ş i marile concentrări de 
aciditate. Acestea, agravate de 
revenirile adesea zgârietoare ale 
peniţei , formează adevărate fo
care de coroziune care erodează 
perpendicular în masa hârtiei , 
astfel că într-un timp mai scurt 
decât în cazul liniilor uşoare, 
ră;zbat până pe spatele lucrării. 
Cazurile curente aparţinătoare 
acestui tip se soldează prin pier
derea acestor zone întunecate din 
lucrare. Din fericire momentul 
intervenţiei a surprins hârtia într-o 
stare incipientă a procesului de 
degradare. (foto. 4). 

Un caz mai complex, atât 
în planul expresiei artistice cât şi 
în cel al restaurării este ilustrat 
de o schită de Camil Ressu . 
Preocupar~a pentru articulările 
ferme , adesea monumentale ale 
acestui artist se relevă şi în 
această schiţă de portret în care 
tensiunile misterioase dintre albul 

Foto. 5: Camil Russu - Mica Bogdan - 24 ,5/ 19 cm. hârtiei şi brunul cald al cernelii 
- inv. 171. sunt potenţate de imixtiunea rece, 

Faţă lucrare, lumină oblică, în timpul restaurării . metalică a grafitului aşezat în tuşe 
largi . Artistul face uz de o tehnică 

mai subtilă, care nuanţează expresivitatea obişnuită a liniei, apelând la băţul de 
treistie (sau exploatează cu inteligenţă întreaga peniţă prin trasarea de linii mai 
late cu marginea acestui instrument). Nevoia de concizie a impus structurarea 
imaginii în mari zone întunecate alături de suprafeţe albe delimitate de contur. 
Ne aflăm în prezenţa unei opere care reuneşte problemele celor două cazuri 
anterior prezentate: linia fermă şi pata compactă. Hârtia lucrării, de bună calitate, 
netedă, cu o grosime medie, a fost produsă (după cum o atesta filigranul imprimat) 
de fabrica din Buşteni . Din punctul de vedere al restaurării , dificultăţile erau 
sporite de o încadrare incorectă care apelase la cleiul de oase pentru a fixa foaia 
de un carton (acid) şi apoi a paspartu-ului deasupra lucrării . Cercetarea a 
evidenţiat că încadrarea prezentă urmase alteia mai vechi, care fusese înlăturată 
prin s~ulgere, ceea ce a provocat rupturi ale marginilor foii . (foto. 5). 

Inlăturarea cartonului de pe spate s-a făcut prin subţierea treptată şi 
umezirea acestuia până la stratul de clei , care a fost îndepărtat şi el cu acest 
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prilej. Operaţia de neutralizare a ţinut cont, ca şi în cazurile precedente, de 
aceleaşi considerente. Sfâşierile marginilor au fost completate cu o hârtie 
asemănătoare, iar în final s-a efectuat aceeaşi operaţie de dublare cu foiţă 
japoneză. O fotografie a spatelui lucrării, efectuată după intervenţie, este, 
cred, de natură să-i argumenteze necesitatea. (foto. 6). 

Aşa cum arătam la început, aceste lucrări au o trăsătură comună: suportul 
papetar al unei tehnici acide (cerneala ferogalică). Tratamentele aplicate trebuie 
să ţină cont de contradicţia fundamentală dintre cele două cerinţe majore: pe de 
o parte apare necesitatea însănătoşirii materialului suport (prin diminuarea 
factorilor endogeni de degradare, cu consecinţele lor: îngălbenire, friabilitate, 

Foto. 6: Camil Russu - Mica Bogdan - 24,5/19 cm. - inv. 171. 
Spate lucrare, lumină directă, după restaurare. 

pete), iar pe de altă parte se impune prezervarea integrităţii imaginii . În mod 
curent, tratamentul principal constă în neutralizarea acidităţii din hârtie şi în 
introducerea cu acest prilej a unor substanţe tampon menite să prevină eventuale 
recidive ale coroziunii. Cerneala ferogalică este însă prin însăşi natura ei un 
material cu o anumită aciditate, care în condiţii propice tinde să-şi sporească 
acest neajuns, descompunându-se în acizi şi mai corozivi, fatali pentru fibrele 
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de celuloză ale hârtiei5. Neutralizarea acestei acidităţi înseamnă o modificare în 
structura chimică a cernelii, ceea ce poate duce la o diminuare a intensităţii 
cromatice a acesteia şi deci la o estompare a imaginii. Rezolvarea acestor cazuri 
trebuie să urmeze linia de mijloc a compromisului: aplicarea neutralizării în 
zonele imediat învecinate trăsăturilor, pentru a împiedica eventuale migrări 
laterale, trebuie însoţită de prevenirea pierderilor din suport datorate coroziunii, 
prin dublarea foilor cu o hârtie de cât mai bună calitate. 

Aşadar, constantele expresiei materiale a operei se reflectă în starea ei de 
conservare şi determină un principiu comun de abordare a tratamentului de 
restaurare. Pe de altă parte însă, aşa cum am încercat să relev aici, se conturează 
individualităţi la nivelul expresiei plastice care, dacă ar fi studiate din acest 
unghi, conex cu starea de conservare, ar putea configura o prognoză - stabilind 
priorităţi şi urgenţe pentru mari grupe de lucrări. Toate acestea ar putea duce 
însă şi la concluzii deloc neglijabile privitoare la autenticitatea, formulele plastice 
specifice, la aspectele materiale ale operelor de grafică, utile deopotrivă 
restauratorului şi istoricului de artă. 

The Ferogalic Ink: Modalities of Graphic Expression 
Ard Specific Restoration Problems 

Resume: 

The different styles of ink-drawings are studied in connection with the 
corrosion-power of the gallotanic-ink. The conservation problem of this items 
is that the image is „ vexed" by the image-itself. A compromise between the 
needs to preserve the paper-support and not to harm the lines is the only way 
to deal with. The conclusion-ideea is the necessity to have a sound knowledge 
of the material expression and the needs of the works of art. This is a usefull 
too/ for conservators but a/so for the art-historians. 

Bibliografie: 

1. Alexandru St. Dumitrescu - Contribuţiuni la expertiza grafică: studiul fizic 
şi chimic al cerne/urilor şi creioanelor, Hârtia, Bucureşti, 1939. 

2. Ion Frunzetti - Arta Românească în secolul XIX, Ed. Meridiană, Bucureşti, 
1991. 

3. Muzeul de Artă K. H. Zambaccian - Catalog, editat de Fondul Plastic, 1973. 
4. Aurel Barbu Pandele - Din istoricul cerne/urilor utilizate pe documentele 

şi manuscrisele medievale europene în legătură cu datarea, autentificarea şi 
conservarea lor, - în Cercetări de conservare şi restaurare a patrimoniului 
muzeal, voi. 1, 1981, pg. 183-192. 

5 Cerneala ferogalică este obţinută din combinarea acidului galic şi tanic (extras din gale) 
cu sulfatul feros (medievalul Atramentum), formându-se galotanatul de fier. Acestei compoziţii 
i se mai adaugă guma arabică şi alte ingrediente de mai mică importanţă (oţet, vin alb, camfor, 
etc.). Descompunerea principalelor componente în condiţii de mediu neprielnice unei conservări 
corecte, duce la apariţia unor subproduşi printre care chiar acidul sulfuric. 
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5. Gh. Oprescu - Grafica Românească în secolul al XIX-iea, vol. II, Fundaţia 
Regele Mihai I, Bucureşti 1945. 

6. Wolfgang Wachter - Buchrestaurierung, VEB Fachbuchverlag, Leipzig, 
1987. 
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RESTAURAREA FORMELOR 
DESCHISE, ÎNCHISE SI ERMETICE 

. . ' 

Liana Dupont 
Restaurator ceramică, porţelan, sticlă 

Unul din aspectele cele mai plăcute în meseria de restaurare este acela de 
a avea în permanenţă ocazia de a lucra obiecte din diferite epoci, diferite materiale 
cât şi forme diverse. 

În funcţie de materialul obiectului ce-l avem de restaurat: ceramică 
arheologică, faianţă, porţelan, gresie, sticlă, alegem tratamentele, adezivii cât şi 
materialele de completare şi retuş adevate fiecărui tip de material ceramic. 

Aceeaşi problematică se impune ţinând cont şi de formele obiectelor: 
deschise, închise sau ermetice. 

În lucrarea de faţă mă voi referi la trei tipuri de obiecte, două de sticlă, 
formă deschisă şi închisă, iar al treilea o formă ermetică, aceea a unui ou de 
strut, ca obiect decorativ. 

' În primul caz am. propus un pahar medieval din sticlă albastră în formă 
de cupă, cu picior scurt cu trei anse mici având dimensiunile: H = 12,5 cm; 
D buză = 8 cm; D talpă picior = 7 cm. În partea superioară prezintă o inscripţie 

Pahar medieval - sticlă albastră 

cti litere matizate prin atac acid apoi argintate, iar în partea inferioară un decor 
simplu cu trei linii şerpuite pe verticală amplasate între cele trei anse. 

Cele 11 fragmente ale obiectului au fost asamblate prin infiltraţie , folosind 
ca adeziv Araldite 2020. Unul dintre fragmente aparţinând buzei paharului, nu 
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avea nici un punct de legătură, dar s-a putut deduce zona din care provenea. 
Paharului îi lipseau fragmente în proporţie de 30%. 

Având formă deschisă s-a putut lua amprentă cu cauciuc siliconic tip 
„Stomaflex lac" pe in!eriorul paharului (pe zona întreagă) şi glisată în zona ce 
urma a fi completată . In zona lacunară a fost aplicat un strat de răşină epoxidică 
Araldite rapid (10 min.) la nivelul originalului, pe patul de cauciuc siliconic şi 

Pahar medieval - sticlă albastră, înainte 
de restaurare 

Pahar medieval - sticlă albastră, după 

restaurare 

nivelat rapid pe forma dorită până la polimerizarea acesteia. În felul acesta, 
completările au fost făcute din aproape în aproape. A urmat finisarea mecanică 
a completărilor cât şi o peliculizare cu verni acrilic, lucios într-o nuanţă apropiată 
celei originale. 

Încheind descrierea lucrărilor de restaurare la obiectul de formă deschisă, 
mă voi referi în continuare la obiectul cu formă închisă, o sticlă sec. XVI, 
depusă ritual, cu corp cilindric (obţinută prin turnarea în plasă de sârmă carouată), 
şi gât strangulat având H = 21,8 cm; D bază = 6,5 cm; D gât = 1, 7 cm, şi 
culoare iniţială a sticlei - verzui . 

Acest obiect format din 60 fragmente , fusese restaurat cu ani în urmă, cu 
celuloid ars, ceea ce a dus la degradarea şi deformarea casurilor. A trebuit 
desfăcut, curăţat, degresat şi reasamblat. Pentru început, fragmentele au fost 
asamblate provizoriu, în benzi de scotch, pentru a observa forma cât şi zonele 
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lacunare. Asamblarea fragmentelor s-a dovedit a fi cât se poate de complicată, 
deoarece casurile fiind arse, deformate şi rulate, aveau extrem de puţine puncte 
de legătură. Pe lângă acest aspect destul de dificil în etapa de triere, poziţionare 
şi ansamblare , situaţii problematice s-au impus şi în cazul completării 
fragmentelor lipsă aproximativ 25%. Subliniind faptul că obiectul avea formă 
închisă, asamblările şi completările au pornit treptat, de la bază spre umerii 
sticlei. S-a folosit pentru asamblare răşină epoxidică, Araldite rapid (1 O min.), 

Avant la restauration 
Vas ritual - sticlă - secolul XIX (fotografia înainte de restaurare) 

creind legături improvizate între fragmente . În multe cazuri ale obiectelor 
ceramice cu formă închisă pentru completarea lacunelor se foloseşte un balon, 
introdus pe gâtul îngust al acestora, balonul fiind suportul materialului de 
completare. Dar în acest caz această variantă a fost improprie. Completările au 
continuat spre umerii sticlei, răşina expoxidică, Araldite rapid fiind turnată pe 
benzi de scotch, aplicate în interiorul sticlei. Până la polimerizarea acesteia, 
răşina a fost modelată rapid încât să imite carourile convexe ale originalului. 
Fragmentele aparţinând umerilor şi gâtului sticlei au fost asamblate separat. 
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După ce completările din interior au fost definitivate, au urmat ca ultimă 
operaţiune, lipirea de corpul sticlei a părţii superioare (umeri, gât). 

Spre deosebire de forma deschisă şi cea închisă vom lua în dîscuţie cazul 
unei forme ermetice reprezentând un ou de struţ - obiect decorativ din a doua 
jumătate a sec. XIX - Japonia, cu H = 17 cm; D = 11 cm. Decorul realizat 
printr-o ornamentaţie de foiţă de argint aurită în tehnica metaloplastiei, decupată 
şi aplicată, cuprinde două cadrane. 

În primul două personaje într-un decor floral. Iniţial, ele aveau chipurile, 
palmele mâinilor şi labele picioar~lor din fildeş aplicat pe coaja oului, în prezent 
rămânând doar fildeşul mâinilor. lmbră.cămintea personajelor este executată din 

Apres la restauration 
Vas ritual - sticlă - secolul XIX (fotografia după restaurare) 

foiţă de aur mai groasă, tot aplicată. În al doilea cadran, doi cocori, între 
palmieri şi alte plante exotice, în aceeaşi tehnică a decorării . Partea inferioară 
a oului lipsea. Grosimea cojii fiind de 1,8 mm. Am ales ca metodă de lucru 
aceea a modelării în plastilină a zonei ce lipsea. Apoi, luând amprentă cu 
„Stomaflex lac" am obţinut negativul. În el a fost turnat un ipsos dur, italienesc 
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„Kromotypo" cu indicator cromatic de fază, având nuanţa finală crem, obţinând 
astfel fragmenyul lipsă. Această calotă din ipsos foarte subţire dar dură a fost 
asamblată la întreg şi îmbrăcată într-un strat subţire de răşină epoxidică Aral
dite rapid, în nuanţa originalului , pentm a mări rezistenţa zonei completate. 

Şi la formele ermetice pot fi găsite mai multe modalităţi de restaurare ale 
zonelor lacunare. 

Ou de struţ - Obiect de artă decorativă din 
a II-a jumătate a sec. XIX, Japonia 

(înainte de restaurare) 

Ou de struţ - Obiect de artă decorativă din 
a II-a jumătate a sec. XIX, Japonia 

(după restaurare) 

Cert este că există diferente de dificultate în restaurarea obiectelor de 
formă ermetică, dificultăţi ce se di~inuează foarte mult la cele cu formă deschisă . 

Indiferent de forma obiectului: deschisă, închisă sau ermetică, pentru 
restaurator obiectul rămâne o carte deschisă . 

SUMMARY 
Restoration of Open, Closed and Airtight Shapes 

by Liana Dupont 

The shape of objects to be restored rises technical problems, as well as 
the differences in the materials involved. The paper deals with aspects concerning 
restoration solutions in the case of three items: a Medieval glass cup, a XV!th 
century bottle, and a decorated ostrich egg dating /rom the second half of the 
XIXth century. The restorer had to find solutions for each, in order to outcome 
the difficulties generated by each type of shape and material. 
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"" URARI DE BINE DIN ORIENT 
(relief şi profunzime în glazura 

eeramieii de Isnik) 

Simona Găcescu 
restaurator ceramică-sticlă 

Într-una din vitrinele Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti 
poate fi admirată o farfurie de ceramică de Isnik pe care este figurat un copac 
roşu . 

Acest obiect a revăzut lumina zilei în 1969 în cadrul unei campanii de 
săpături arheologice în aria „Curtea Veche" Bucureşti, pe strada Soarelui 
nr. 7-1 O, sub bagheta distinşilor arheologi Aristide Ştefănescu şi Panait I. Pa
nait. Complexul în care a fost descoperit a fost datat în sec. al XVI-iea. Farfuria 
ce a intrat în patrimoniul Muzeului Municipal cu nr. inv. 13100 a făcut în istoria 

sa recentă o călătorie de sub 1 km, de la locul descoperirii , la locul de expunere, 
după cum reiese şi din planul săpăturilor de la Curtea Veche . Tot în istoria sa 
recentă ( 1969-1999 = 30 ani), obiectul a mai suferit o restaurare. 

Dimensiunile obiectului sunt: D max. = 28,5 cm, D fund = 15 ,4 cm, H = 
4,5 cm, grosimea ciobului = 6 mm. Desenul anexat îl prezintă şi în secţiune . 
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Farfuria este modelată la roată, pictată şi glazurată , fiind supusă, după toate 
probabilităţile, la trei arderi: 

- semifaianţa uscată şi angobată; 
- decorul cu pigmenţi ; 
- glazura aproape sticloasă ce indică o temperatură finală de ardere destul 

de ridicată. 
Caracteristicile tehnice ale materialului sunt cele general valabile la 

ceramica de Isnik: 
- pastă albă, uşor gălbuie şi curată; 
- pereţi groşi; 
- smalţ transparent cu o bază alcalină de plumb, aşternut gros, perfect 

uniform. 

Culorile folosite sunt: 
- albastrul obţinut din oxid de cobalt; 
- verdele obţinut din oxid de cupru; 
- roşul tomat pe bază de oxid de fier; 
- negrul. 
În acest punct putem să ne apropiem de datarea mai exactă a obiectului . 

La Isnik după 1550 au lucrat olari armeni care au introdus acest pigment roşu , 
pe care, nereuşind să-l fluidifice mai mult, a rămas proeminent sub glazură. 
Deci obiectul este fabricat în a doua jumătate a sec. al XVI-lea. 

Coloritul şi concepţia ornamentală sunt cele care diferenţiază cele patru 
categorii de ceramică de Isnik: 
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I. Vechiul grup, localizat greşit la Kuthahya (localitate situată în apropierea 
Isnikului) 

II. 1525-1555 atribuit centrului de la Damasc 
III. De la Cornul de Aur 
IV: Produs în insula Rhodos. 
În faza a doua apare verdele de peruzea, absent în obiectul discutat, iar 

în faza a patra calitatea produselor scăzuse, ceea ce nu corespunde obiectului 
nostru. Deducem că farfuria în discutie se încadrează în faza a treia a Isnikului 
numită şi a „Cornului de Aur" şi ar~ o vechime de aproximativ 400 de ani. 

În epoca în care a fost produs obiectul a făcut o călătorie din Anatolia 
(probabil prin Istanbul) până la Bucureşti şi este foarte posibil să fi avut rol de 
obiect-cadou. Obiecte similare (aprox. 30) au fost descoperite fragmentar în 
acelaşi complex, dar acest tip de ceramică este foarte cunoscut în Moldova la 

Curtea Domnească de la Iaşi, de la Suceava, la Piatra Neamţ, Hârlău. Cronicari 
ai vremii pomenesc de „casele cele cu câini" ale domnitorului Vasile Lupu 
( cinii = chinezării) la Curtea Domnească de la Iaşi de pe locul actualului Palat 
al Culturii. 

Să privim mai îndeaproape obiectul: farfuria este decorată atât pe faţa 
funcţională, cât şi pe faţa dorsală. Pe faţă bordura este decorată cu un brâu 
floral stilizat ce sugerează o mişcare vâscoasă. 

Imaginea centrală înfăţişează un copac ce poate fi asimilat cu pomul vieţii 
din simbolistica noastră. Acest copac roşu, cu şapte ramuri, trasat cu o bruscheţe 
fem1ecătoare este împodobit cu flori de răsură (pe albastru!) şi prezintă rădăcini 
ce absorb din pânza freatică apa vitală şi o dirijează în picături figurate pe 
trunchi . Pe ramurile copacului adastă patru păsări ce simbolizează gândurile 
bune: Desenul este conceput într-o relativ riguroasă simetrie. Pe partea dorsală 
a farfuriei decorul este alcătuit din opt flori albastre alternând cu flori schiţate 
în negru. 
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Ajuns în atelierul de restaurare în luna octombrie a anului 1998, obiectul 
se prezintă sub forma a trei fragmente asamblate cu film de celuloid şi a unor 
completări cu ipsos. Folosirea filmului de celuloid ars, ca adeziv, datează 
restaurarea în apropierea descoperirii arheologice (în acea perioadă era considerat 
un adeziv eficient deşi traumatizant pentru obiect). Starea ciobului bună, glazura 
sănătoasă puţin pătată cu brun, ceea ce dovedeşte· o uşoară degradare a fazei 
sticloase datorită condiţiilor de zacere. Obiectul nu era coerent deoarece suna 
a doagă la o uşoară lovire, iar completările finisate în mod grosier compromiteau 
estetica obiectului. Uşoarele alterări ale glazurii şi microfisuri ale ei completează 
tabloul necazurilor sale. 

„Pomul Vietii" „Pomul Vietii" 

1;,1o..._ 

Prima operaţiune a fost îndepărtarea restaurării anterioare, iar după 
stabilizarea stării sale a urmat o asamblare cu răşină epoxidică (un adeziv mai 
lejer nu ar fi făcut faţă greutăţii obiectului). Apoi s-a procedat la completarea 
cu ipsos la nivel pe faţa dorsală şi uşor sub nivel pe faţa funcţională cu observarea 
decorului printr-o delicată reliefare a ipsosului. Pe faţă s-a aşternut un strat 
subţire de răşină epoxidică corespunzătoare angobei, pe care apoi s-au făcut 
retuşuri de culoare cu pigmenţi în vernis acrilic lucios. La final completarea a 
primit o glazură din răşină epoxi la nivel cu originalul. Astfel au fost împăcate 
atât relieful cât şi profunzimea glazurii originale. Pe dos a fost integrat cromatic 
cu vernis mat. 

Originalul a fost tratat prin pensulare la cald cu o soluţie de 2% paraloid 
B72 în benzen în vederea consolidării microfisurilor şi în vederea protecţiei 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



366 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIV 

profilactice împotriva factorilor de mediu cu ajutorul acestui discret film de 
răşină acrilică. 

Obiectul sună coerent, estetica este recuperată pe faţa funcţională, iar pe 
faţa dorsală intervenţia este uşor vizib-ilă. Astfel au fost împăcate aceste două 
aspecte aşa cum este posibil doar în cazul obiectelor cu formă deschisă. Toate 
operaţiunile de restaurare executate respectă principiul reversibilităţii. 

In luna noiembrie 1998 obiectul primise toate îngrijirile. 
Să privim acum şi mai îndeaproape obiectul. Ne aflăm la 29 august 1583 

In Cetatea Dâmboviţei şi participăm la solemnitatea înscăunării lui Petru Cercel. 
In alaiul marelui spătar turc sunt slugi în şalvari ce poartă daruri pentru 
solemnitate. Platouri cu smochine, curmale, dulciuri savant clădite. Iată şi acel 
platou cu păsări: „Urări de bine din Orient". Secretarul domniei sale, Franco 
Sivori, nota: „Şezând domnul în jeţul său, sub baldachin, marele spătar turc ce 
l-a însoţit, ţinu o mică cuvântare boierilor şi poporului adunat în piaţa dinaintea 
palatului". 

SVMMARY 
Greetings From the Orient - Relief and Profundness 

in the Varnish of lsnik Ceramics 
by Simona Gagescu 

The paper presents various stages and procedures in the restoration of a 
ceramics item belonging to the Municipal Museum of Bucharest: an Isnik dish 
decorated with a red tree, found by the archaeological research conducted by 
Aristide Stefanescu and Panait I. Panait, in 1969, in the perimetre of the Old 
Princely Court in Bucharest. 

The dish was restored in 1998, and it is exhibited in the Mediaeval room 
of the Museum. 
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DR. WILHELM FILDERMAN. 
UN AVOCAT AL ETNIEI SALE. 

UN AVOCAT AL CAUZEI 
NATIONALE A ROMÂNIEI • 

Ionel Ioniţă 

La Bucureşti, un eveniment editorial deosebit marchează începutul de an 
2000, Fundaţia Dr. Wilhelm Filderman a editat primele două volume ale operelor 
fostului lider al populaţiei evreieşti din România. Aceste două volume din opera 
Dr. Filderrnan au văzut lumina tiparului având ca titlul „Un avocat al etniei sale. 
Un avocat al cauzei naţionale a României". Ediţia este îngrijită de Teodor 
Wexler şi Michaela Popov şi au fost lansate la Muzeul de Artă şi Istorie a 
Municipiului Bucureşti în ziua de 1 Martie 2000. 

De fapt, cele două volume din opera Dr. Filderman, apărute în editura 
fundaţiei ce-i poartă numele, sunt procese-verbale ale luptei liderului evreu-român 
pentru emancipare, împotriva antisemitismului, pentru respectarea prevederilor 
Tratatului Naţionalităţilor de la Saint Gerrnain din 1919, pentru apărarea dreptului 
la existenţă a cultului mozaic, pentru dreptul la instrucţie a tineretului evreu. 

Editorii prezintă documente privind participarea lui Filderman la elaborarea 
Constituţiei României din anul 1923. Dar şi intervenţiile sale pentru apărarea 
acestei Constituţii. 

Un loc aparte este rezervat luptei pe care Filderman a dus-o în anii 
martiriului evreilor din România. Sunt publicate un număr important de scrisori 
şi memorii adresate conducătorilor României acelor zile pentru a se stopa 
martiriul evreilor. Unele dintre documente văd lumina tiparului pentru prima 
oară. După cum pentru prima oară sunt publicate documente privind solidarizarea 
unor intelectuali români cu lupta pe care o ducea Filderman. Numele acestor 
intelectuali ar trebui să figureze post mortem pe listele de drepţi ai popoarelor 
şi ei fac cinste poporului român. 

Pentru prima oară sunt publicate documente care infirmă legenda 
colaborării evreilor la amputarea graniţelor de est ale României, sau simpatia 
evreilor din Basarabia şi Bucovina faţă de ocupantul sovietic. Citez în acest 
context scrisoarea adresată de liderul evreu regelui Carol II în care se contestă 
hotărârea din 28 Iunie 1940 de a se ceda fără luptă Basarabia şi Bucovina de 
nord sau „Nota de discuţii" cu colonelul Orezeanu în care Filderman afirmă că 
la 23 Iunie 1941 la Piatra Neamţ, la sediul Comandamentului de Căpetenie al 
Armatei că i-a cerut generalului Antonescu mobilizarea evreilor spre a lupta 
contra ocupantului sovietic. 

Volumele editate de Fundaţia Dr. Filderman prezintă documente vizând 
participarea lui Filderman la tratativele de scoatere a României din război. Dar 
şi respingerea încercărilor Partidului Comunist de a-i înarma pe evrei, într-o 
presupusă răscoală anti Antonescu. 
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Şi după 23 August 1944, Filderman a rămas un luptător. Văd lumina 
tiparului corespondenţa cu Lucreţiu Pătrăşcanu şi alţi lideri ai timpului, pentru 
retrocedarea bunurilor evreieşti şi pentru anularea legilor rasiale. Surpriza pentru 
cititori este că Pătrăşcanu era unul dintre cei care de fapt se opunea abrogării 
legilor rasiale. Urmărind stenograma şedinţei Biroului Politic al P.M.R. din 
Ianuarie 1953 ne dăm seama că de fapt Pătrăşcanu nu făcea decât să reflecte 
punctul de vedere al partidului său. 

Din volumele publicate de Fundaţia Filderman mai aflăm că mulţi evrei 
rămaşi în viaţă după deportarea în Transnistria au fost deportaţi a doua oară de 
armata sovietică. Sunt prezentate schimburile de scrisori între Filderman şi 
generalul Vinogrodov. 

Volumele „Dr. Filderman. Un avocat al etniei sale. Un avocat al cauzei 
naţionale a României" se bucură de o prefaţă semnată de Acad. Prof. Dr. Dan 
Berindei, şeful secţiei de istorie a Academiei Române şi o postfaţă semnată de 
Acad. Prof. Dr. Nicolae Cajal, Preşedintele Fundaţiei Filderman. 

La lansarea de carte de la Muzeul de Artă şi Istorie a Municipiului 
Bucureşti au prezentat această lucrare: Acad. Prof. Dr. Nicolae Cajal, Acad. 
Prof. Dr. Dan Berindei, Prof. Dr. Florin Constantiniu, membru corespondent al 
Academiei Române, Dr. Adrian Niculescu - Lector la Şcoala de Ştiinţe Politice 
şi Jurnalistică, Dr. Adrian Cioroianu - Asistent universitar, Teodor Wexler coautor 
al antologiei. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



MAGAZIN ISTORIC 1999 

Cristina Loredana Ene 

Având ca subtitlu sugestiv „Cartea dumneavoastră de istorie în fiecare 
lună" prestigioasa revistă Magazin istoric a ajuns la cel de-al 33 an de apariţie. 
Fidelă pasionaţilor de istorie publicaţia nu a dezamăgit nici în 1999 şi a continuat 
să prezinte, pe lângă rubricile consacrate, articole incitante şi inedite. 

Marea noutate a anului trecut a reprezentat-o editarea cu prilejul 
Festivalului „Luna Bucureştilor" a unui număr special dedicat oraşului, apărut 
independent de cele 12 numere lunare tradiţionale. 

Realizat în cooperare de către Fundaţia Culturală Magazin Istoric şi 
ARCUB-Primăria Municipiului Bucureşti acest număr special este o fascinantă 
incursiune în lumea bucureşteană de altădată. Revista este consacrată în totalitate 
istoriei, culturii şi civilizaţiei bătrânului oraş şi se impune prin calitatea 
colaboratorilor şi diversitatea subiectelor abordate. 

La realizarea ei s-au implicat şi specialişti ai Muzeului Municipiului 
Bucureşti, care semnează 8 articole ce surprind aspecte din viaţa Bucureştiului 
de odinioară: De la Judeţ la Primar şi Luna Bucureştilor de Ionel Ioniţă, Teatrul 
Naţional de Ionel Zănescu, Statuia lui Mihai Viteazul de Florentina Limban, De 
la Casa cu lanţuri la Palatul Şuţu de Aurel Duţu, Grădini încântătoare de Dan 
Falcan, 1938. Televiziunea la Luna Bucureştilor de Liliana Hanganu şi Periferie 
şi pitoresc de Adrian Majuru. 

În paginile publicaţiei se regăsesc şi alte articole interesante pentru cei 
dornici să afle mai multe informaţii despre atmosfera bucureşteană în trecut: 
Legenda de Paul Cemovodeanu, 1800-1848 între două lumi de Marian Ştefan, 
Biserici mici, case lungi şi grădini întinse de Elisa Brătianu, Centru al 
spiritualităţii româneşti de Virgil Cândea, Oraşul care a dispărut de Sorin 
Vasilescu, 1916-1918 în timpul ocupaţiei de Georgeta Filitti, Ceremonii la 
Palatul Regal de Liviu Daniel Grigorescu, La Capşa, unde vin toţi seniorii „. 
şi se mănâncă scriitorii de Mioara Ioniţă, Gazetele de Ioan Lăcustă, Fotografii 
Bucureştilor de Emanuel Bădescu, Din vreme de război de C. Bălăceanu-Stolnici. 

Nu lipsesc din paginile revistei nici ilustraţiile alb-negru sau color, care 
aduc de peste decenii spiritul şi parfumul acelor Bucureşti rămaşi doar amintire. 

Anul 1999 a reprezentat pentru Magazin istoric reluarea rubricii Sumarul 
sumarelor. 

În numărul din luna ianuarie este prezentat Sumarul sumarelor, 1998, un 
index complet al articolelor apărute în paginile revistei cu doi ani în urmă. 
Apariţia din decembrie cuprinde Sumarul sumerelor, 1999, o prezentare alfabetică 
după numele autorilor a materialelor publicate anul trecut, cu trimiteri pentru 
fiecare la numărul şi pagina unde pot fi regăsite, ceea ce constituie o modalitate 
foarte practică pentru cititor de căutare a subiectului dorit. 

Sumarul sumarelor este structurat în două mari părţi - Istoria României 
şi Istorie Universală-, fiecare având la rândul lor subdiviziuni de istorie veche, 
medie, modernă şi contemporană. 
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Pentru ambele părţi predominante sunt articolele de istorie contemporană, 
şi, surprinzător poate, anul trecut în paginile revistei nu a fost publicat nici un 
articol de istorie veche a României. 

În numărul din luna iunie sunt prezentate Premiile Fundaţiei Culturale 
Magazin Istoric, ajunse la cea de-a VI-a ediţie, iar în cel din luna mai sunt 
redate scrisorile Prea Fericirii Sale Teoctist şi Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul 
al II-iea cu prilejul vizitei Suveranului Pontif la Bucureşti. 

Pe parcursul anului editorial 1999 au fost publicate patru interviuri: Nu 
avem nimic de ascuns realizat cu Piotr Ivanovici Pronicev, Director-adjunct al 
Departamentului istorico-documentar al MAE al Federaţiei Ruse, Dialogul trebuie 
să aibă loc cu Răzvan Theodorescu, Arhivele depind de cei care au creat 
documentele cu Friedrich P. Kahlemberg, Preşedintele Arhivelor Federale din 
Germania şi ultimul interviu realizat de Mihnea Constantinescu în 1994 cu 
economistul Nicholas Georgescu-Roegen. 

O pagină din fiecare număr al revistei este dedicată Fundaţiilor 
Internaţionale Constantin Brâncuşi. Cei interesaţi găsesc aici informaţii despre 
construcţia şi proiectele de restaurare ale Coloanei infinitului. Trei dintre rubricile 
revistei au şase apariţii în anul 1999: Povestesc veteranii. Jurnal de front realizată 
de Constantin Isărescu unde sunt redate amintiri ale veteranilor celui de-al 
doilea război mondial, Zig-zag prin secolul XX ce reda _ştiri din perioada 1913-
1947 apărute în presa românească şi internaţională şi In Bucureşti acum 50 de 
ani, o cronică a presei româneşti de acum 50 de ani ce reflectă partea oficială 
din vi~ţa adevărată a ţării realizată de Ioan Lăcustă. 

In primele patru numere ale revistei este prezentată de Eugep Preda ultima 
parte din scurta istorie NATO, continuare a articolelor din 1998. In fiecare lună 
sunt consemnate cele mai noi apariţii editoriale în rubrica intitulată Cărţi sosite 
la redacţie şi nu lipseşte fireşte nici Dialog cu cititorii - spaţiu de impresii 
pentruA cititorii Magazinului istoric. 

In anul 1999 au fost publicate în paginile revistei şi articole ce surprind 
aspecte diverse din viaţa Bucureştiului, printre care amintim: În Bucureşti, acum 
I 00 de ani de T. Stanciu, Din Trecutul alimentării cu apă a Bucureştilor de 
M. D. Tama, Inaugurarea statuii lui Gh. Lazăr de V. Drăgoi, Minovici şi Pictorul 
Barabas Miklos şi Bucureştii de A. Majuru, Institutul Francez din Bucureşti de 
F. Dolghin, etc. 
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Ulysse de Marsillac 
Bucureştiul în veacul al XIX-iea 
Meridiane 
Bucureşti, 1999 

RADIOGRAFIA 
UNEI MODERNIZĂRI 

Majoru Adrian 

Republicarea în limba română a cărţii lui Ulysse de Marsillac, aduce în 
prim plan, o radiografie aproape completă a procesului de modernizare în care, 
oraşul Bucureşti şi societatea bucureşteană, s-au integrat după 1800. 

Volumul publicat de editura Meridiane, a adunat două lucrări reprezentative 
ale autorului amintit, despre România în general şi despre Bucureşti în particular: 
De Pesth a Bucarest. Notes de voyage (Bucureşti în 1869) şi Guide du Voyageur 
a Bucarest (Bucureşti, 1877). Aceste lucrări nu sunt scrise sub impulsul primelor 
impresii, ci sunt abordate cu imparţialitatea unei şederi îndelungate în mijlocul 
problemelor. Din această perspectivă, au mai scris despre Bucureşti, între alţii: 
Frederic Dame, Henri Trenk, Enric Winterhalder, Barabas Miklos, Edgar Quinet 
sau Carol Wahlstein. 

Venit în România în 1852, unde după „o carieră pedagogică, sigură şi 
recompensată dar obscură şi nespectaculoasă", Ulysse de Marsillac s-a implicat 
în publicistică, începând cu 1861. A fost redactor şef pentru Le Moniteur ro
main şi a scos două ziare: La Voix de la Roumanie (1861-1866) şi Journal de 
Bucarest (1870-1876). 

Ulysse de Marsillac a scris despre România, pe când acest nume nu figura 
„în nici un dicţionar, pe nici o hartă geografică şi pe care limbajul diplomatic 
nu şi l-a însuşit încă". (p. 27). România era o necunoscută a cărei prezenţă 
politică, economică, culturală şi spirituală era ignorată. 

Din lucrarea sa - ca din toate celelalte lucrări scrise de străini despre 
Bucureşti -, se desprind două proiecţii care s-au confruntat permanent. Pe de 
o parte, se află lumea patriarhală, - aflată la o distanţă de Paris de „trei secole" 
- şi care se desfăşura cu predilecţie în afara oraşelor dar, era prezentă şi înăuntrul 
acestora, îndeosebi în substratul subtil al mentalităţilor şi al comportamentelor. 

Pe de altă parte, se afla lumea modernă, urbană în exclusivitate, abia 
născută şi neevoluată pe deplin. Accesoriile modernităţii preluate din Occident, 
au fost adaptate cu rapiditate, cu puternice basculări către extravaganţe şi imitaţii 
goteşti, prost înţelese. Dar acesta era riscul pe care orice societate rudimentară, 
nemodernă în resorturile sale, încearcă până la jalnice convulsii să se schimbe 
prin salturi temporale. 

Ulysse de Marsillac este martorul acestor transformări care, frizează 
metamorfoze kafkiene. Astfel, în afara oraşelor, găseai câteva „refugii", ceva 
care „nu e nici han nici cârciumă" şi unde „găseşti uneori, ouă proaspete şi pui 
slabi, pâine niciodată, dar cafea şi tutun întotdeauna". (p. 29). 
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Satele româneşti din Bărăgan şi Bumaz, erau „sate în zdrenţe", compuse 
din „cocioabe din lut acoperite cu paie", unde „oamenii prost îmbrăcaţi sau 
chiar dezbrăcaţi ies din aceste vizuini şi-i privesc pe călători". Erau sate „risipite 
la întâmplare'', unde nu „trebuie să cauţi nici râuri, nici grădini, nici garduri, 
nici străzi". (p. 70). 

Bucureştii mijlocului de veac XIX, tulbura privirea oricărui călător străin 
obişnuit cu simetria urbană a oraşelor europene; străzile „întortocheate şi 
capriciile arhitecturii" erau ceva „dezolant" pentru acesta. Totuşi, ororile 
îngheţului şi ale noroiului sunt tulburătoare chiar şi pentru iubitorul de români 
care a fost Marsillac: „( ... ) aţi văzut noroaiele din timpul primăverii înfundând 
drumurile abandonate din vreun ţinut îndepărtat, aţi blestemat băltoacele infecte 
din satele pierdute la limita barbariei. Ei bine, asta nu-i nimic! Acolo mergeaţi 
pe parchet de mahon, pe o peluză englezească, pe nori capitonaţi. ( ... ). Limba 
franceză, atât de caldă totuşi, nu are cuvinte care să exprime sentimentul pe 
care îl încerci la vederea acestor băltoace mocirloase, ( ... ) ar trebui inventate 
cuvinte noi sau să încerci paleta de culori fără nu~e încă. ( ... ) O stradă 
întortocheată şi îngustă, este ceva obişnuit la Bucureşti. In centru, drumul dispare 
sub noianele de zăpadă pe care localnicii le aruncă de pe trotuar sau chiar este 
înlocuit de un puhoi infect şi încremenit între două maluri de zăpadă cenuşie. 
Nu există scăpare din această situaţie. (p. 95). Sună cunoscut, nu? Doar iama 
nu-i ca vara! 

Deşi panorama urbei încântă privirea - dacă se respectă o distanţă - căci 
la o anumită apropiere, oraşul nu este „decât o suprapunere de sate din care s-au 
evidenJiat doar câteva case demne de un oraş mare". (p. 108). 

In ciuda acestor repere predominate, către 1877, după numai 15 ani, 
Bucureştii se metamorfozaseră (partea centrală nu şi periferia), într-un oraş 
modem în sensul european al conţinutului. Astfel, în Bucureşti, oricare vizitator 
ar fi întâlnit o succesiune de „patru sau cinci oraşe", cel mai semnificativ fiind 
centrul, „luând ca plecare Piaţa Teatrului" (azi palatul Telefoanelor), unde 
„descoperim în ciuda neregularităţii iremediabile a străzilor, un oraş european". 

Acesta era noul Bucureşti care se ivea în urma procesului de modernizare, 
nefiind deosebit „cu nimic de cele mai mari oraşe ale Occidentului". (p. 125). 
Accesoriile acestui proces se vor răspândi treptat şi spre margine prin stilul 
caselor, vestimentaţie, parcuri, obiceiuri, ambientul privat şi public, magazine, 
etc. Aceste realităţi sunt descrise în amănunt de Marsillac în partea a doua a 
cărţii sale, în capitole precum: Hoteluri, Cafenele, Cofetării, Strada, Bănci, 
Academia, Poşta şi telegraful, Parcuri, Cimitirele, Corpul diplomatic. 

Bucureştii se conturau a fi deja un oraş cosmopolit, cu o populaţie alogenă 
în creştere progresivă, locuitorii săi fiind „un amestec de toate naţiile şi de toate 
religiile". Bucureştii erau un oraş unde chlenerii hotelului şi restaurantului 
Hugues, „vorbeau franceza, germana, italiana, româna şi maghiara". Era oraşul 
femeilor elegante care veneau prin parcuri sau locuri de promenadă _„să-şi etaleze 
toaletele splendide" şi astfel să-şi mărească cortegiul de curtezani. In doar câţiva 
ani - adesea doar un deceniu - în Bucureşti apar locuri şi instituţii necunoscute 
până atunci dar similate rapid de societate: cabarete, braserii, cafenele, care au 
schimbat moravurile la fel de repede cum au apărut. 
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Bucureştii se asemănau cu centrele urbane centrale şi vest-europene, astfel 
încât dacă ai fi trecut în final de decembrie prin arterele centrale, te-ai fi crezut 
„transportat pe bulevardele Parisului sau cel puţin pe străzile comericale ale 
marilor oraşe occidentale". (p. 231 ). 

În salonuri publice sau private, „domnii cu pălărie rotundă şi redingotă 
dansând valsuri de Strauss sau cavatine de Verdi" te fac să crezi că te afli 
„într-o cafenea de pe Champs-Elysees". · 

Aşadar, Bucureştii reuşise în linii mari, să recupereze decalajul de 
civilizaţie şi urbanism în care se afla faţă de centrele urbane central şi vest 
europene. Rămân desigur detaliile tipice pentru un fond oriental sau sud-est 
european, de la nivelul mentalităţilor şi al comportamentelui. Acest decalaj, 
continuă să fie manifest şi în următorul veac de istorie bucureşteană. 

Cartea lui Ulysse de Marsillac, adună laolată un sumum de informaţii 
primare care recompun literar o istorie dificil de abordat într-o manieră strict 
ştiinţifică. Bucureştiul veacului al XIX-iea este o scurtă radiografie a procesului 
de modernizare a societătii bucureştene, a habitatului urban, care îşi schimbă 
radical forma şi structura intimă, într-un timp foarte scurt. În acest efort colectiv 
şi substanţial, a stat reuşita recuperărilor de tot felul pc care societatea modernă 
bucureşteană şi le-a însuşit, şi care l-au uimit de autorul cărţii amintite. O astfel 
de societate iubitoare de urbanism şi civilizaţie, uimeşte şi astăzi pc oricine ar 
parcurge rândurile scrise de Ulysse De Marsillac, în urmă cu mai bine de un 
veac. 
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EMANOIL HAGI-MOSCO, 
Bl!Cl!BESTI. AMINTIRILE l!Nl!I • 
OBAS. ZllJl!BI VECHI. FllNTE 

. IJISPĂBl!TE . 
Ediţie îngrijită de Ştefan Pleşia, Dan Pleşia 
şi Mihai Sorin Rădulescu, Cuvânt Înainte 

de Paul Cernovodeanu, Bucureşti, Editura 
Fundaţiei Culturale Române, 1995, 328 p. 

Liliana Nicoleta Hanganu 

Apărută cu câţiva ani în urmă, dar nemediatizată atât cât merită, lucrarea pe 
care o prezentăm în rândurile următoare se constituie, în primul rând, ca unul 
dintre foarte puţinele exemple ale „literaturii de sertar", pe care o aşteptam 
după 1989. Şi, într-un anumit sens este bine că s-a scris pe ascuns tocmai despre 
Bucureşti, despre monumente şi oameni, despre întâmplări de demult şi fapte 
intrate de acum în istorie. Despre un oraş-capitală de-capitat. .. 

Autorul lucrării, Emanoil Hagi-Moscu, după cum se precizează în Nota 
biografică, semnată de Ştefan Pleşia, s-a născut în 1882 la Bucureşti, într-o 
veche familie de origine greacă. A absolvit Liceul Sf. Sava din Bucureşti; a 
urmat cursuri de arhitectură la Roma şi, mai târziu, de drept, la Toulouse; 
cunoscător al mai multor limbi - latină, greacă, italiană, franceză, germană. 
După 1906 aprofundează studiile de heraldică şi genealogie, iar din 1908 este 
ales membru al Societăţii de Genealogie „Adler" din Viena. Se înrolează voluntar 
în armată în trei rânduri: 1902, 1913 şi, apoi, în 1916, la sfârşitul războiului 
având gradul de căpitan în rezervă. Căsătorit din 1919 cu Maria-Nicola Cerkez; 
au avut doi copii: pe Elisabeta şi Ion Hagi-Moscu. În 1931-1932 a fost deputat 
de Bălţi şi Lăpuşna; în septembrie 1940 a fost numit prefect a} judeţului Buzău, 
iar din 1941, primar al sectorului IV de Verde în Bucureşti. In perioada 1941-
1948, şi, ulterior, după 1950 a fost Epitrop al Aşezămintelor Brâncoveneşti din 
Bucureşti. Membru al Comisiei heraldice consultative { 1821-1940), ulterior al 
Comisiei de heraldică, genealogie şi sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie 
„Nicolae Iorga". Din anul 1964, Cavaler al Ordinului de Malta. A murit în 
aprilie 1976, fiind înmormântat în cavoul familiei, la cimitirul Bellu. Opera: 
albumul Steme boiereşti din România ( 1918) - din care a donat un exemplar 
Muzeului Municipiului Bucureşti, în anul 1958; a redactat în colaborare cu Ion 
C. Filitti şi cu George D. Florescu peste şapte sute de tabele genealogice (anii 
'20); studiile Boierii lui Mihai Viteazul şi Lupta de la Robăneşti („Arhivele 
Olteniei", 1929); ca ziarist, a publicat aproape zilnic articole în ziarul conservator 
„Ziua", apoi în „Universul" şi „Gazeta municipală" (anii '30). 
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Cele douăzeci şi şase de studii ale cărţii de faţă, din care douăzeci sunt inedite, 
iar şase - menţionate ca atare - au apărut în diverse publicaţii între 193 5-1940, 
şi 1971, au fost structurate în nouă capitole: Monumente istorice, Lăcaşuri 
venerabile, Vechi case bucureştene, Uliţe de demult, Evocări istorice, Triptic 
feminin, Figuri pitoreşti din protipendadă, Moravuri şi obiceiuri din trecut, 
Vechi aşezări din jurul Bucureştiului. 

Descrierea aleasă a pământului, a reliefului şi vegetaţiei, a mirosurilor şi culorilor, 
este completată de istoricul vechilor familii (Brâncoveanu, Cantacuzino, 
Hagi-Mosco, Suţu, Văcărescu, Filipescu-Vulpe ş.a.), al relaţiilor de rudenie, al 
complicatelor modificări de proprietate asupra vechilor palate şi moşii, datorate 
căsătoriilor, daniilor şi întemeierilor de aşezăminte (Aşezămintele Brâncoveneşti, 
Aşezămintele „Domniţa Bălaşa"), vânzări-cumpărărilor sau moştenirilor. Bărbaţi 
şi femei cu caractere puternice sau supuse, cu orgolii aprinse şi „ego"-uri 
exacerbate, care, de cele mai multe ori prin naştere, alteori şi prin calităţi şi 
talent personal, au fost, cel puţin, în mijlocul evenimentelor, dacă nu promotorii 
acestora; urzeli de palat sau în interiorul familiilor, momente de bravadă şi fapte 
cuminţi, vorbe de duh, dueluri verbale: parlamentare, publicistice sau epistolare 
şi dueluri cu arme albe sau de foc - toate aceste personaje şi întâmplări sunt 
surprinse printr-un ochean îndreptat asupra trecutului. Comentariile autorului 
sunt susţinute de hrisoavele vremii, de amintirile, fie critice, fie laudative, ale 
călătorilor străini, de lucrările altor istorici care s-au aplecat asupra istoriei 
Bucureştiului. 

Fie că se referă la monumentele din Bucureşti, de utilitate publică (administra
tive, de sănătate şi reglioase), sau private (palate şi case), fie că schiţează 
portretele personajelor care au lucrat sau au locuit în aceste clădiri, autorul are 
o extraordinară forţă imaginativă. El reînvie un trecut de care astăzi suntem 
lipsiţi, prin distruge~i succesive şi sistematice sau prin modificarea structurii 
populaţiei capitalei. Insuşi autorul îşi propune să realizeze o frescă a unei lumi 
ale cărei pâlpâiri erau încă vizibile în vremea sa, însă pe cale de a se stinge: 
„Am căutat să evoc clădiri dispărute, să descriu altele încă în fiinţă, dar care 
pot dispărea de la o zi la alta, oraşul cerând prefaceri radicale care nu cruţă. Am 
căutat, iarăşi, să evoc ceva din felul de trai al bunicilor, arătând că la noi nu era 
mai rău ca în alte părţi, putând sta ~ră sfială alături. Am mai căutat să păstrez 
o cât mai cinstită obiectivitate". (Jn loc de prefaţă, Bucureşti, 5 octombrie 
1960). 

Literatură memorialistică, documentată istoric (autorul a studiat în arhive publice 
şi particulare şi a reţinut amintirile membrilor familiei), stil elegant de narator 
cultivat, curiozitate critică şi spirit sintetic :- toate acestea sunt reflectate în 
seria de studii care compun volumul de faţă. In întregul lui, acesta se poate citi 
pe cel puţin două straturi: gazetăresc, rapid şi comod, confortabil şi accesibil, 
sau ştiinţific (istoric cu precădere), având informaţii bogate, la stadiul cercetării 
din vremea respectivă. O atenţie deosebită trebuie arătată notelor de la sfârşitul 
fiecărui excurs: redactate de autor în două cazuri, Biserica „Aşezământului 
Domniţa Bălaşa" din Bucureşti (în colaborare cu Preot Mihail Marinescu şi 
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Radu Creţeanu) şi O veche casă boierească în mahalaua Colţei: fosta Primărie 
(casa Hagi-Mosco ), restul fiind rezolvate cu măiestrie de dl. Mihai Sorin 
Rădulescu - aparatul critic poate lesne constitui un micro-dicţionar istoric de 
sine stătător, cu referiri, mai ales, de genealogie, dar şi de istorie urbană, militară, 
politică sau de arhitectură. Textul este susţinut şi prin imagine: fotografii de 
epocă din colecţia autorului, planuri vechi ale oraşului (Planul Ernst - 1791, 
Planul Borroczyn - 1852, Planul Jung - 1856), precum şi o serie de „extrase" 
genealogice. 

În urma lecturii se pot compune hărţi istorice imaginare în palimpsest, straturi 
transparente, care se ridică sau se aşează, creând mişcare, senzaţia viului, a 
întâmplărilor senzaţionale ale clipei sau secolelor, când fiecare zi poate să fie 
o Odisee şi fiecare veac o urmă de tăcere. Pentru cei nou-veniţi, atât spaţial 
(mutaţi recent), cât şi temporal (născuţi, mai ales, după anii '80), străzile au alte 
amintiri. Parcurgând paginile acestui volum îşi pot completa, în sfârşit, legenda 
personală cu legendele locului. 

În poveste, priinul pas spre regăsire începe în pădurea de argint; pentru regăsirea 
coordonatelor unui oraş, a identităţii sale trebuie, de bună seamă, deschisă şi 
punga cu arginţi. Dar aceasta este deja altă poveste ... 
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Lucia Stoica, Neculai Ionescu
Ghinea, Dan P. Ionescu, Cecilia 
Luminea, Petre Iliescu, Minerva 
Georgescu 
Atlas. Ghid. Istoria şi arhitectura 
Locaşurilor de cult din Bucureşti 
Vol. I 
Editura Ergorom '79, Bucureşti, 1999 

PLURI-CONFESIONALITATE 
VS. MULTICULTURALITATE 

ÎN BUCURESTII EPOCII MODERNE 
' 

Majuru Adrian 

Extraordinarul dinamism urban, social, cultural şi economic al 
Bucureştiului modem, a fost determinat şi de varietatea comunităţilor religioase 
care s-au stabilit în timp aici, dând oraşului, o identitate multiculturală şi pluri
confesională rar întâlnită în spaţiul sud-balcanic. Această caracteristică a 
Bucureştilor este mai degrabă ancorată în trăsăturile Europei Centrale. 

Primul volum - dintr-o serie de trei -, abordează în premieră pentru 
istoriografia românească modernă în general şi istoriografia bucureşteană în 
particular, această perspectivă confesională a Bucureştilor, şi este semnat de un 
număr de şase arhitecţi: Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, Dan D. Ionescu, 
Cecilia-Luminea, Petre Iliescu şi Minerva Georgescu. 

Pluri-confesionalitatea este o expresie finală şi fundamentală a caracterului 
cosmopolit şi multicultural al Bucureştilor din ultimele trei veacuri (XVIII
XX). Fiecare confesiune şi cult religios, indiferent de numărul membrilor săi, 
a fost liantul unui nucleu social, cultural şi identitar care s-a dovedit a fi deosebit 
de activ şi constructiv în cadrul societăţii bucureştene. Procesul de modernizare 
a Buc~reştilor a avut în aceste nuclee baza de pornire şi motorul de susţinere. 

In capitolul introductiv legat de „etapele dezvoltării oraşului Bucureşti", 
se subliniază rolul parohiilor de margine, în apariţia mahalalelor mai vechi şi 
mai noi care, la rândul lor, prin extensie, se spărgeau în alte cartiere mai mici 
- cu bisericile lor, construite ulterior. 

În aceste habitate, mai mari sau mai mici, de margine sau de centru, 
negustoreşti sau meşteşugăreşti, s-au stabilit în grupuri mici, compacte şi foarte 
active, diverse alte comunităţi etnice şi confesionale. Ele veneau dintr-un alt 
areal cultural, cu o altă identitate spirituală şi cu un accentuat simţ civic şi 
urban prin excelenţă. Aceste comunităţi, treptat, îşi ridică propriile lor lăcaşuri 
de cult care, devin adevărate centre de cultură şi de redefinire a raporturilor 
inter-umane şi inter-culturale. Bucureştiul a fost o imensă scenă a acestor tipuri 
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de raporturi, în sens pozitiv şi progresiv, fapt care a determinat în ultimă instanţă 
europenizarea oraşului sub toate aspectele: edilitară, comercială, vestimentară, 
comportamentală, culturală, spirituală, etc. 

Odată explicat acest proces simplu dar, complex şi îndelungat, care s-a 
desfăşurat în Bucureştiul modern, Atlasul-Ghid îşi desfăşoară bogăţia 
informaţiilor. Aflăm eşalonate pe tablele, cultele şi confesiunile care au dispărut 
din Bucureşti - îndeosebi în ultimii 50 de ani -, urmate apoi de cele existente: 
biserica ortodoxă (română, armeană, bulgară, elină precum şi cea de rit vechi); 
biserica greco-catolică şi cea unită cu Roma; bisericile protestante (anglicană, 
calvină, luterană, evanghelică); bisericile neoprotestante (creştină, baptistă, cultul 
penticostal, creştin-adventistă de ziua a 7-a, biserica metodistă, cultul creştin al 
bisericii evanghelice române); cultul mozaic, musulman, masonic român, religia 
baha'i. 

Volumul aduce - în premieră - la zi, detaliile legate de toate aceste 
lăcaşuri (dispărute sau prezente: biserici, mănăstiri, capele; etc.), precum: anii 
de întemeiere, ctitorii, repetatele restaurări, rezidiri şi autorii acestor acţiuni, 
însoţite şi desigur de amplasarea lor în timp. 

Toate aceste informaţii, reconstruiesc o istorie a Bucureştilor din 
perspectiva intimităţii confesionale, a fiecărei comunităţi, pentru care biserica, 
templul sau locaşul de rugăciune şi reculegere, a reprezentat spaţiul atemporal, 
ireal, al regăsirilor sale interioare. Aceste date însumate şi teoretizate sunt o 
deschidere de nebănuit pentru istoria mentalităţilor bucureştene. 

Interiorul organizat al fiecărei biserici, templu sau locaş de cult se identifică 
cu aspiraţiile fiecărei comunităţi care, se reprezenta astfel pe ea însăşi. Este un 
alt aspect neatins de istoriografia bucureşteană, similar cu spaţiul privat, 
organizarea şi gândirea lui, potrivit cu posibilităţile şi aspiraţiile fiecărei familii 
sau individ. 

Volumul are ca finalitate cele mai cunoscute reprezentări catagrafice ale 
Bucureştilor (1780, 1789, 1875, 1895, 1914, 1938 şi 1999). Prin această 
succesiune de planuri edilitare, poate fi urmărită nu numai evoluţia în timp a 
oraşului ca habitat, reţea stradală şi succesiune onomastică a străzilor şi locurilor, 
cât şi dispunerea unor spaţii şi construcţii astăzi dispărute (străzi, nume de 
locuri, biserici şi alte lăcaşuri de cult). Poate, ceea ce-i lipseşte acestui volum, 
este un studiu de specialitate pe măsură legat de varietatea subiectelor abordate 
dar, însuşi numele lucrării -Atlas- Ghid - a determinat un cuprins prin excelenţă 
tehnic şi pur informativ. 

Ghidul-atlas este o noutate istoriografică încă de la primul volum. El 
devine o necesitate bibliografică pentru o varietate de cercetători: istorici, filologi, 
restauratori, antropologi, arhitecţi. Alături de istorie, numeroase domenii vor 
necesita abordarea acestor informaţii: demografia, istoria artei şi a arhitecturii, 
istoria culturii, a ideilor şi mentalităţilor, etc. 

Volumele care vor urma, două la număr - vor aprofunda informaţiile 
primare oferite deja. Toate lăcaşurile de cult prezentate în volumul de faţă, vor 
fi descrise aşa cum au fost şi cum s-au putut păstra astăzi, însoţite de multe 
imagini inedite. Cele trei volume, compun o lucrare istoriografică ce nu trebuie 
să treacă neobservată şi necercetată. 
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Rodica lanăşi: Editor 
Uniunea Arhitecţilor din România 
Povestea Caselor 
Editura Simetria 
Bucureşti, 1999 

Majoru Adrian 

,,BUCUREŞTI -
ORA.SUL PIERDUT'' , 

Povestea Caselor este o antologie redată fragmentar, a v1eţn private 
bucureştene pentru ultimele două sute de ani. O naraţiune compusă din frag
mente de existenţă cândva senină şi tihnită, iar ulterior tulburătoare prin 
schimbările trăite de oameni, case şi străzi. 

Cartea prezintă un raport-ruptură între cei de ieri şi „noi'', cei de astăzi; 
primii cu lumea lor iar ultimii tânjind după acel 'odinioară' cosmopolit şi civilizat. 
In ultimul timp, construcţiile imaginare au proiectat în mentalul colectiv - şi 
continuă să proiecteze - o „cetate imaginară a Bucureştilor de demult" în care 
trăim şi respirăm perpetuu. 

Comparaţiile dintre 'odinioară' şi azi devin bariere solide, „în măsura în 
care bulevardele noastre sunt urâte şi murdare, în vreme ce acelea 'de odinioară' 
trebuie să fi fost frumoase şi curate; casele noastre meschine şi sordide cutii de 
chibrituri, pe când 'celelalte' somptuoase reşedinţe, sau fie şi simple clădiri 
decente şi calde, forme reale ale unui 'acasă'. Noi înşine, grosolani şi ursuzi, 
înghesuiţi în troleibuze mizere, sau îmbrâncindu-ne pe stradă, în vreme ce 'ei' 
afabili, stilaţi, joviali, zâmbindu-şi cu o uşoară înclinare a capului din automobilul 
elegant pornit la Şosea, sau oprindu-se pentru câteva vorbe prietenoase din 
plimbarea senină pe Calea Victoriei". (Andreea Deciu). 

Bucureştiul 'de odinioară' se transformă gelatinos într-un „oraş-fantasmă'', 
produs „al unei fantezii colective dezamăgite de realitate". 

Vechiul şi noul contrastează în toate: stradă, case, oameni, obiceiuri, 
aspiraţii, gânduri, etc. Atmosfera 'de odinioară' se transformă de cele mai multe 
ori într-o „amintire intimă ferecată într-un timp privat" şi fără corespondent 
similar în totalitatea sentimentelor pe care le trăieşti astăzi, ca singuratic trecător 
pe stradă. 

Lucrarea de faţă face din fiecare caz prezentat, un larg şi complet expozeu 
privind arhitectura locuinţelor modeme bucureştene. Esenţialul se desprinde cu 
uşurinţă: indiferent de situaţia socială, de la familii boiereşti (Rosetti, de pildă) 
la cele de liber-profesionişti, negustori şi funcţionari simpli, casele au o liniaritate 
a suficienţei şi comodităţii, nepermise astăzi de categoriile menţionate. 

Fiecare casă prelua în timp trăsătura afectivă a întregului colectiv care o 
locuia, mai întotdeauna câteva generaţii laolaltă. Se conturau primele familii 
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mic-burgheze, ale căror prime generaţii locuiau în acelaşi loc şi contribuiseră la 
modernizarea peisajului citadin apropiat. 

O casă era adesea un sacrificiu colectiv: „construirea casei a fost rodul 
muncii părinţilor mei şi totodată rezultatul unui lung şir de privaţiuni însoţite 
de mari eforturi financiare". (Aurora Popescu) 

Către 1910-1911, cu asemenea sacrificii, un simplu funcţionar şi o 
institutoare, trecuţi de 30 de ani şi cu trei copii, puteau să purceadă la ridicarea 
mult doritei locuinţe. Astăzi pare de neconceput pentru societatea bucureşteană. 

Viaţa de familie în general, urma un curs tihnit şi de belşug bine chibzuit. 
Apoi, „ca în multe familii, se aranjau mici serate, când pianul se întovărăşea cu 
o vioară, cu un violoncel, pentru a da viaţă pieselor marilor compozitori. Atunci 
au învăţat copiii să iubească şi să înţeleagă această artă". (Hortensia Mişu
Maschievici). Astăzi, lucrările marilor compozitori, sunt ecuaţii cu trei veşnice 
necunoscute pentru majoritatea tinerilor. 

Alteori erau „petreceri, excursii, plimbări cu trăsura la Şosea, mititei la 
Băneasa, baluri mascate şi ne-, partide de canastă şi pinacle până la ziuă, şi câte 
şi mai câte ... ". (Ioana Dinescu). 

Strada avea o animaţie de o particularitate iremediabil pierdută. Principala 
arteră favorită a bucureştenilor, Calea Victoriei, duminica „era ca o piesă de 
teatru. Pe trotuare, un furnicar de oameni, bărbaţii în haine curate, călcate, iar 
femeile în toalete de stradă cât mai elegante, am putea spune că era o paradă 
a modei, în straie curate ... , femeile în toalete atât de îndrăzneţe, încât se pare 
că sunt îmbrăcate goale. Pe stradă, treceau automobile şi trăsuri, în mod destul 
de lent, din cauza aglomeraţiei ... Libertatea de circulaţie cât şi siguranţa ci în 
privinţa persoanelor era desăvârşită ... ". (Emil Calavrc). Când afirm despre un 
'iremediabil pierdut', nu mă refer la ceea ce de regulă timpul absoarbe în 
crepusculul său: trăsuri, automobile, etc„ ci la esenţial: oamenii. Oamenii de 
astăzi de pe Calea Victoriei, care în mizeria lor cotidiană n-au timp de nimic, 
nici măcar de duminici. Toalete şi haine curăţate şi călcate? Utopii! 

Se parc că nu este vorba neapărat de un Bucureşti-pierdut ci de oameni 
care nu mai pot fi. Pulsul şi trăsăturile dominante ale unui oraş, este dat de cei 
care-l locuiesc. Oamenii de astăzi nu mai au corespondent în oamenii care au 
fost deşi ne despart una cel mult două generaţii. Valurile succesive de ţărani
muncitori au implantat în oraş, identităţi de periferici neadaptaţi clinic, au creionat 
un nou puls şi o nouă stare de spirit. Ei aparţineau unei lumi din care doreau 
să dispară şi vroiau să intre forţat, violent într-o altă lume la care visau - rar 
aspirau să o atingă. Singura reacţie compatibilă stării lor cu starea de spirit faţă 
de lumea găsită aici, a fost întronarea progresivă şi forţată a vulgului mizer, 
rural şi periferie prin excelenţă. Aceasta poate fi o explicaţie a simulacrului de 
viată urbană în care trăim. 

' În anii '50, singurii care dau peste cap o familie de colectivităţi diverse 
(greci, români, evrei, şvabi) prin atacuri dure la persoană şi 'plângeri' la autorităţi, 
sunt un ţăran din Bărăgan adus de milă şi angajat portar al blocului şi un ţigan 
adus fartat de nora acestuia. 

B~cureştiul a devenit „oraşul-fantasmă'', care încearcă să se rearticuleze 
pe vestigiile rămase. Din acest punct de plecare, el nu mai apare ca „un topos 
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al irecuperabilului" dar, oraşul 'de odinioară' nu mai poate fi „în chip plauzibil 
un proiect al viitorului". 

Punctul de plecare, mai bine spus de reluare a drumului, se află în oameni 
şi în maniera în care aceştia redefinesc societatea în ansamblul şi în 
particularităţile sale. Astfel, „anturajul şi educaţia au mare importanţă în modul 
cum evoluezi în societate, de aceea oamenii trebuie ... să dea dovadă de civism. 
Este inutil să ai o casă sau un apartament 'curat', dacă la uşa ta este mizeria 
pe care te faci că nu o observi. Cel mai simplu este să râzi şi să condamni, cu 
mult mai greu este să construieşti, să laşi o amintire cuviincioasă în rândul 
semenilor, cărora trebuie să ştii să li te adresezi fără emfază, ironie şi dispreţ". 
(Simona Condurăţeanu). 

Volumul Case Vechi aduce în istoriografia Bucureştilor, o serie de repere 
noi, precum prezentarea unor tipologii de case, cu povestea lor romanţată dar 
izbitor de reală. Pe de o parte, prezentarea în detaliu a stilurilor arhitectonice, 
a compartimentărilor şi dotărilor făcute în timp de beneficiari, iar pe de altă 
parte, lumea diversă a acestora care, indiferent de greutăţi au pus în aplicare 
spiritul de proprietate, sunt alte repere noi ale cărţii de faţă. 

Bucureştiul în ansamblul său, se regăseşte pe deplin în aceste miniaturi 
cu lumea lor intimă, cu ambientul specific fiecărei epoci, cu mentalităţile modeme 
şi civice, indiferent de pregătirea profesională sau treaptă socială, de la „cucoana 
Catinca, cea care semna cu degetul" pe la 1860, la familiile de boieri, arhitecţi, 
ingineri, medici, negustori, etc., care după 1900 colonizează fostele mahalale 
periferice. 

De asemenea, volumul reconstruieşte - deşi fragmentar -, viaţa de familie 
în Bucureştiul modem, moda conlocuirii a mai multor generaţii în aceeaşi casă 
şi buna vecinătate cu ceilalţi din jur, indiferent de treaptă socială, confesiune 
sau origine etnică. Toate aceste asperităţi erau uniformizate de numitorul comun 
al urbanismului modem, european: educaţia, munca susţinută, igiena, cultul 
pentru cunoaşterea celuilalt, etc. 

Bucureştiul-oraşul pierdut, trebuie mai întâi redescoperit şi cunoscut 
aşa cum a fost iar această „iluzie formatoare" a oraşului 'de odinioară' să ne 
ajute să ne ancorăm într-o „iluzie încurajatoare" a redevenirii a ceea ce ar 
trebui să fie. 

Amintirile celor care au trăit în „oraşul pierdut", efortul lor de al 
redescoperi, trebuie susţinut de efortul acelora care îl cunosc din ilustrate, 
povestiri, fotografii de familie. Recunosc, că până şi astfel de lucruri banale din 
cotidianul de ieri, au un rafinament pe care nici presupusa sofisticare ce unii 
dintre noi pretind că şi-o permit, nu o pot atinge. 
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Bătrânul Cişmigiu 

Primăria Municipiului Bucureşti 
AR CUB 
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UN SCURT EXCURS ASUPRA 
SPATIULUI PUBLIC , 

BUCURESTEAN , 

Majuru Adrian 

Ziaristul şi reporterul Paul Filip, spre deosebire de ultima lucrare, abordează 
evoluţia în timp a unui perimetru public, puternic ancorat în imaginarul modern 
bucureştean: Grădina Cişmigiu - despre care putem afirma că, s-a născut simultan 
cu conturarea unei identităţi urbane bucureştene în sens modern. Dacă anul 
trecut, prin lucrarea Bellu-Panteon Naţional, ni se releva o perspectivă aproape 
completă asupra unui spaţiu atemporal, la fel de bine reprezentat în imaginarul 
modern bucureştean, prezenta lucrare, reuşeşte să adune reperele generale care 
caracterizează teritoriul public foarte circulat al Grădinii Cişmigiului. 

Radiografia volumului - mă refer la teoretizări căci în privinţa imaginilor, 
acestea reflectă profesionalismul autorului - încearcă să dea un conţinut cât mai 
complet asupra raportului dintre fragmentul spaţiului public (Grădina Cişmigiului) 
şi totalitatea lui, a cărei finalitate este reprezentată de oraşul Bucureşti. 

Apariţia Grădinii Cişmigiului, are loc simultan cu modernizarea oraşului 
Bucureşti; parcul a fost modelat potrivit cerinţelor moderne ale vremii pe care 
un oraş european le necesita; potrivit imaginarului - aflat în perpetuă mişcare 
dealtfel -, spaţiului public în general, şi proiectelor imaginare ale categoriilor 
sociale care promovau modernitatea din perspectivă urbanistică. Astfel, edilii 
de atunci, au făcut apel la grădinari şi specialişti numiţi şi „orticultori", originari 
din centrul Europei, unde arta grădinii era foarte răspândită. 

Avem astfel specialişti precum „arhitectul Fraser" ( 183 7-1840); elveţianul 
Carl Friedrich Wilhelm Meyer, „un intelectual subţire şi de gust" ( 1845-1852); 
„horticultorul elveţian" Louis Leyvraz; grădinarul Franz Harer care l-a însoţit 
pe Meyer. 

Volumul face o scurtă referinţă asupra grădinilor bucureştene mai renumite 
al căror început este plasat în veacul al XIX-lea; puncte de vedere generale, 
legate de dezvoltarea Bucureştilor din perspectivă europeană vs. occidentală; 
apariţia şi dezvoltarea sistemului de iluminare a oraşului în ultimele două veacuri. 
Desigur, aspectul cel mai interesant îl reprezintă încercarea de a construi -
cronologic vorbind - evoluţia istorică a perimetrului pe care s-a ridicat actuala 
grădină a Cişmigiului. 
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Deşi practic grădina a fost amenajată între 1848-1852 de Carl Meyer, 
problema organizării unei grădini publice se regăseşte încă din 1779, într-un 
hrisov semnat de Alexandru Ipsilanti. Iniţiativa generalului Pavel Kiseleff din 
1830 va fi cohtinuată în 1844, cu debutul lucrărilor de secare a bălţilor. 

Evoluţia perimetrului pe care s-a amenajat grădina Cişmigiului, a rămas 
sugestiv descris de N. T. Orăşeanu, în 1857 (la puţină vreme de la definitivarea 
lucrărilor de amenajare): 

„Aici fu o baltă mare, un loc umed, mocirlos, 
Şi sălbatec din natură, necurat, nesănătos 
Insă arta poate multe, ea făcu un paradisu 
Cum la mulţi din inokimeni (sic) nici că le trecea prin vis ... ". 
Autorul versurilor descrie apoi „diferite puncte ale Grădinii Cişmigiului" 

din care alegem selectiv câteva versuri: 
„ ... Aici vin de toată mâna, şi s'amestecă împreună 
Eleganţă, lux, mândrie, maniere şi turnură, 
Vorbe dulci şi complimente sbor din fiecare gură ... 
Câ-te-un june c'o grizetă, prin stufişuri că se pierde". 
(N. T. Orăşeanu, Târgul cu idei sau Buletinul Cişmegiului, Imprimeria 

Naţională a lui Iosif Romanow et Comp., Bucuresci, 1857, pp. 6-10). 
Un ungur stabilit în Bucureşti după 1860, - Sandor Veress - descrie 

atmosfera de atunci a Cişmigiului, el însuşi plimbându-se prin „ ... preafrumosul 
Cişmigiu, al cărui lac vara, din nefericire, se transformă în mocirlă verde cu un 
miros urât. Pe când protipendada oraşului ieşea la Şosea, domnii şi doamnele 
din clasa de mijloc, frumos îmbrăcaţi, se adună aici. 

Scopul principal nici aici nu este plimbarea, ci arătarea de sine, cu toate 
că aici nu se poate intra cu trăsuri. Astfel, dacă pe aleile cele mai frumoase abia 
se văd câteva persoane, pe partea stângă a aleii principale se aşează pe scaune 
doamnele şi în faţa lor îmbulzeala este atât de mare încât cu greu se poate 
circula. Îmbrăcămintea frumoasă şi fastul se revarsă şi aici, unde răsună fanfara 
militară, ca şi la Şosea, doar duminica această frumoasă grădină îşi schimbă 
înfăţişarea, când este invadată de servitoare şi servitori şi de oamenii din clasa 
meşteşugarilor. Funcţionarii şi oamenii din clasa negustorilor se feresc a intra 
în contact cu această lume, mai mult chiar decât boierii din clasa de mijloc. 
Apusul soarelui este semnul pentru părăsirea parcului, se lasă deodată un aer 
rece, dinspre lac se revarsă mirosul urât, astfel că la o oră după apusul soarelui 
abia mai vezi câte un vizitator". (Lajos Demeny, Sandor Veress despre Bucureştiul 
de altădată, Editura Kriterion, Bucureşti, 1998). 

Aproape 50 de ani mai târziu, autorul unui roman publicat în 1921, -
Radu Cosmin - descrie o zi de sărbătoare în Cişmigiu, când „vulgul inunda" 
parcul: „ ... Era o caldă după-amiază de început de Maiu .... grupurile de flăcăi, 
soldaţi şi feciori de case boiereşti, alături de fetele lor, tinere slujnicuţe, se 
întinseră pe iarba peluzelor din vasta grădină ... Nu era alee pe care să nu 
rătăcească, ţinându-se de mână în legănări naive, perechi de cătane şi mândre 
fete în porturi de sibience, braşovence sau tinere unguroaice ... Toate băncile 
din jurul movilei erau înţesate de slugi, soldaţi, elevi de şcoala militară, liceeni 
cu şepci peste cap, cu ţigări în gură, şcolăriţe cu buzele făcute şi ciorapi străvezii 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



386 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIV 

pe pulpe provocator de dezvelite .... dulcele şi anonimul popor de azi al Capitalei, 
ca un nou babei, petrecea în grădina Cişmigiului ... Din când în când, pe alocurea, 
se zăreau pe nisipul aleelor sau pe covorul de Ispahan al peluzelor, coji de ouă 
roşii care ... dovedeau că inocenta plebe nu ştie să sfinţească deloc frumuseţea 
acestui colţ de rai ... Poporul e acelaşi pretutindeni ... " se scuză eroul romanului 
faţă de prietena sa poloneză. „ ... Totuşi, eu te încredinţez că pe la aleile grădinilor 
din Viena, Berlin, Paris sau Londra, n'ai să găseşti un muc de ţigare necum coji 
de ouă oricât ar fi de sărbătoare sau de mult popor!" (Radu Cosmin, Babylon, 
voi. II, Editura Rampa, 1921, pp. 181-187). 

Dacă ar fi să adunăm cele trei repere, se verifică o serie de constante 
istorice, pe care începusem să le prezint în debutul acestui demers. Grădina 
Cişmigiului - ca spaţiu public, primul organizat în inima Bucureştilor - deşi a 
fost pe măsura imaginarului modern al elitei urbane bucureştene, el nu a putut 
fi asimilat la fel, de restul populaţiei, al cărei fundament identitar, nu era de 
formaţie urbană şi europeană. Clasa de mijloc şi o bună parte a celei de bună 
condiţie, folosea spaţiul public - şi cu prisosinţă Cişmigiu! - mai puţin pentru 
recreere, cât mai degrabă pentru a-şi etala noua modă. 

N. T. Orăşeanu, ridiculizează în publicaţiile sale din 1857 aceste realităţi. 
Pe de altă parte, „dulcea plebe", nu realiza deosebirea fundamentală existentă 
în interiorul spaţiului public: spaţiul de recreere a unei grădini civilizate nu 
avea nimic în comun cu maidanurile din periferie; mental şi clinic, ea trăia la 
fel, indiferent de peisaj - şi continuă să trăiască şi astăzi, în aceeaşi suficienţă 
civică. 

În consecinţă, 'examenul' de modernitate pe care 1-a reprezentat Cişmigiu!, 
este un alt eşantion care revelează această discrepanţă a formelor fără fond, în 
care societatea românească respiră perpetuu. 

Lucrării domnului Paul Filip, îi lipseşte acest tip de reprezentare a Grădinii 
Cişmigiului, ca exprimare literar-istorică, a unui centru urban aflat în permanenţă 
modernizare - aspect pe care m-am simţit dator să-l alături reperelor generale 
din cuprinsul cărţii. Între alte scăpări ale ~ărţii, amintesc prezentarea selectivă 
(probabil), a vecinilor grădinii Cişmigiu. In afara Primăriei Capitalei (a cărei 
actuală clădire, în prima sută de ani de existenţă a parcului, a fost Ministerul 
Construcţiilor Publice) şi Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, grădina a avut 
numeroşi vecini de marcă, între care o serie de casc boiereşti, Teatrul Mic, piaţa 
Valter Mărăcineanu cu deschiderea către Palatul Regal, o serie de hoteluri, etc. 
Foarte slab reprezentată în lucrare este viaţa cotidiană, care anima parcul în 
veacul al XIX-iea şi al XX-iea. 

Lucrarea Bătrânul Cişmigiu, este primul demers amplu de popularizare 
cu acest subiect iar perspectiva imagistică, este principalul element de noutate 
din cuprinsul cărţii. Istoriografia urbană românească, trebuie să vină în 
completarea a ceea ce a încercat să prezinte această carte. 
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,,MONUMENTE SI EDIFICII 
ÎN MEDALISTICĂ'' 

( august-deeemhrie 1999) 

CRONICA UNEI EXPOZITII. 
' 

VEDERE DIN INTERIOR 

Liliana-Nicoleta Hanganu 

Începutul sau sfârşitul unei construcţii, inaugurarea sau sărbătorirea unui 
număr de ani scurşi de la aceasta, dezvelirea statuii, monumentului sau 
deschiderea mausoleului, sunt tot atâtea prilejuri de a grava în metal grija şi 
locul. 

Spaţiul construit - clădire publică cu ~diverse funcţiuni, se regăseşte pentru 
o bună amintire în câmpul unei medalii. In timp, pentru construcţiile care nu 
mai există - dărâmate fiind de calamităţi naturale sau militare, sau devastate de 
urgii nostalgice şi concepţii „ştiinţifice" de sistematizare urbană - spre exemplu: 
Turnul Colţei, Ansamblul monumental „Mihai Vodă", Centrul de Calcul, Teatrul 
Naţional, Aşezămintele Brâncoveneşti, precum şi numeroase statui ale oamenilor 
politici de dinainte de război, ca să nu amintim decât „cazuri" bucureştene, 
medaliile şi plachetele devin mărturii incontestabile. 

Expoziţia „Monumente şi edificii în medalistică" a fost realizată de 
specialiştii Cabinetului Numismatic al Muzeului Municipiului Bucureşti, cu 
participarea domnilor Alexandru Ievreinov, Nicolae Curdov şi Aurel Nicolae 
Curdov, colecţionari şi membri marcanţi ai Societăţii Numismatice Române. 
Domniile lor au expus în două dintre sălile Casei Severeanu - ea însăşi lăcaş 
de istorie bucureşteană, 255 de medalii şi plachete precum şi 56 de cărţi poştale, 
care au pus în valoare sobrietatea metalului, prin culoare şi farmec de epocă; 
la acestea se adaugă două documente cartografice: Planul oraşului Bucureşti 
(1898) şi Harta României Mari (1919), din patrimoniul muzeului. 

Organizatorii au avut de ales dintre mai multe posibilităţi de expunere: 
cronologic (în funcţie de anul baterii medaliilor sau al ridicării construcţiilor, 
date care corespundeau în cele mai multe cazuri), topografic (cel puţin pentru 
Bucureşti, aşezarea pieselor în vitrine conform traseelor unui plan orăşenesc) 
sau problematic (gruparea materialului pe baza unor criterii care vizau în 
special funcţionalitatea clădirilor la data baterii medaliilor). Atât spaţiul 
expoziţional şi vitrinele avute la dispoziţie, cât şi necesitatea unei viziuni 
coerente, aplicabile expoziţiei în întregul său, au dete~minat alegerea ultimei 
variante. Astfel încât expoziţia a cuprins două diviziuni. In prima sală: Bucureşti 
- edif i ale unor instituţii administrative bucureştene şi naţionale (vitrinele 
1 şi '2.J, financiar-bancare (vitrina 2), comerciale şi transporturi (vitrina 3), 
culturalP. şi hoteliere (vitrina 5), de învăţământ (vitrina 6), stabilimente de 
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sănătate (vitrina 7), precum şi monumente: biserici, statui şi grupuri statuare 
(vtrina 4). În cea de-a doua sală: alte localităţi - biserici şi mănăstiri (vitrina 
8), instituţii culturale, de învăţământ, castele şi cetăţi (vitrina 9), muzee şi 
case memoriale (vitrina 10), statui, monumente şi mausolee (vitrina 11). Au 
fost prezentate şi câteva medalii ale căror monumente din străinătate, dar 
legate de istoria României: Columna lui Traian (vitrina 11), Pavilioanele 
României la Expoziţiile Universale de la Paris din 1900 şi 1937 (vitrina 10), 
Sarcofagul român din cripta Monumentului Memorial Interaliat de la Liege 
(vitrina 10). 

Dacă ar fi să ne referim numai la Bucureşti, cele 150 de medalii şi 
plachete prezente în expoziţie constituie un eşantion reprezentativ, astfel încât, 
chiar şi numai o ordonare cronologică ar putea evidenţia perioadele de construcţie 
intensă din ultimele decenii ale veacului trecut şi primii ani ai secolului nostru, 
ca şi din perioada interbelică, zonele albe fiind marcate de anii de război sau 
de cei imediat următori; în schimb, abundenţa medalistică de după 1990 se 
datorează sărbătoririi edificării unor monumente, cel puţin seculare, şi nu unui 
nou început edilitar. 

Cele mai vechi medalii expuse sunt cele din 1852 - Biserica Sf Spiridon 
din Bucureşti şi din 1858 - Biserica Sf Dimitrie din Craiova, iar cele mai noi 
sunt din 1998 - Palatul Elisabeta din Bucureşti, Spitalul din Roman şi 
Monumentul de la Blaj închinat Revoluţiei române de la 1848. În ceea ce 
priveşte cărţile poştale, pentru Bucureşti cele mai vechi datează din 1906 -
Expoziţia Generală Română. Pavilionul Austriei (alb-negru, necirculată), 
respectiv din 1907 - Palatul Poştelor (color, circulată poştal) iar cea mai 
„recentă" din anul 1943 - Palatul Ligii Culturale (sepia, circulată poştal), iar 
pentru celelalte localităţi, cartea poştală cu Mănăstirea Putna (alb-negru, circulată 
poştal) datează din 1912 şi Mausoleul de la Muscel (alb-negru, circulată poştal) 
din 1938. 

Printre artiştii plastici care semnează medaliile şi plachetele expuse se 
numără: Emil W. Becker, Tony Szirmai, Ion Jalea, Gheorghe Adoc, precum şi 
creatori şi gravori de la Monetăria Naţională a Statului: Gheorghe Stănescu, 
Haralambie Ionescu, Ştefan Grudinschi, Vasile Gabor, Maximilian Fetiţa, Cons
tantin Dumitrescu. 

Prin expoziţie, ca tematică şi mod de prezentare, s-a încercat o 
redescoperire a unor spaţii construite, o călătorie imaginară pe o hartă a timpului 
într-un Bucureşti şi într-o ţară care sunt încă de regăsit, fie în realitatea cotidiană, 
fie în aducerile aminte, săpate în piatră şi metal de-a lungul unui veac şi mai 
bine. 

Expoziţia „Monumente şi edificii în medalistică" a însemnat, de fapt, al 
doilea moment dintr-un program mai vast pe care Muzeul Muncipiului Bucureşti 
l-a început în iulie 1998 cu „Portretul în medalistică" şi, poate că îl va con
tinua cu „Eminescu şi epoca sa" (medalii, plachete şi machete) în luna iunie 
2000. 
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EXPOZITIA ,,CIVILIZATIA BOIAN . . " 
PE TERITORIUL ROMANIEI'' 
Descoperirile neolitice de la 

Cbitila-!J!JFermă!J!J şi din alte zone 
bueurestene aflate in eoleetiile • • 

Muzeului Municipiului Bucureşti 

Vasile Boroneanţ 

Cercetările arheologice de la Bucureşti din aşezarea de la Chitila, în zona 
numită „Fermă" („Ferma pomicolă") au început în anul 1982, fiind continuate 
între anii 1983-1985. Ele au fost reluate în 1998 şi vor fi continuate după 
posibilităţi şi în anii care vor urma. · 

Este unul dintre cele mai importante şi interesante obiective arheologice 
din Câmpia Română şi Câmpia Bucureştiului. Cercetările au fost începute cu 
ocazia lucrărilor de drenare a cursului râului Colentina, cât şi datorită intenţiilor 
de transformare a acestuia într-o succesiune de lacuri, în vederea exploatării lor 
în scop turistic, sportiv şi de agrement. Primele informaţii despre acest sit au 
început să fie culese cu 1 O ani înainte de începerea săpăturilor efective, când 
lucrările de amenajare a plantaţiei de pomi fructiferi au „spart" un tell (movilă) 
în care se aflau vestigii neolitice - fragmente ceramice, oase de animale şi de 
om, resturi de locuinţe. Declanşarea lucrărilor a generat începerea unor cercetări 
de teren, care au dus la identificarea în zonă a dovezilor de locuire din paleolitic, 
neolitic, epoca bronzului, prima şi a doua epocă a fierului, perioada daco-romană, 
precum şi din perioada medievală şi modernă. Săpăturile s-au desfăşurat cu 
participarea studenţilor de la Facultatea de Istorie (atunci şi de Filozofie) a 
Universităţii din Bucureşti, în cadrul programului de practică arheologică. 

Locuirea este atât de intensă şi complexă datorită existenţei în areal a 
unui potenţial economic, cu valori ridicare, stând în directă legătură cu bucla 
pe care o face cursul domol al Colentinei şi care include o baltă mlăştinoasă, 
în cuprinsul căreia se află şi o mică insulă (ostrov) - un adevărat paradis al 
păsărilor de baltă, cu o bogată faună piscicolă şi terestră. Din malul înalt al 
râului mustesc şi acum izvoare cu apă bună de băut. 

Materialele prezentate în expoziţie provin din orizonturile de locuire 
aparţinând neoliticului vechi din aşezarea de la Chitila-„Fermă", la care s-au 
adăugat materiale din aceeaşi perioadă din aşezările până acum cunoscute din 
Bucureşti şi din împrejurimile sale. 

Problema care se pune este aceea de periodizare şi atribuire culturală. 
Cercetările recente au ridicat nişte probleme care ţin de adâncirea, diversificarea 
şi extinderea cercetărilor în domeniu. Rezultatele cercetărilor de la 
Chitila-„Fermă"· au pus în lumină materiale şi situaţii care pun în cumpănă 
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etapele de desfăşurare a culturii Boian. Anume etapa Bolintineanu aparţine 
culturii Boian sau etapei vechi a culturii Vădastra? Ea reprezintă o sinteză 
locală într-o zonă de contingenţă a unor curente culturale venite din vest - prin 
intermediul culturii Criş-Star~evo -, sudice - de tip Karanovo -, lineare, central 
europeană, estice de tip bugo-nistrean. Astfel de influenţe şi asimilări culturale 
au continuat şi în etapele de dezvoltare care au urmat, din neoliticul mijlociu 
şi final, de-a lungul desfăşurării etapelor culturilor Boian şi Gumelniţa. 

Este important de semnalat că la nivelul de locuire Boian-Spanţov de la 
Chitila sunt prezente numeroase fragmente şi figurine de tip Precucuteni. 
Figurinele provin din nivelul Bolintineanu şi din cele aparţinând fazelor (etapelor) 
Giuleşti, Vidra, Spanţov. Acestea împreună cu vase de lut provenind din 
binecunoscutele descoperiri de la Vidra, Jilava, Bucureştii Noi, împreună cu 
figurine de lut, din os, în special din cele cu cap inelar şi unele de silex aparţin 
civilizaţiilor (culturilor) Bolintineanu, Boian şi chiar Gumelniţa. 

Expoziţia s-a organizat la iniţiativa Muzeului Dunării de Jos de la Călăraşi, 
vrând să se facă dovada că valea Dunării mijlocii şi inferioare a constituit în 
mezolitic, un important centru de dinamică de invenţie, care a continuat şi în 
neolitic. Realizările acestor civilizaţii au fost preluate de către arealele geografice 
vecine, în procesele de difuzare culturală urmând modificărilor climatice din 
postglaciar şi au cunoscut adaptări ţinând pasul cu transformările şi evoluţiile 
lingvistice în spiritul tradiţiilor străvechi. 

Este pusă în evidenţă o succesiune de culturi care evoluează dinamic din 
una în alta pe o arie geografică relativ restrânsă. Ele sunt rodul unei intense şi 
stăruitoare cercetări începute între cele două războaie mondiale de către ilustrul 
nostru înaintaş Dinu V. Rosetti. Această succesiune de descoperiri ne fac să 
înţelegem mai bine de ce în epocile istorice, care au urmat, medievală, modernă 
şi contemporană este posibil ca în arealul geografic carpato-danubian să existe 
aspecte etno-culturale circumscrise teritorial în zone ca Mehedinţi, Gorj, Argeş, 
Muscel, Teleorman, Sibiu, unele având denumiri cunoscute ca Ţara Făgăraşului, 
Ţara Bârsei, Ţara Haţegului, a Maramureşului etc. 

Expoziţia s-a deschis în luna februarie, la Tulcea, şi urmează să fie preluată 
de alte muzee din Câmpia Română şi din ţară. 
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AL VIII-LEA CONGRES DE STUDII 
SUD-EST EUROPENE 

SUB SEMNUL DIALOGULUI 
INTERCULTURAL 

Adrian Majoru 
istoric 

Între 24 şi 28 august, s-au consumat la Bucureşti, lucrările celui de-al 
VIH-lea Congres Internaţional de Studii Sud-Est Europene. În sălile Facultăţii 
de Drept şi Filozofie, s-au amenajat spaţiile cuvenite pentru dezbaterile şi 
susţinerea comunicărilor, pe cât a fost posibil acest lucru din perspectiva 
resurselor financiare limitate - cu al căror algoritm începem să ne obişnuim. 

Efortul considerabil pentru organizarea acestui eveniment s-a aflat pe 
umerii unor personalităţi culturale de prestigiu precum Virgil Cândea 
(preşedintele Comitetului Naţional Român de Studii Sud-Est Europene), Dan 
Berindei (preşedintele secţiei de Ştiinţe Istorice şi de Arheologie al Academiei 
Române), Paul H. Stahl (directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al 
Academiei Europene) şi Ion Mihăilescu (rectorul Universităţii Bucureşti), alături 
de care mai menţionez pe Răzvan Theodorescu, Constantin Buşe şi nu în ultimul 
rând, de amintit efortul din spatele scenei al profesoarei Elena Siupiur şi al 
colegilor săi de la Institutul de Studii Sud-Est Europene. 

Personalităţile prezente (istorici, antropologi, filologi, filozofi, arheologi, 
politologi, preoţi) a acoperit - ca prezenţă şi dezbateri - întregul spaţiu balcanic, 
care a fost completat cu prezenţe din afara Balcanilor precum: Libia, Cipru, 
Italia, Spania, Franţa, Marea Britanie, Germania, Cehia, Austria, Ungaria, 
Slovacia, Polonia, Ucraina, Rusia, Statele Unite şi Japonia. 

De la bun început, sesiunile congresului au stat sub semnul rnulti
culturalităţii şi toleranţei interetnice, interconfesionale şi interculturale, îndeosebi 
prin prisma ternelor care au făcut conţinutul dezbaterilor şi comunicărilor. Între 
ternele Congresului, amintim: „Sud-Estul European şi Asia (Minoră, Anterioară, 
Centrală). Schimbări politice, economice, culturale"; „Minorităţile etnice şi 
religioase din Sud-Estul European. O dezbatere asupra toleranţei şi intoleranţei"; 
„Influenţa culturală greacă şi romană în Balcani: un proces"; „Jurnalismul şi 
democraţia în Sud-Estul European în preajma anului 2000"; „Tradiţiile muzicii 
bizantine în Europa de Sud-Est între secolele al XVI-lea şi al Xi-lea"; 
„Convergenţe şi divergenţe în limbile şi literaturile sud-est europene"; „Premisele 
unităţii europene: elementele latine din Europa de Sud-Est şi spaţiul pontic din 
Evul Mediu şi din epoca modernă"; „Diasporele sud-est europene: interacţiuni 
culturale"; „Centru şi periferie în istoria şi artele vizuale din Sud-Estul European"; 
„Identitatea Sud-Est Europeană: o perspectivă antropologică"; „Renaşterea 
italiană şi sud-estul European"; „Statul de drept în Balcani şi extremele politice 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



392 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XIV 

ale secolului XX"; „Rolul şi responsabilitatea morală a istoricilor din Sud-Estul 
European"; „Cercetările interdisciplinare şi istoria popoarelor paleobalcanice"; 
„Dialogul interconfesional şi frontierele spirituale ale Sud-Estului European în 
secolele al XIV-lea şi al XX-lea"; „Manuscrisele balcanice. Stadiul cercetărilor 
la sfărşitul secolului XX"; „Muntele Athos în America de Nord: bicentenarul 
noului hisihasm în creştinismul oriental"; „Evoluţia fenomenului urban în 
Sud-Estul European (secolele al Iii-lea şi al IV-lea)"; „Ortodoxie şi politică în 
Sud-Estul European". 

Tema cea mai diversificată din prisma dezbaterilor care au durat timp de 
trei zile a fost: „Europa Centrală - Europa de Est şi placa istorică a Balcanilor. 
O problemă de geografie politică şi spirituală". 

Pentru a da consistenţă temelor de mai sus, menţionez selectiv câteva 
terne care au fost prezentate şi discutate în cursul acestui eveniment: Areti 
Demosthenous - Pashalidou, „ Socio-legal Status of the Muslim Woman in 
Northern Greece "; Panayota Atsave, „Loeuvre de l'Hetairie atheniene pour 
l 'instruction en Grece"; Adrian Niculescu, „ Pour une republicat ion inegale du 
journal Pruncul român ( 1848) "; Wladimir Fischer, „ Yugoslav Politica/ Discourse 
at Turning Point. 1989-1991 "; Tom Gallagher, „ The Media and the Search of 
Democrasy in south-East-Europe "; Marius Turda, „ Premeditated Perception: 
the Balkans and the Geography of Central Europe ( 1980-1990) "; Anna Tabak.i, 
„ Traduction et interactions culturelles: l 'aube des Lumieres dans le Sud-Est 
Europeen "; Roxanne Argyropoulou, „L 'impact de la pensee de Nietzsche dans 
le Sud-Est Europeen: le cas de la Grece"; Oana Pasidea, „L 'eglise 
greco-catholique de Roumanie. Analyse de cas sur tolerance et l 'intolerance 
religieuse et politique dans le centre et le sud-est europeen "; Miguel Angel 
Vecino, „L'illusion d'un etat, la realite d'une illusion"; Elena Scărlătoiu, „La 
terminologie des activites des Roumains balkaniques "; Georges Ploumidis, „ Les 
typographies de Venise: une production multiculturelle "; Enrico Basso, „ Caffa 
1543: tensione interne e difficolta economiche alia vigilia delia caduta de 
Constantinopoli "; Octavian Sofranski, „ La place des Balkans en Europe: etude 
geopolitique "; Pedro Badenas de la Pena, „ La composante religieuse dans Ies 
conflits balkaniques "; Gheorghe Zbuchea, „Les Aroumains. La tolerance des 
minorites ethniques de l'epoque moderne (1878-1914) "; Gabriella Schubert, 
„Jdentitat und Abgrenzung im Donau-Balkam-Raum. Bericht zu einem an der 
Universitat Jena laufenden Forschungsproject "; Sorin Antohi, „ Balkanisation: 
the Activation of the Passive Other "; Catherine Aroni-Tsichli, „ La vers ion 
grecque de 1848. Nouveautes et resistances traditionelles ", Paul Quinlan, „ King 
Carol II and Germany "; Ion Bulei, „ L 'idee de federalisme dans Ies Balkans au 
milieu du XIX-eme siecle "; V. K. Volkov, „ Contemporary Balkan Crisis and 
Russia" etc. 

Dincolo de aceste detalii tehnice - care trebuiesc menţionate cel puţin 
selectiv - dezbaterile congresului au deschis variate teme de discuţii, de la 
geopolitică balcan-central-europeană, la identităţi minoritare în munţii Pindului. 
O astfel de comunicare directă, deschisă oricăror teme şi identităţi culturale şi 
spirituale, este o ocazie rară pentru România şi oraşul Bucureşti; un prilej care 
din nefericire a fost consumat într-un anonimat total, lipsa publicului, a 
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auditoriului, interesat fie de subiect fie de prezenţa vorbitorului care ar fi înlăturat 
oricare urmă de necunoaştere, indiferent de problematică şi domeniu, a fost cel 
mai mare neajuns al lucrărilor congresului. Auditoriul a fost inexistent, congresul 
fiind organizat şi mult în afara anului universitar, iar dacă studenţii nu ar fi fost 
preocupaţi de alte probleme cotidiene penibile (locuri în cămine, bani de drum 
sau chirie, viaţa mizeră de fiecare zi etc.), acest neajuns ar fi fost înlăturat de 
la sine. 

Mass-media nu a fost prezentă în timpul dezbaterilor; de acest eveniment 
nu s-a ştiut nimic consistent în acest final de august. Faptul care a surprins 
neplăcut, îndeosebi pe invitaţii străini, a fost incredibila situaţie de a vorbi unor 
amfiteatre goale (cazul subsemnatului, care a avut ca auditoriu două persoane: 
soţia şi un coleg de breaslă, nu a fost singular). Unii invitaţi străini au venit cu 
câţiva cunoscuţi, pentru a nu vorbi la pereţi, iar alţii nu s-au mai prezentat la 
dezbateri! Un rol major în eliminarea acestui aspect nedorit, l-ar fi avut 
mass-media care, probabil nu a considerat acest eveniment prea important pentru 
preocupările ei cotidiene, nici măcar pentru rubrica „diverse". Pe măsura acestei 
indiferenţe şi apatii impunătoare, a fost efortul organizatorilor - menţionaţi la 
începutul demersului -, care au dorit să dea acestui eveniment, consistenţa 
cuvenită. Nu este vina lor dacă, dincolo de planurile avute, nu se mişcă nimic, 
chiar cu ceva resurse financiare, indiferent cât de puţine! 

Al VIII-lea Congres Internaţional de Studii Sud-Est Europene, a definit în 
variate forme şi concepte pe care, istoriografia şi geopolitica europeană modernă, 
deja le aplică - dar care în România nici un sunt definite clar în opinia publică 
şi nici nu au consistenţă civică - precum toleranţa etnică, confesională şi 
culturală; multiculturalism, identitate minoritară din perspectivă etnică, 
confesională sau numai culturală; interculturalitate, interconfesionalitate etc.; 
s-au dezbătut cazuri care au fost finalizate cu succes în spaţiul balcanic pe 
aceste probleme şi de care clasa noastră politică şi pseudo-intelectuală ar fi avut 
nevoie în practica politică, cel puţin ca simplă informaţie. 

Interesante au fost corelările mentale şi identitare dintre elementele cul
turale şi spirituale din afara spaţiului balcanic, care s-au adaptat însă în interiorul 
său; îndeosebi reperele culturale central-europene sau sud-europene. Fluxul 
permanent de idei, reperele culturale şi conceptele politice dintre centrul şi 
estul continentului, au avut Balcanii drept punte de trecere. În cadrul acesteia 
se întâlneau numeroase dintre caracteristicile ambelor sisteme moderne, - cen
tral şi est european - de la modele politice la cotidianul banal de fiecare zi. 
Diversitatea Europei şi omogenitatea ei în idei, este foarte relevantă în creuzetul 
cultural, spiritual şi identitar al Balcanilor. 

S-a discutat mult despre interconfesionalitate şi interculturalitate în spaţiul 
balcanic în particular, şi cel european în plan general, unde România ar fi putut 
constitui un ax fundamental. Se pare că acest concept intelectual l-au gândit 
organizatorii însă rafinamentului lor conceptual li s-a opus grosolănia fondului 
autohton. Cum? Să amintesc numai de maidanezul care întâmpina participanţii 
în ziua deschiderii chiar în uşa Universităţii, unde o portăreasă blondă, înaltă, 
decoltată şi frivolă îşi afişa cu o deschidere dezinvoltă apariţia grobiană de 
„liană agăţătoare", femeia de serviciu care îşi părăseşte uneltele specifice 
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rezemate de uşa sălii de dezbateri unde Răzvan Theodorescu îşi întâmpina 
oaspeţii şi calmul acestuia cu care îi dădea indicaţiile cuvenite pentru a nu se 
mai întâmpla o asemenea ciudăţenie; întunericul holurilor şi lipsa totală de 
comunicare dintre participanţi care nu mai aveau chef de aşa cc;:va, atunci când, 
se pregăteau să vorbească şi se loveau de amfiteatrele goale. Intâlneau adesea 
numai pe colegii lor care, îşi aşteptau nerăbdători rândul pentru a-şi susţine 
demersu[ Vorba unui anonim de pe culoarele întunecate: „Ne aflăm la «Porţile 
Orientului» pentru că nici Orientul nu a vrut să ne primească înăuntru„. ". Ce 
să mai spunem de Occident.. . 

Prin organizarea celui de-al VIII-lea Congres Internaţional de Studii Sud-Est 
Europene, Bucureştiul şi România, a încercat să preia prin dezbateri, raporturi 
interculturale şi profesionale, conceptele politice, culturale, identitare, spirituale 
şi mentale pe care Europa modernă le aplică şi le dezvoltă cu asiduitate. Din 
nefericire o parte foarte restrânsă a intelectualilor români s-a putut bucura de 
acest prilej, pentru a le cunoaşte. 

The Vlllth Congress of South-Eastern European 
Studies - Under the Sign of Intercultural Dialogue 

The Congress was organized in Bucharest, during August 24-28, at the 
Faculty of Law and Phi/osophy. Among the organizers and participants: cultu
ral personalities such as Virgil Candea (President of the Romanian National 
Committee of South-Eastern European Studies), Dan Berindei (President of the 
Historic Sciences and Archaeological Sections of the Romanian Academy), Paul 
H. Stahl (Director of the South-Eastern European Studies of the Romanian 
Academy), Jon Mihai/eseu (Rector of the University of Bucharest), Academician 
Răzvan Theodorescu, Constantin Buse, Elena Siupiur a.s.o. The participants 
(historians, anthropologists, phi/o/ogists, phi/osophers, archaeologists, 
politicians, priests) have covered - in their debates - a wide space, even wider 
than the Balcanic one. 
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