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MUZEUL MUNICIPIULUI 
BUCURESTI LA 80 DE ANI 

' 
DE ACTIVITATE 

Dana Mangalea 

Cu opt decenii în um1ă ideea constituirii unui muzeu în care să îşi găsească locul 
cele mai valoroase dovezi materiale privind istoria Bucureştiului devenea realitate prin 
hotărârea Consiliului Comunal, la propunerea istoricului Nicolae Iorga şi a primarului 
de atunci, dr. Gheorghian. 

Prin acest act, izvorât dintr-o necesitate firească, Bucureştiul, cel mai mare centru 
urban din ţara noastră, reşedinţa domnească de mai bine de cinci secole şi, din 1862, 
întâiul oraş al României, devine prima capitală din sud-estul Europei în care lua fiinţă 
o atare institutie. 

În acea~tă primă etapă a existenţei muzeului, în afara constituirii colectivului de 
specialitate, s-a impus ca problema vitală aceea a alcătuirii patrimoniului, acţiune 
desfăşurată sub oblăduirea Direcţiei pentru Mişcarea Culturală a Capitalei, de pe lângă 
Consiliul Comunal. 

Începând cu 1926, această activitate se amplifică, recurgându-se, în afară de 
cercetări prin mijloace proprii, chiar la donaţii din partea populaţiei, donaţii ca aceea 
din 1929, a lui Dinu V. Rosetti care pune bazele secţiei de preistorie dovedindu-se 
esenţiale. 

Se cer a fi menţionate la loc de cinste eforturile specialiştilor în domeniul cer
cetărilor şi săpăturilor arheologice; descoperirile de la Tei, Herăstrău, Bucureştii Noi, 
Butimanu, Snagov, Vidra etc. au fumizat date preţioase despre viaţa din această zonă (în 
special din primul mileniu al erei noastre), venind să sporească zestrea informaţională 
pe care muzeul, la rândul său, să transmită mai departe. 

La începutul anului 1930, Consiliul Comunal, în frunte cu Dem I. Dobrescu, 
considerând necesitatea acordării unui sediu adecvat în care instituţia muzeală să îşi 
poată asigura atât conservarea patrimoniului, cât şi organizarea expoziţiei permanente, 
oferă Casa Moruzi, din calea Victoriei 117, care devine astfel primul sediu al Muzeului 
Bucureştiului. 

Tot atunci (mai exact la I O ianuarie 1930), o nouă etapă în fiinţarea şi creşterea 
muzeului se deschide cu instituirea, prin decizie primarială, a comisiei ştiinţifice com
pusă dinN. Iorga, I. Andriesescu, Radu Rosetti, Ana Lahovary ş. a., comisie având ca 
atribuţie principală întocmirea unui proiect ferm de organizare şi funcţionare. 

Pe lângă acesta se înfiinţează un comitet administrativ şi de achiziţii, condus de 
dr. George Severeanu, om de înaltă ţinută morală şi profesională şi care va sta în fruntea 
Muzeului Municipiului timp de opt ani. 

În această formă de organizare, muzeul începe o activitate prodigioasă cuprin
zând şi alte domenii în afară de arheologie; ia fiinţă secţia de numismatică şi medalis
tică, cea a documentelor, iar secţia artistică este reorganizată şi îmbogăţită. 

La 22 noiembrie 1931 sălile muzeului se deschid pentru public, la inaugurare 
participând Nicolae Iorga în calitate de prim-ministru şi Dem. I. Dobrescu, în acel 
moment primar al Capitalei, iar în iulie 1933, ia fiinţă, pe lângă muzeu, Pinacoteca 
Municipiului. 
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În perioada ce a urmat, eforturile s-au canalizat spre dezvoltarea patrimoniului 
muzeal, care, de la 851 de obiecte în 1931, ajunge la 32000 în 1935, apoi la 4330 în 
1940. 

În prezent patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti numără peste 200.000 de 
obiecte. 

Odată cu dezvoltarea în toate planurile a activităţii colectivului de specialişti, 
sediul din calea Victoriei ajunge să fie insuficient; ca urmare, Primăria închiriază pentru 
muzeu imobilul din strada Ştirbey Vodă 34, iar în toamna anului 1940 şi pe acela de la 
numărul 47. 

La 14 martie 1941, după numeroase intervenţii, se atribuie muzeului fosta casă 
Cesian!' din calea Victoriei 151, unde a fost adus întreg patrimoniul. 

In perioada 1945-1948, după toate vicisitudinile pricinuite de cel de-al doilea 
război mondial (şi care constituie în sine o adevărată istorie de grijă şi dăruire a colec
tivului muzeului), preocuparea primordială a specialiştilor se îndreaptă spre pregătirea 
viitoarei expoziţii; anii 1948-1955 aduc numeroase achiziţii, unele de importanţă 
naţională. 

La 10 decembrie 1956, Sfatul Popular al Capitalei atribuie muzeului Palatul Şuţu, 
monument istoric de mare valoare, dar care necesita reparaţii temeinice - realizate între 
anii 1957-1958. 

La 23 ianuarie 1959, cu prilejul aniversării unui veac de la Unirea Principatelor 
Române, se redeschide pentru public Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti. 

Redeschiderea muzeului a însemnat încununarea unei activităţi fecunde a colec
tivului dar şi punctul de plecare spre noi activităţi. Astfel, colectivul muzeului a acordat 
o importanţă deosebită cercetării ştiinţifice puse în slujba valorificării patrimonului, a 
expoziţiei de bază, vizând, de asemenea, elucidarea unor probleme mai puţin cunoscute 
din istoria Bucureştiului. 

Împărţirea colectivului pe secţii a favorizat specializarea şi a permis orientarea 
spre domenii precis conturate. 

De-a lungul anilor, cei ce şi-au făcut profesiune de credinţă din slujirea şi creşterea 
acestei instituţii, au înţeles necesitatea continuă de schimbare în funcţie de mersul societăţii 
şi de cerinţele nou apărute; astfel, după patru ani de muncă susţinută, la 2 decembrie 
1998, expoziţia de bază, într-o formulă de prezentare inedită, abordează, pe lângă istoria 
propriu-zisă a Bucureştiului şi pe aceea a administraţiei, urmărind evoluţia acesteia până 
la cel de-al doilea război mondial. 

Pentru a da specialiştilor din muzeu (şi nu numai lor) posibilitatea de a publica 
rezultatele cercetărilor privitoare la colecţiilor muzeale sau la cele întreprinse pe teren, 
în arhive, biblioteci, instituţia noastră a editat, încă din anul 1964, culegerea de studii 
„Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie", ajuns astăzi la a XV-a ediţie. 
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I. CERCETĂRI ARHEOLOGICE 

RAPORT PRELIMINAR PRIVIND 
CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE 
SALVARE DE LA DRAGOMIRESTI-, 

DEAL (COMUNA DRAGOMIREŞTI 
VALE~ .JUDEŢUL- ILFOV) 

Dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, 
Dr. Mircea Negru, Bogdan Tănăsescu 

Cercetările arheologice de suprafaţă întreprinse în data de 05.04.1999 pe terito
riul comunei Dragomireşti Vale s-au încheiat cu descoperirea mai multor situri arheolo
gice. În perioada 29 mai-02 iunie 1999, cu colaborarea voluntară a unui grup de elevi 
de la Liceul din Dragomireşti Vale, au fost iniţiate sondaje arheologice în două dintre 
aceste situri amplasate pe terasa înaltă a Dâmboviţei, la nord-vest de cimitirul localităţii. 
Obiectivele acestor investigaţii au fost obţinerea unor informaţii despre complexele de 
locuire şi salvarea materialului arheologic puse în primejdie de săpăturile făcute de 
localni~i pentru obţinerea pământului castaniu utilizat în gospodării. 

In colţul de nord-vest al platoului amintit, la aproximativ 350 m nord-vest de 
cimitir, au fost trasate două casete, notate C l şi C2. Se urmărea în acest fel cercetarea 
unei locuinţe (din secolele IX - X) al cărei cuptor din lut fusese deja distrus parţial. 
Laturile perpendiculare pe cursul Dîmboviţei aveau orientarea NE 24° I SV 204°. Ambele 
casete aveau câte o deschidere către râpa unde se găsise complexul arheologic menţi?nat. 
Caseta l avea laturile de 3,40 x 3,40 x 2,90 m, iar caseta 2 avea 3,40 x l ,OOm. Intre 
cele două suprafeţe a fost lăsat un martor, lung de 3,40 m şi lat de 0,35m.(Fig. I) 

Pe acelaşi platou, la numai 150 m nord vest de cimitirul amintit, a fost trasată 
caseta 3. Aceasta avea lungimea de 4,00 m, lăţimea de 2,00 m şi era orientată NE 30° 
I SV 210°. Până la adâncimea de 0,30 m au fost găsite numai fragmente ceramice de 
vase din secolele XVlll-XIX. Datorită insuficienţei forţei de muncă s-a sistat lucrul în 
caseta 3, unde complexul arheologic nu era în pericol imediat. 

În primăvara anului 2001 a fost efectuată o nouă deplasare în zonă, ocazie ce a 
prilejuit reperarea unei dungi de arsură în ruptura malului: din primele investigaţii se 
pare că ne aflăm în faţă unei vetre deschise ce aparţine unei locuinţe de suprafaţă. Pe 
vatră au fost găsite fragmente de vase lucrate cu mâna- panse- insuficiente pentru da-www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



6 MUZEUL MUNICIP!ULUI BUCUREŞTI - xv 

I. Aspecte din timpul cercetărilor arheologice din caseta I şi caseta 2 

tarea acestui complex dar care, prin analogie cu celelalte descoperiri de a1c1, pot fi 
atribuite culturii Dridu. · 

Etapele cercetărilor 
După trasarea casetei l, la adâncimea de O, 30 m, a fost făcută prima răzuială, 

în umia căreia au fost surprinse parţial contururile unei gropi (Gr. 1) şi a unui bordei 
(B 1 ). După o nouă răzuială efectuată la -0,45 m, a urmat cercetarea celor două comple
xe; în acelaşi timp a fost taluzat profilul malului, inclusiv în zona cuptorului menajer. 

Caseta 2 a fost trasată pentru continuarea cercetării complexelor surprinse în 
caseta 1. După răzuiala executată la 0,30m, s-au conturat încă o groapă menajeră (Gr. 
2), după care s-a trecut la cercetarea complexelor arheologice identificate, în ordinea 
Gr.l, Gr.2 şi Bl. (Fig. Il/A,B,C,D) 

Stratigrafia se prezintă în felul următor: sub un strat de pământ cenuşiu (solul 
vegetal) gros de 0,10/0,15m, până la adâncimea de 0,25m, se află un strat de pământ 
cenuşiu-negricios, zgrunţuros ce conţinea sporadice materiale ceramice din evul mediu 
timpuriu (secolele IX-X). De la adâncimea de 0,25m până la 0,52m, a fost surprins un 
strat cenuşiu-negricios ce conţinea vestigii din La Tene. Între - 0,52m şi -0,65m era un 
strat castaniu-cenuşiu ce conţinea materiale arheologice din epoca bronzului. Sub acest 
strat se afla cel castaniu, steril arheologic. 

Descrierea complexelor arheologice 

Bordeiul 1 a putut fi cercetat în proporţie de aproximativ 2/3, nici una dintre 
laturi nefiind surprinsă în întregime: cele două laturi păstrate măsoară 3,25 m, respectiv 
2,85m, dar ele au fost parţial distruse de intervenţiile localnicilor. 

Podeaua se afla la o adâncime de 0,68/0, 70m faţă de la nivelul actual sau circa 
0,45/0,55m faţă de nivelul feudal timpuriu. Ea păstra urme de tutuială în partea de sud-www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE 

Gr.2 
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LEGENDA 

1"0 ·.1 Strat ceruşiu ~grtal 
~Strat cenuşiu zgrunţuros 

(secolele IX-X) 
~ Strat cenusiu 
"lllllJ Strat cenusiu 

.--J-__,.X--:-~:::::=::t:::~~:;-_..,,r-i (epoca b~onz ul u i ) 
E F D Strat castaniu 

(steril arheologic) 
Jd t.I Fragmente ceramice 
!§:21 Fragmente de calcar 
~ Concentrari de „chirpici" 
~ Fragmente de „chirpic i" 
JM'WJ Fn;1gmente de lemn ars 
la IFragmente de lipitură arsă 

~] 
c o 

7 

ll. A. Planul săpăturilor cu complexele descoperite în caseta l şi caseta 2; B. Profilul de est; C. Profilul 
de vest; D. Profilul de sud 
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8 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - xv 

vest a casetei 1. Pereţii erau ridicaţi pe o structură de lemn - tălpici - care nu implică 
prezenţa stâlpilor, după cum ne sugerează absenţa gropilor de pari. Acest sistem de 
construire pare confirmat de două fragmente de bârnă arsă găsite de-a lungul laturii de 
est a locuinţei, în apropierea cuptorului. 

Cuptorul menajer a fost amenajat în colţul de nord-est al bordeiului. Partea infe
rioară a acestuia a fost scobită într-un bloc de lut crutat înalt de O, 18m. Acesta era lat 
de O, 15 m spre vest, unde s-a păstrat intact. În faţa gurii de alimentare nu a existat o 

2 

o 

li I. Ceramică din epoca bronzului (I) şi La Tcnc (2-5) 

groapă. Cuptorul menajer a fost refăcut de două ori: vatra nr. l a fost scobită cu O, l O 
m sub podeaua bordeiului şi avea o grosime de 1,5 cm. Vatra nr. 2, cu o grosime de circa 
1 cm, o suprapunea pe prima şi a fost amenajată pe un strat de lut galben nisipos, gros 
de aproximativ 3 cm. Grosimea vetrei propriu-zise era cuprinsă între 2 cm şi 4 cm. 
Vatra nr. 3 era amenajată, de asemenea, pe un nivel de lut nisipos gros de 2-3 cm şi era 
groasă de 1-1,5 cm. Deasupra acesteia era un strat de umplutură gros de l O cm, ce era 
compus din cenuşă, pietre de calcar şi câteva fragmente ceramice. Pietre de calcar, au 
fost găsite şi la vest de cuptor şi ele au ajuns aici după distrugerea acoperişului de paie 
sau stuf pe care îl protejau. Din păcate, bolta cuptorului fusese distrusă de localnici 
înainte de intervenţia noastră. 

Inventarul bordeiului 

Materialul arheologic recoltat din umplutura cuptorului cuprinde fragmente din 
vase modelate cu mâna, fragmente din vase lucrate la roată, din pastă zgrunţuroasă de www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



CERCETĂRI ARHEOLOGICE 9 

culoare cărămizie-gălbuie sau cenuşie şi din pastă fină cenuşie, fragmente de lemn ars, 
oase de animale şi un fragment de zgură de fier. În faţa gurii cuptorului, de-a lungul 
laturii estice a bordeiului, au fost găsite fragmente de chirpic ars, o gresie pentru ascuţit 
şi fragmel!te de vase arse secundar, toate dovedind că locuinţa a fost distrusă de un 
incendiu. In caseta 2, în apropierea laturii sudice a bordeiului, la adâncimea de 0,55/ 
0,65 m, deasupra podelei, a fost constatată o concentrare de fragmente de "chirpici", cu 
o lungime de 0,30 m şi o lăţime de 0,20m. Deasupra ei şi sub aceasta, precum şi în 
groapa Gr. 1, au fost găsite fragmente din care a fost reîntregit un vas borcan, modelat 
la roată. Acesta a fost lucrat dintr-o pastă de culoare cărămizie, cu miezul negricios şi 
are următoarele dimensiuni: înălţimea-24 cm, diametrul gurii-16,50 cm, diametrul bazei-
11 cm, diametrul maxim în zona mediană-26,70 cm. Vasul are buza evazată, cu marginea 
teşită oblic şi este decorat, numai în jumătatea superioară, cu fascicole de linii în val, 
încadrate de linii orizontale oblice, totul fiind realizat cu un beţişor cu vârful ascuţit 
(Fig.IV/7) Deşi locuinţa a fost distrusă de un incendiu, vasul de faţă prezentând şi el 

2 

C_ ____ J __ ~~' 4 

6 
5 

7 

\ i -· -7 
~IO 

....--_ 

IV. Ceramică din secolele IX-X lucrată cu mâna (2-4) şi Ia roată: din pastă nisipoasă (1,7-10) 
şi din pastă cenuşie (5,6) 

urme de ardere secundară, inventarul locuinţei mai cuprinde doar câteva fragmente 
ceramice : dintre acestea reţinem buza unui alt borcan, evazată dar cu marginea subţiată 
şi rotunjită, ce prezintă un decor similar, cu deosebirea că valul are creasta ascuţită (Fig. 
IV I l ). Categoria vaselor lucrate la roată, din pastă nisipoasă, este completată de câteva 
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IO MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - xv 

panse de borcane, decorate cu incizii orizontale, registru decorativ ce acoperă şi partea 
inferioară a vaselor, precum şi trei funduri care nu prezintă mărci de olar (Fig. IV /8-10). 
Inventarul ceramic este completat de câteva fragmente lucrate cu mâna (Fig. IV/2-4) şi 
de două panse din pastă de culoare cenuşie ce aparţin unor recipiente de dimensiuni mai 
mari, probabil oale cu toartă. Registrul decorativ este acelaşi - motivul în val însoţit de 
incizii orizontale - totul executat cu un beţişor cu vârful puţin lăţit (Fig. IV /5-6). 

Coroborarea datelor oferite de materialul ceramic - borcane lucrate la roată, cu 
buza evazată, cu un registru decorativ simplu ce acoperă doar partea superioară a vaselor, 
însoţite de ceramică lucrată cu mâna si de vase din pastă cenuşie, de calitate superioară -
cu tipul de locuinţă (bordeiul) 1, ne permit să apreciem că acest bordei face parte dintr-o 
aşezare ce a existat în secolele IX - X. Aici ar trebui să mai subliniem că în zona ora~ului 
Bucureşti se folosea, cu precădere, cuptorul cotlonit şi, mult mai rar, vatra deschisă. 

Groapa nr. I avea un plan oval, cu diametrul mare de 2, l 5m şi diametrul mic de 
l ,86m : ea pornea direct din stratul vegetal şi cobora 0,80m, străpungând toate nivelurile 
de cultură, inclusiv podeaua locuinţei I. Ea conţinea un pământ cenuşiu-negricios în 
care au fost găsite oase de animale şi fragmente de vase din epoca bronzului, La Tene 
şi din secolele IX - X. Pe baza unor fragmente ceramice din secolele XVIII-XIX se 
poate aprecia că este o groapă menajeră ce aparţine vetrei vechi a satului, etapă de 
locuire surprinsă şi în caseta 3. 

Groapa nr. 2 a apărut în colţul de sud-vest al casetei 2 şi suprapune un colţ din 
bordeiul l. A fost surprinsă doar o mică parte a acestui complex, fapt pentru care nu pot 
fi precizate forma şi dimensiunile. Menţionăm numai adâncimea de 0,50m şi faptul că 
în pământul cenuşiu-negricios din umplutura gropii nu a fost găsit nici un fragment 
ceramic dar se poate presupune, din relaţia stratigrafică cu locuinţa I, că aparţine nive
lului de locuire din secolele XVIII - XIX. 

În casetele l şi 2, precum şi în groapa Gr. l (în poziţie secundară) au fost găsite 
puţine fragmente ceramice din vase ce pot fi datate în epoca bronzului şi La Tene. 

Fragmentele ceramice din epoca bronzului descoperite în caseta I, la adâncimea 
de 0,~2m, provin din pereţii unor vase ce aparţin categoriei grosiere cu nisip şi pietri
cele. In poziţie secundară, în groapa I, au fost găsite două fragmente ceramice. Unul 
dintre acestea aparţine categoriei fine de culoare cenuşie cu nisip ca degresant. El 
păstrează cotul unui motiv în care două linii realizate prin împunsături succesive sunt 
perpendiculare pe o bandă de trei linii în zig-zag incizat~ intercalate de două şiruri de 
împunsături succesive este specific culturii Tei (Fig. 3/1 ). In acelaşi complex a fost găsit 
un fragment dintr-un vas aparţinând categoriei ceramicii grosiere cu nisip şi puţine 
pietricele. Acesta a fost decorat cu un buton dublu aplatizat (Fig. 3/2). 

Fragmentele ceramice din La Tene au fost descoperite în casetele l şi 2 la adân
cimi cuprinse între 0,35 şi 0,50m. Ceramica din pastă modelată cu mâna este prezentă 
printr-un fragment dintr-un vas aparţinând categoriei semifine cărămizii ce conţine nisip 
fin ca degresant. Ceramica semigrosieră nisipoasă de culoare cărămizie-gălbuie este 
prezentă prin două fragmente de vase cu butoni cilindrici (Fig. IIl/3-4)3 şi unul decorat 

1 Din rcpcrtoricrca descoperirilor din secolele IX - XI, s-a observat că începând cu secolul al X-lea, în 
Câmpia Română, arc loc un proces de ieşire la suprafaţă, bordeiul începând să fie înlocuit cu locuinţa scmiadâncilă 
sau cu cca de suprafaţă, Maria Comşa, Tipuri de locuinţe din secolele VII - X din sudul Munteniei, Ilfov. File 
de istorie, 1978, p. 114 - I 15.; Gh. Mănucu Adamcştcanu, Aspecte ale culturii materiale vechi româneşti in 
lumina descoperirilor de la Bucureşti (secolele IX - XI), C.A.B., IV, 1992, p. 67- 68. 

2 Ibidem. 
3 I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Bucureşti, 1969, p. 208, pi. 75/2, 3, 9; 74/l, 3, 7, 12; M. 

Macrca, I. Glodariu, Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus, Bucureşti, 1976, p. 45, fig. 42/15, 20; C. Preda, 
Geto-dacii din bazinul Oltului inferior. Dava de la Sprâncenata, Bucureşti, 1986, p. 53, pi. 10/4; 12/6 
(Bibliografic selectivă). www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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cu un brâu alveolar (Fig. 11/5). Ceramica cenuşie fină din pastă modelată la roată este 
prezentă printr-un fragment din buza unei oale descoperit în caseta 2 şi altul din baza 
cu inel de susţinere a unui vas descoperit în groapa 1. 

Concluzii 

Fragmentele din epoca bronzului aparţin culturii Tei, iar cele din La Tene pot fi 
datate în secolele 11-1 a.Chr. 

Bordeiul nr. I poate fi datat în secolele IX-X , perioadă în care se constată o 
creştere demografică deosebită, realitate sesizată şi prin cercetările de suprafaţă sau 
săpăturile arheologice întreprinse în ultima perioadă. 

Groapa nr. 1 şi groapa nr. 2 pot fi datate în secolele XVIII-XIX si aparţin vetrei 
vechi a satului. 

Lista figurilor 

I. Aspecte din timpul cercetărilor arheologice din caseta I şi caseta 2 
II. A. Planul săpăturilor cu complexele descoperite în caseta I şi cascta2 
B. Profilul de est 
C. Profilul de vest 
D. Profilul de sud 
III. Ceramică din epoca bronzului (I) şi La Tcnc (2-5) 
IV. Ceramică din secolele IX-X lucrată cu mâna (2-4) şi la roată: din pastă nisipoasă (1,7-10) şi din pastă 

cenuşie (5,6) 

Figures 

I. Vicws during thc archaeological rcscrch in casscttc I and casscttc 2 
II. A. Plan of thc diggings with thc complcxcs discovcrcd in casscttcs I and 2 
B. Eastcm profilc 
C. Western profilc 
D. Southcm profilc 
III. Bronzc Agc Ccramics (I) and La Ti!:nc (2-5) 
IV. Hand-workcd ccramics IX-X'h c (2-4) and whccl-workcd ccramics of sandy paste (1,7-10) and of grcy 

paste (5,6) 

Sumary 
Salvation Diggings at Dragomireşti 

A IX-X th C. dwclling was discovcrcd, during thc salvation diggings. Thc chronology was cnsurcd by 
ccramics. Typical Dridu culturc matcrials wcrc discovcrcd: sandy vcsscls (of which a pot could bc cntircly 
rcstored) and highcr quality grcy ccramics. 

Fcw fragmcnts of hand - madc ccramics arc joining thc two above - mentioncd whccl - made cathc
gorics. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



CERCETĂRILE ARHEOLOGICE 
DE SALVARE DE LA COTROCENI 

Vasile Boroneanţ 

În anul 1980 în lunile martie-aprilie la solicitarea Protocolului de Stat, Muzeul de 
Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti a executat săpături pentru descărcarea de sar
cina arheologică şi istorică în zona în care urma să se construiască aripa nouă a Palatului 
Cotroceni, precum şi pe întreaga terasă afectată de lucrări. Lucrările au fost precedate 
de cercetări de teren desfăşurate pe toată terasa înaltă din partea dreaptă a Dâmboviţei. 
Cu această ocazie s-a constat că în partea de nord-est, nord şi nord-vest a palatului 
Cotroceni se afla o întinsă locuire de tip Glina şi medievală. 

Pe latura de nord-vest a palatului a fost identificat şi un cimitir contemporan 
perioadei de funcţionare a aşezământului mănăstiresc şi palatului. Ulterior aici, împreu
nă cu Panait I. Panait şi alţi colegi, am supravegheat săpăturile de salvare care au pus 
în evidenţă cimitirul şi alte vestigii datând din secolele XVII-XIX. Gropile mormintelor 
se observau şi într-un şanţ practicat pentru montarea unei conducte pe latura palatului 
în grădina, paralel cu şoseaua care urca spre monumentul Leu dar şi dincolo de ea, spre 
nord-vest. 

Între vestigii, constând în principal din fragmentele ceramice şi oase de animale 
s-a aflat şi o cruciuliţă de bronz. Tot în profilul şanţului, trasat de constructori, s-a putut 
observa prezenţa unui cuptoraş, secţionat de lucrătorii care nu şi-au dat seama de 
importanţa şi valoarea sa arheologică. S-a păstrat aproape intact, cu vatra şi cupola ce 
se distingeau clar după culoarea arsurii lutului. Avea o lăţime de 0,53 m şi înălţime de 
0,46 m iar în partea de este o vatră exterioară de lut ars, netezită la suprafaţa (fig. l ). 
A fost intens utilizat după cum arată grosimea arsurii de sub vatra sa interioară (10 cm 
grosime). Vatra exterioară avea numai 2-6 cm diametru. Era amplasată în partea de vest 
a unui bordei ce avea lungimea de 2,40 m (sau poate lăţimea). Cuptorul a fost scobit 
parţial în pământul peretelui din nord-vest a bordeiului ce era săpat şi el parţial în 
pământul cafeniu deschis, pornind din partea superioară a stratului cafeniu-negricios 
(fig. 1 ). Nu a fost cercetat prin săpături. Datele prezentate provin din măsurătorile făcute 

LEGENDA 

CV 1 - sol negru cenuşiu 

cărămidă 
BORDEI ® 2 - sol cafeniu închis - -

L o CUPTOR 

~-- ' @ 

------ - --- ----

3 - sol cafeniu deschis 

o 

Fig. I - Cuptorul nr. I din interiorul locuinţei din secolele XVII-XVIII de pe latura de nord-vest 
a palatului. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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în profilul şanţului. După cruciuliţa şi ceramica găsite în stratul de cultură, datează din 
sec. XVII-XVlll. Tot pe această parte de vest a palatului, în săpăturile făcute de soldaţii 
care lucrau la fundaţiile noii aripi a palatului, de la o adâncime ce pornea de la numai 
0,25 m, a fost secţionat un alt cuptor distrus parţial. Din el nu s-a mai păstrat cupola 
ci numai partea cu vatra interioară şi puţin din pereţii laterali. Avea forma literei U 
(fig. 2) cu pereţii groşi de 0,12 m şi dimensiunea de aproximativ 0,80 m. Pornea din 
pământul negru-cafeniu şi se adâncea în pământul negricios. Diametrul interior era de 
0,60-0,62 m. Grosimea vetrei de arsura (a vetrei focarului) de 0,20 m sub care se 
observa un.pământ înroşit de foc, gros de încă câţiva centimetri. Vatra interioară era 
vitrificată. In interiorul său s-au găsi fragmente ceramice şi cărămidă din secolul XVII
XVlll. Nu a putut fi pus în legătură cu vreo locuinţă (fig. 2). 

Negru cenuşiu 

Cafeniu închis 

Cafeniu deschis 

o 

Fig. 2 - Cuptorul nr. 2 de pe latura de nord-vest a palatului. 

La vest de acesta se află un alt cuptor de aceeaşi formă, dar mai bine conservat. 
Se păstra.o parte din cupola prăbuşită, avea deschiderea vetrei interioare care constituia 
focarul cu diametrul de 0,42 m. Vatra exterioară cu scliviseala de 2 cm avea diametrul 
de o suprafaţă asemănătoare cu suprafaţa şi dimensiunile primului cuptor. Grosimea 
pereţilor era de 8 cm. Sub el era pământ înroşit de foc, gros de numai 2 cm. Avea formă 
şi dimensiuni care se apropie mai mult de tipul de cuptor cunoscut sub denumirea de test 
pentru copt turte de grâu. Se afla în interiorul unei locuinţe bordei, adâncă de O, 70 cm 
cu latura scurtă - lăţimea de 2,20 m. Era săpată în acelaşi pământ cafeniu deschis ca şi 
precedentele. Pe podeaua sa s-au găsit două cărămizi şi ceramica de secol XVII-XVIII. 
Urmărind întregul profil al secţiunii s-a emis părerea că bordeiul a fost săpat într-o 
denivelare. 

Pe latura de est a terasei unde s-a săpat groapa pentru amplasarea piscinei noului 
palat, pe cât s-a putut observa - deoarece se turnase deja o parte a pereţilor de beton 
- am efectuat o îndreptare şi curăţire a profilului, lungă de 5,20 m, pe o lăţime medie 
de 2 m. Malul săpăturii era sinuos şi suprafaţa pe care s-a lucrat a~ea o lăţime variabilă, 
fapt care explică şi forma săpăturii, cum rezulta din plan (fig. 3). In el, lucrarea noastră 
a mai putut identifica conturul a două bordeie. Într-unul din ele, mai larg ca întindere, 
s-au dezvelit numeroase fragmente ceramice, oase de animale etc. 

Malul săpăturii se întindea câţiva zeci de metri spre sud. În el am putut face 
observaţii asupra succesiunii sedimentelor terasei, pe o profunzime de 7,80. m. S-au 
putut vedea trei soluri îngropate, intercalate între două depuneri de loess. In aceste 
soluri îngropate s-a bănuit existenţa unor locuiri din paleolitic. Ele erau uşor observabile 
după culoare, structura şi textura. Loessul era de culoare cafeniu-deschisă, în timp ce www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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o 

LEGENDA 

O Fragmente ceramice 
• Oase 

Fig. 3 - Secţiunea de curăţire şi îndreptare a profilului malului în care a fost identificată locuinţa bordei 
din vremea culturii Glina (înr,eputul epocii bronzului). 

solurile îngropate erau de culoare cafeniu-negricioasă. Cele superioare aveau la bază 
acumulări de păpuşi de pământ (carbonat de calciu). În cel din partea superioară, acu
mulările de carbon?tt de calciu erau în cantităţi mai mici. Cele din stratul inferior erau 
mai numeroase şi volumetric mai mari. Ele s-au acumulat pe traseul unor rădăcini sau 
crăpături în perioadele secetoase ale climatului local din ultima epocă glaciară (fig. 4). 
La săpături pentru interpretarea corectă a sedimentelor au participat şi pedologii H. 
Azvadurov şi Tatiana Postolache, specialişti în studiul paleo-solurilor de la Institutul de 
Agronomie din Bucureşti. 

În partea superioară a P!ofilului am plasat secţiunea de curăţire şi îndreptare a 
profilului mai sus menţionat. Intre adâncimile 1,10-1,20 m se afla stratul de cultură 
aparţinând culturii Glina de la începutul dezvoltării acestei culturi, din care s-au extras 
fragmente ceramice, piese de silex, oase de animale. Stratul de locuire avea culoare 
cafeniu-negricioasă. Pe alocuri era mai gros şi conţinea şi arsură, cenuşă, cărbune. 
Fragmentele ceramice găsite în bordeie au culoarea cafeniu-negricioasă, cărămiziu-cenuşie 
sau negricioasă, şi sunt făcute dintr-o pastă de lut amestecat cu pietricele. Aparţin unor 
forme de vas de tipul cănilor, castroanelor, vaselor de preparat alimentele sau pentru 
provizii. Unele dintre ele, sunt prevăzute cu apucători sau tortiţe şi au motive ornamen
tale din brâuri orizontale, cu alveole făcute cu degetul sau cu un instrument specializat, 
în pastă crudă (fig. 1-2, 5-6). Altele au şiruri de butoni împunşi dinăuntru către interior 
sau adâncituri mici fără să străpungă peretele vasului. Unele dintre fragmente sunt doar 
netezite cu mâna sau cu un instrument de os sau din lemn. Alte obiecte din lut sunt: o 
fusaiola ce a servit la tors fibre textile vegetale sau animale (fig. 5, 8), greutăţi de plasă 
de pescuit sau război de ţesut. O piesă fragmentară provine dintr-o rotiţă de car ritual 
(fig. 5, 9). 

Materialele găsite fac proba că locuitorii aşezării care au locuit pe malul drept, 
înalt al Dâmboviţei, în preajma mlaştinilor din vale, practicau pescuitul, creşterea vite
lor, cultivarea plantelor şi cultul solar. 

Pentru cioplitul vaselor de lemn şi recoltarea cerealelor se foloseau unelte din 
silex, iar boabele cerealelor rezultate erau măcinate cu râşniţe de mână făcute din gresie. 
Numărul pieselor găsite nu este mare, din cauză că nici suprafaţa cercetată nu era mare 
dar prezenţa materialelor la suprafaţă, provenite din răscolirile stratului de pământ care 
le adăpostesc, acoperă întreaga terasă şi atestă o aşezare întinsă. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Terasa a fost locuită, după cum s-a văzut din materialele şi profilele până acum 
prezente, în perioada de început a epocii bronzului între aprox. 2000-1700 BC. Mate
rialele găsite în săpătură au fost preluate de către arhitectul N. Vlădescu, antreprenorul 
general al lucrării, şi au fost introduse după amenajarea muzeului Naţional Cotroceni în 
expoziţia de bază unde figurează şi acum. Mulţumim domnului arhitect N. Vlădescu 
pentru ajutorul dat atunci şi acum în publicarea materialelor. 

Fig. 5 - Fragmente ceramice aparţinând culturii Glina din epoca bronzului descoperite la Cotroceni: 
I, 2 - ornamente cu alveole făcute cu degetul pe brâu în relief; 4 - cu brâuri adâncite făcute cu mături ta; 
6, 7 - fragmente de buză de vas cu muchia buzei ornamentală cu alveole făcute cu degetul; 8 - fusaiola 
fragmentară; 9 - rotită de car de cult fragmentară; 3 - piesă de silex cioplit. Piesele provin din locuinta 

bordei. 

Terasa a fost locuită şi în epoca medievală, sec. XVII-XIX, când dintr-o aşezare 
modestă, un sat oarecare, devine loc de aşezare mănăstirească, domnească, voievodală 
din perioada Cantacuzinilor. Tot de atunci datează şi cimitirul şi biserica distrusă din 
ordinul partidului comunist şi al familiei Ceauşescu (fig. 6). 

În curtea palatului, pe latura de est şi în zona fostei cuhnii a palatului domnesc, 
s-au efectuat săpături împreună cu Aristide Ştefănescu. Ele au fost impuse de urgenţă 
lucrărilor, dezvelindu-se resturile zidăriei fostei bucătării domneşti din secolele XVII
XVIII. De aici a fost recoltat un foarte bogat material ceramic, cu cele mai multe 
fragmente ceramice smălţuite, fragmente de vase de sticlă şi porţelan de import. 

Pe acest deal, din cercetările arheologice de suprafaţă şi din informaţia istorică 
rezultă că şi-a stabilit tabăra şi Tudor Vladimirescu în 1821 împreună cu pandurii săi. 
Cu ocazia lucrărilor arheologice şi istorice de aici au fost identificate şi dovezile de www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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locuire din epocile modernă şi contemporană care au făcut obiectul a numeroase studii 
şi cercetări publicate de specialişti ai acestor perioade istorice şi care nu constituie 
obiectul prezentei lucrări. 

Fig. 6 - Planul palatului Cotroceni după arhitect N. Vlădescu (subsolul), 
Revista Monumentelor Istorice, 1-2, 1997. 

SUMMARY 
Archaeological Salvation Research at the Cotroceni Pa/ace 

During tize March-April period of 1980, al the request of the Stale Protocole Department. the 
Museum of the M1111icipality of Bucharest has undertaken aKchaeological diggings iii an area where a new 
part of the Cotroceni Pa/ace was to be built, and a/so on the high terrace of the rig/11 slwre of the 
Dambovit:a river. On this occasion. a wide dwe//ing was discoi·ered i11 the North-North-Eas/ and North
West areas, where vestiges were fo1111d, dating from the Bro11ze Age, up to the modern and co11temporary 
epochs. These discoveries a/test a continuous inhabitance, and offer indices co11cern111g the Bucharestans' 
life in the area. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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SĂPĂTURI ARHEOLOGICE 
DE SA.LV A.RE ÎN BUCURESTI: • 

STRADA. COLŢEI, NR. 8 
(SEC. XVIII-XIX) 

Gh. Mănucu-Adameşteanu, arh. D. Căpăţână, 
Ingrid Poli, B. Constantinescu 

În primăvara anului 1999 s-au executat săpături arheologice de salvare pe strada 
Colţei, nr. 81, unde se află un imobil parţial demolat, din care se păstra faţada de la 
parter; deasupra arcului superior al uşii principale, încadrat de două elemente decorative 
circulare, se mai vedea anul „1848". Conform unui proiect aprobat de Direcţia Monu
mentelor Istorice, aceste elemente urmau să fie integrate în faţada viitoarei clădiri, ce 
avea prevăzută o pivniţă, parter şi cinci etaje actuala Volksbank. Amplasamentul noului 
imobil viza un perimetru aflat între străzi Mavrogheni, Şelimbăr şi Colţea. 

Săpătura arheologică de salvare era imperios necesară, după ce un sondaj efectuat 
în anul 1958 în curtea spitalului Colţea evidenţiase existenţa unor vestigii medievale: 
sub un nivel de înmormântări din secolele XVIII-XIX, a fost dezvelit un cuptor de olar, 
datat, pe baza unor străchini smălţuite recuperate din şarja sa, în a doua jumătate a 
secolului XV. Această descoperire completează unele informaţii mai vechi referitoare la 
existenţa unor mici ateliere meşteşugăreşti, localizate în preajma bisericilor Sf. Gheor
ghe - Nou şi Sf. Gheorghe - Vechi2. 

Pe baza cercetărilor arheologice se aprecia că, în secolele XV-XVI, zona a con
stituit o limită a oraşului 3 . 

Prezenţa unor meşteşugari care îşi desfăşoară activitatea la marginea oraşului, 
atestată arheologic pentru secolele XV-XVI, este confirmată de numeroase documente 
din secolele XVII-XVIII, care evidenţiază o diversificare şi o creştere a numărului celor 
implic~ţi în astfel de activităţi - 37 de olari, cherestegii şi fierari, 53 de vărari etc.4. 

In ceea ce priveşte numele „Colţea", acesta a fost dat de un boier domnesc din 
veacul al XVII-iea, care stăpânea câteva moşii în vecinătatea Curţii Domneşti; prima 
menţiunea pare să dateze din anul 1644, când este menţionat slugerul Colţea Doicescu5. 

Revenind la săpăturile arheologice, trebuie precizat că acestea au vizat o suprafaţă 
cu o lungime de 24 m şi o lăţime de 5 m, plasată între fundaţiile imobilului şi strada 
Şelimbăr. Decaparea iniţială, efectuată de către constructor, până la intervenţia arheolo
gului a pus în evidenţă existenţa unor substrucţii din cărămidă pe întreaga zonă cerce-

1 Cercetările arheologice au fost efectuate de către Gh. Mănucu-Adameşteanu; ceramica 
a fost prelucrată de Dan Căpăţână; vasele de sticlă au fost analizate iar rezultatele analizatorilor 
au fost interpretate de către Ingrid Poli şi Bogdan Constantinescu. 

2 Dinu V. Rosetti, III. Sondajul de la biserică Colţea, Materiale, VII, 1961, p. 670-676. 
3 T. Olteanu, Geneza oraşului Bucureşti în lumina cercetărilor recente, M.I.M„ II, 1965, 

p. 26, Panait I. Panait, Evoluţia perimetrului Curţii Vechi în lumina descoperirilor arheologice 
(sec. XV!-XVlll), Bucureşti. M.I.M., VIII, 1971, p. 82-83. 

4 Adrian Majuru, Mahalaua Cole/ei, Bucureşti. M.I.M„ XIV, 2000, p. 98. 
5 Ibidem, p. 95. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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tată. Existenţa unor reţele electrice de apă şi canalizare, ca şi alte intervenţii contempo
rane, au provocat numeroase distrugeri ale zidurilor şi au deranjat depunerile arheolo
gice, situaţie în care descoperirile „in situ" sunt foarte puţine. 

Pentru început s-a efectuat o curăţare a întregii suprafeţe rămase liberă, printr-o 
operaţiune de înlăturare a dărâmăturilor, a conductelor scoase din uz şi săparea unui 
strat de pământ, gros de 0,20-0,30 m. Astfel, au fost puse în evidenţă 8 spaţii - pivniţe 
- compartimentarea fiind realizată prin ziduri din cărămidă. Dimensiunile variate ale 
acestora (lungime, grosimi diferite) indică existenţa mai multor faze constructive dis
tincte, supoziţie confirmată şi de traseele zidurilor. 

Cercetarea zonei a început de la nord spre sud, complexele fiind numerotate în 
ordinea descoperirii lor. 

Camera 1 
La intersecţia dintre străzile Colţea şi Şelimbăr, la limita trotuarului, se afla un 

zid de beton ce a distrus un tronson de cărămidă, din care s-a dezvelit un singur colţ, 
el continuând sub trotuarul de pe strada Colţei. La sud de acesta, imediat sub nivelarea 
cu nisip pentru pavarea cu piatră a străzii Şelimbăr, de la adâncimea de - 0,30 m, s-a 
conturat un spaţiu de form,!l triunghiulară a cărui limită sudică era marcată de un zid de 
cărămidă de la camera 2. Intre cele două ziduri, până la - 2,90 m - adâncime maximă 
până la care s-a putut coborî aici - exista o umplutură cu urme de incendiu şi rare 
fragmente ceramice smălţuite, atribuite secolelor XVIII-XIX. 

Camera 2 
De formă dreptunghiulară, această pivniţă păstra trei ziduri cu o grosime de 0,45 

m, construite din cărămidă cu dimensiunile de 27 x 16 x 4,5 cm, legate cu un mortar 
gălbui ce avea mult nisip în compoziţie; latura scurtă avea 1,30 m, iar laturile lungi era~ 
de 2,25 m. La înălţimea de 1,20 m faţă de plinta zidului, laturile lungi prezentau trei 
orificii cu diametrul de 6-7 cm. Podeaua beciului, din pământul bine bătătorit, se adân
cea cu 0,25 m faţă de plinta zidului, care era lată de 0,90 m. La acest nivel, într-o 
umplutură cu grosimea de 0,20-0,30 m, au fost găsite o serie de materiale ce par să 
reprezinte marfa unui negustor. Pentru aceasta pledează numărul mare şi diversitatea 
vaselor descoperite, dintre care unele sunt întregi sau au putut fi întregite. Dintre ele 
remarcăm recipientele de sticlă - circa 45 vase, dar şi ceramica smălţuită - circa 200 
de exemplare - ce acoperă o gamă variată de forme - ulcioare, farfurii, străchini, 
castroane etc. 

Întregul depozit, conţinând materiale specifice secolelor XVIII-XIX, a fost datat 
în prima jumătate a secolului XIX, cu ajutorul unei monede perforate, aflată printre 
vase: este vorba de o emisiune de la împăratul Francisc II (1792-1838) cu o valoare de 
10 Kreutzer, bătură între anii 1809-1831, de monetăria de la Kremnitz sau, mai proba
bil, de la Aba-Iulia6. 

După evacuarea acestui impresionant depozit, la nivelul podelei s-a conturat o 
groapă menajeră ce a fost suprapusă de zidul sudic al pivniţei: ea avea un diametru de 
l ,50 m şi cobora până la 4, l O m faţă de nivelul actual de călcare. Anterioritatea gropii 
faţă de beci, dovedită stratigrafic, nu a putut fi precizată în timp, deoarece materialul 
arheologic este limitat la câteva fragmente ceramice smălţuite din secolul XVIII, fără 
posibilităţi de restrângere a cronologiei. 

Acum este momentul să facem şi două precizări: 

6 Moneda a fost identificată de colegele Ana Maria Velter şi Katiuşa Pârvan de la Muzeul 
Naţional de Istorie a României, cărora le mulţumesc şi pe această cale. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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1. Depozitul găsit pe podeaua din pivniţa 2, reprezintă una din puţinele descoperiri „in 
situ", situaţie datorată faptului că doar în această zonă săpătura a putut coborî până 
la solul viu, în restul suprafeţei cercetarea oprindu-se la o adâncime ce oscila între 
1,50 m şi 2,50 m, insuficientă pentru a evita nivelările din secolul XlX şi intervenţiile 
contemporane. 

2. În aceste condiţii este imposibil de precizat succesiunea cronologică a etapelor de 
locuire din acest perimetru, dar se poate presupune - pe baza câtorva fragmente 
ceramice smălţuite, provenind de la vase deschise cu decor incizat - că ea coboară 
până în secolul XVII. 

Sugestivă pentru realităţile stratigrafice din zonă este situaţia gropii 2, surprinsă 
parţial pe profitul dinspre strada Şelimbăr: sub asfalt se află piatra de râu şi nivelarea 
cu nisip pentru pavarea străzii; urmează o nivelare masivă ce atinge aproape un metru; 
groapa coboară până la 2,49 m faţă de nivelul actual al străzii, umplutura ei fiind 
formată numai din fragmente ceramice din secolul XIX. 

Nivelarea masivă, cu numeroase urme de arsură, corespunde marelui incendiu de 
la 1847 care a mistuit două case mari şi 22 de prăvălii din mahalaua Colţei7 . 

Zidul transversal, identificat pe mijlocul suprafeţei cercetate, pare să se fi prelun
git până sub strada Şelimbăr: el a fost demantelat şi distrus parţial de construcţia unui 
cămin de apă şi de traseul unor reţele de apă şi canalizare. Zidul, cu o lăţime de 0,60 
m, s-a păstrat pe o înălţime de 3,07 m, fiind distrus puţin deasupra punctului de pornire 
al arcului de boltă. Construit din cărămidă cu dimensiunile de 27,5 x 13,5x 4,5 cm, 
zidul prezintă spre interiorul încăperii doi pilaştri, având dimensiunile de 0,60 x 1,00 
m; plinta zidului era lată de 0,20 m. 

Camera 3 
Această pivniţă a rezultat din adosarea unui alt zid, aproximativ perpendicular, 

gros de 0,53 m şi având înălţimea păstrată de doar 0,74 m, care compartimenta spaţiul 
din partea estică, la exteriorul zidului cu pilaştri. Noul zid, construit cu un mortar gălbui, 
similar cu cel folosit la pivniţa numărul 2, care sugerează o contemporaneitate între ele, 
ambele părând să aparţină - ţinând seama de descoperirile din pivniţa 2 - ultimei etape 
constructive, după care a fost ridicat imobilul care mai păstra pe frontispiciu anul 1848. 

Pivniţa 3, ocupa un spaţiu ce viza şi actuala stradă Şelimbăr: între - 1,32 şi - 2,29 
m (adâncimea la care săpătura a fost întreruptă) a fost surprins un strat gros cu puternice 
urme de incendiu, ce poate fi pus în legătură cu pârjolul din 1847, eveniment ce pare 
să fi pus capăt locuirii aici. 

Camera 4 
Spre vest, zidul cu cei doi pilaştri a fost compartimentat printr-un alt zid adosat, 

mai subţire (0,20-0,30 m), construit din cărămidă cu dimensiunile de 23 x 11,5 x 3 cm 
legată cu acelaşi mortar gălbui ca şi la pivniţele 2 şi 3. Aici diferă mărimea cărămizilor 
folosite, fapt ce ar sugera un alt moment constructiv, desigur anterior celor două pivniţe, 
distruse de incendiul din 1847 şi care ar putea fi plasat la sfârşitul secolului al XVlll-lea 
sau începutul secolului al XIX-iea; propunerea noastră de încadrare cronologică se 
bazează, în mod exclusiv, pe mărimea diferită a cărămizilor, pe grosimea şi traseul 
zidurilor amintite. 

Materialul arheologic recoltat în acest spaţiu este foarte sărac şi provine dintr-o 
depunere deranjată de numeroase intervenţii contemporane: de aici putem reţine doar 

7 Ibidem, p. 113. 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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câteva fragmente ceramice smălţuite, ce aparţin unor vase deschise - farfurii, străchini, 
castroane - datate larg în secolele XVIII-XIX. 

Tot aici putem menţiona şi un fragment de bră\ară de sticlă de culoare albastră, 
cu secţiune triunghiulară şi decorată cu nervuri orizontale în relief. Brăţara reprezintă un 
tip caracteristic secolului al XIX-iea şi este frecvent întâlnită pe teritoriul oraşului 
Bucureşti, fiind găsită în special în cadrul necropolelor8, dar săpăturile arheologice de 
salvare din ultimii ani au pus în evidenţă prezenţa acestora şi în cadrul unor locuinţe, 
cum este cazul de faţă. Brăţările de sticlă sunt întâlnite şi în cazul unor depozite de 
marfă ale unor negustori, aşa cum pare să fie situaţia celor două fragmente, însă inedite 
de la hanul Stavropoleos9• 

Încadrarea largă sugerată de materialul arheologic ·- secolele XVIII-XIX - ar 
putea fi restrânsă la secolul al XVIII-iea, dacă luăm în considerare şi situaţiile stratigra
fice consemnate până acum. Oricum trebuie reţinut că zidul cu pilaştri aparţine celui mai 
vechi moment constructiv ce a putut fi înregistrat în zona investigată şi el poate fi plasat 
în secolul al XVIII-iea. 

Ultima suprafaţă cercetată, o fâşie îngustă de 2,00 x I 0,00 m, se află între fundaţiile 
imobilului şi strada Mavrogheni. Aici a fost dezvelită o suprafaţă ce a putut fi cercetată 
doar până la adâncime medie de 0,50 m, fiind reperate tronsoane de ziduri din cărămidă 
ce aparţin pivniţelor 5, 6, 7 şi 8. Cel mai bine păstrate sunt două segmente de zid de 
la pivniţa numărul 5, construite din cărămidă cu dimensiunile de 23,00 x 11,50 x 3 cm. 
Cărămizile sunt identice pentru zidul adosat de la pivniţa numărul 4 şi, pe baza acestei 
similitudini, construcţia pivniţei numărul 5 ar putea fi plasată tot în prima jumătate a 
secolului al XIX-iea. 

Celelalte pivniţe, care aparţin unor momente constructive diferite, nu au putut fi 
cercetate din cauza spaţiului foarte îngust şi a intersectării zidurilor de cărămidă de către 
numeroasele cabluri şi conducte de la reţeaua de apă, canalizate şi electricitate. 

Materialul ceramic recoltat din cercetările arheologice de salvare întreprinse pe 
strada Colţei, nr. 8, este în cea mai mare parte în stare fragmentară. 

Totuşi s-au găsit şi câteva vase întregi, iar altele oferă posibilitatea de a fi recon
stituite. 

Ceramica de la Colţea aparţine din punct de vedere cronologic, în majoritate 
covârşitoare, primei jumătăţi a secolului al XIX-iea. Câteva fragmente de farfurii au 
decorul realizat prin incizie, şi descoperite într-o relaţie stratigrafică aparte, pot fi datate 
în a doua parte a veacului al XVII-iea. Ceramica descoperită la Colţea continuă formele 
specifice ale ceramicii de uz, smălţuită sau nesmălţuită, precum şi tehnicile de modelare 
şi decorare ale perioadei anterioare cu menţiunea că decorul va fi realizat aproape în 
totalitate cu smalt de diferite culori. 

Într-o prop~rţie mai mică s-au identificat şi fragmente care au rezultat din diverse 
vase de porţelan şi sticlă realizate în prestigioase manufacturi de obârşie orientală sau 
occidentală. 

Menţionăm şi faptul că ceramica descoperită pe strada Colţei, în general de uz 
comun, îşi găseşte corespondenţa în numeroase descoperiri arheologic~ de pe raza 
municipiului Bucureşti sau în colecţii etnografice muzeale ori particulare. In acest sens, 
de referinţă sunt Muzeul Satului şi Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti. 

8 Ingrid Poli, Gh. Măncu-Adameşteanu, Brăţări de sticlă descoperite pe raza oraşului 
Bucureşti, M.l.M., XII, 1997, p. 23-30. 

9 Pentru celelalte descoperiri de aici, vezi Gh. Măncu-Adameşteanu, Monica Mărgineanu 
Cârstoiu, Ingrid Poli, B. Constantinescu, Hanul Stavropoleos (/ 724-1860), Bucureşti, M.I.M., 
XIV, 2000, p. 5-48. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Ceramica smălţuită cu decor sgrafittat 

S-au identificat mai multe fragmente de farfurii smălţuite cu decor aplicat care, 
cronologic, aparţin primei perioade a funcţionării construcţiei, probabil secolul al 
XVIII-iea. 

Farfuriile, vase plate, au corpul puţin adânc cu o buză care formează un unghi 
puternic obtuz cu peretului vasului. Farfuria se sprijină pe un picior rotund, uşor pro
filat. Pasta ceramică de bună calitate, arsă oxidant are culoarea cărămiziu deschis. 

La două dintre fragmente, decorul central este sub forma unui medalion rotund, 
Fig. 15 (A-8); 5 (1-D), iar altul sub formă de rozetă, Fig. 12 (A); 5 (8). Pereţii 
farfuriilor până la buză sunt decoraţi în interior cu diferite motive incizate (florale, 
striuri, fascicole de linii, cercuri concentrice, spirale, triunghiuri cu baza spre medalio
nul central umplute cu striuri sau valuri). 

Nuanţele de smalţ cuprind galbenul deschis şi închis, verdele crud, ocru, maro, 
roşu englez, Fig. 12 (B); 5 (D); 8 (E). 

Oala cu toartă 
Fragmentele de oală descoperite reprezintă circa zece procente din totalul cera

micii recoltate. Oalele sunt de diferite dimensiuni şi se caracterizează prin faptul că au 
diametrul gurii mai mare decât cel al fundului şi umerii puternic rotunjiţi, Fig. 6 (A-8-
C-D). Torţile late, uşor supraînălţate sau îndoite aproape în unghi drept, se prind sub 
muchea buzei sau chiar de buză şi sub zona maximă de arcuire a peretelui vasului, Fig. 
6 (E-F-G-H); 4 (A-8-C); 10 (C-D-H). În general lăţimea torţilor creşte odată cu 
mărimea vasului, Fig. 6 (H). Buzele oalelor sunt scurte, mai mult sau mai puţin evazate 
spre exterior. Decorul este realizat în cele mai multe cazuri în partea superioară a 
corpului vasului sub forma de una-trei şanţuri paralele trasate cu beţişorul în pastă 
crudă. Smalţul de culoare predominant maro, verde închis şi oliv acoperă buzele şi 
interiorul vaselor. Oalele pot fi acoperite şi în exterior cu smalţ stropit cu pete de 
culoare dar în cele mai numeroase cazuri se păstrează culoarea pastei arsă oxidant. 

Ulcioarele 

Sunt vase de diferite dimensiuni cu o înălţime în cazul ceramicii de la Colţea între 
58 şi 360 mm, întrebuinţate mai ales în transportul şi păstrarea lichidelor, în special a 
apei. Sunt bine reprezentate cantitativ. 

Astfel, au putut fi restaurate două vase de diferite dimensiuni, Fig. 16 (C-D). 
Ulcioarele au un fund plat, puţin profilat, pe care se ridică corpul bombat al vasului. 

Gura ulcioarelor este egală sau puţin mai mare decât diametrul fundului, iar 
buzele sunt uşor arcuite spre exterior. Torţile sunt plate cu muchiile rotunjite şi se prind 
sub muchea buzei şi sub zona de maximă arcuire a peretelui vasului. 

Ulcioarele smălţuite predomină în culorile maro, verde deschis şi cărămiziu. Uneori 
buza rotundă a vaselor are un orificiu pentru a uşura scurgerea apei în formă de cioc de 
raţă, Fig. 2 (D-E-F-G); 3 (C-D-E); 9 (A-8-C-D); 10 (A-8-E-F); 12 J. 

Farfuriile 

Au fost descoperite numeroase fragmente ceramice, vase întregi sau întregibile. 
Farfuriile sunt forme de vas întinse cu pereţi oblici şi cu buza mai mult sau mai puţin 
evazată spre exterior. Pasta ceramică este de calitate bună, arsă oxidant. După rolul pe 
care îl îndeplinesc în gospodărie, putem să le diferenţiem în două categorii: farfurii 
întinse şi farfurii adânci, Fig. 17 (A-8); 18 (A-8-C). 

Farfuriile adânci sunt mai încăpătoare şi au în majoritatea cazurilor buzele drepte. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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În realitate farfuriile adânci au preluat funcţionalitatea strachinei, care, în perioa
da istorică anterioară a fost bine reprezentată statistic. 

Farfuriile sunt smălţuite pe toată partea interioară iar pe suprafaţa exterioară doar 
pe suprafaţa buzei. 

Există şi o excepţie în care farfuria a fost smălţuită şi în exterior dar cele două 
găuri practicate în peretele vasului o trece dintr-o categorie funcţională în una de decor, 
Fig. 4 (L); 11 (A). 

Culorile smalţului şi decorul farfuriilor sunt foarte diversificate. Astfel, pe fundul 
interior al farfuriei se găseşte un decor central sub formă de rozetă. Motivul care poate 
fi floral, geometric (spirale, linii concentrice, dungi de culoare) se continuă în jurul său 
şi pe pereţi până la buza farfuriei cu pete de culoare sau diferite modele după simţul 
artistic sau de inspiraţie al meşterului olar. 

Uneori farfuriile adânci sunt lipsite de decor preferându-se aplicarea unui strat 
omogen de smalţ, cel mai adesea de culoare verde oliv. 

Ca dimensiuni, farfuriile diferă de la cele uzuale cu un diametru la buze de 
210-220 mm până la cele cu destinaţie anume (în general pentru copii sau prepararea 
hranei) care au 140-160 mm, Fig. 1 (A-B); 5 (A-C-E); 8 (A-B-C-D-E-F-G-H-1-J); 
9 (E-H-1-J---K); 11 (B-C-D-E); 12 (C); 13 (A-B-C-D-E); 14 (A-B-C-D-E-H-1); 
15 (E-H-1). 

Castroanele 
Sunt vase care au în majoritatea cazurilor fundul cu muchea profilată la bază, 

pereţii drepţi sau puţin arcuiţi, buzele scurte uşor răsfrânte spre exterior. 
Muchea profilată a fundului castronului lipseşte numai în mod excepţional. Cas

troanele sunt decorate în interior şi pe buze iar motivele şi nuanţele coloristice sunt 
asemănătoare celor de pe farfurii. 

Dimensiunile castroanelor diferă de la cele pentru copii cu diametrul la buze de 
51 mm până la cele foarte mari cu diametrul de 250-260 mm. În general, castroanele 
standard au 170 până la 200 mm diametru la gură şi o înălţime a vasului între 58 şi 85 
mm, Fig. l (C-D); 2 (A-B-C); 4 (K); 17 (C); 18 (D). . 

Cana 

A fost descoperită o piesă intactă Fig. 16 (A); 3 (A) şi fragmente ceramice 
reîntregibile de acelaşi tip. 

Cana de formă cilindrică, lucrată dintr-o pastă fină arsă oxidant, are diametrul 
exterior de 72 mm şi buzele uşor arcuite spre exterior. Înălţimea piesei este de 78 mm. 
Ea se sprijină pe un picior înalt de 8 mm, rotund, cu un diametru de 45 mm. 

Toarta este prinsă sub buza vasului şi puţin deasupra fundului. 
Decorul este realizat atât interior cât şi exterior prin pete de culoare ce se întrepă

trund. Predomină cafeniul, galbenul pai, alb murdar, verde deschis. 

Ceaşca 

Face parte din familia cănilor, deci a vaselor mici pentru băut apă. Dintre frag
mentele recoltate a putut fi reîntregită o piesă, Fig. 16 (B); 3 (B). 

Ceaşca are formă bombată cu diametrul la gură (87 mm) mai mic cu 5 mm faţă 
de pântece. Se sprijină pe un picior rotund, înalt de 5 mm. Toarta este supraînălţată şi 
ovală în secţiune. 

Decorul este realizat printr-o şănţuire pe două registre, realizat cu beţişorul înain
te de ardere, pest~ care s-a aşezat un smalţ galben deschis, întrepătruns de pete cafenii 
şi maro deschis. ln interior ceaşca este smălţuită într-un galben închis. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Tigăile 

În multitudinea fragmentelor ceramice descoperite la Colţea sunt slab reprezen
tate. Ele se materializează prin două cioburi - picioare de la o tigaie cu coadă cu trei 
picioare, executată dintr-o pastă ceramică de bună calitate, arsă puternic oxidant. Este 
o formă de vas tronconic cu diametrul gurii mai mare decât al bazei. Marginea buzei 
este scurtă şi teşită orizontal. 

Tigaia de la Colţea este acoperită pe suprafaţa interioară cu smalţ verde închis. 
Picioarele tigăii sunt uşor evazate spre exterior, Fig. 7 (G); 12 (E). 

Capacele 

Capacele pentru oale sunt reprezentate prin foarte puţine fragmente ceramice. 
Cele recoltate sunt lucrate dintr-o pastă de bună calitate, bine arse în cuptor. Nu au 
decor iar butonul de prindere are diametrul de 38 mm. Culoarea capacelor este cea de 
grena nearsă, Fig. 7 (F). 

Ceramica ornamentală 
Este reprezentată de patru fragmente clasice de cahlă placă pentru sobă. Trei 

dintre ele sunt nesmălţuite dar decorate cu motive florale în relief, Fig. 12 (D-H); 4 (E
F); 5 (F). Cahla smălţuită are ca decor un amestec de motive florale şi geometrice pe 
un fond verde închis, Fig. 15 (D); 5 (G). 

Pasta din care sunt confecţionate cahlele conţine mici fragmente de mică şi nisip 
cu granulaţie mijlocie. 

Pipele 
Însoţesc aproape fără excepţie orice cercetare arheologică de ev mediu sau mo

dernă. 
Au forme, modele, culori şi dimensiuni care aparţin efectiv fanteziei meşterului 

olar. Astfel, focarul poate fi sub forma unui coş Fig. 7 (B), aproape plat Fig. 7 (A), 
romboidat Fig. 7 (E), iar culorile de la roşu Fig. 7 (A) la alb murdar Fig. 7 (D-C). 

Sfeşnice 

Au fost recoltate cinci fragmente şi un suport de lumânare intact, Fig. 3 (F), Fig. 
19 (E). 

Pasta ceramică de calitate bună, arsă oxidant are culoarea cărămizie. Sfeşnicul 
este compus dintr-un corp tronconic cu înălţime variabilă (cel mai înalt are 60 mm), gol 
în interior, pe care se sprijină un suport în forma unei tipsii rotunde cu marginile îngroşate 
şi fin ridicate vertical (circa 6-10 mm) cu diametre între 83 şi 99 mm. 

Rolul tipsiei este de a prelua ceara scursă în urma arderii. Tipsia se înalţă vertical 
printr-un cilindru uneori uşor bombat la mijloc, cu înălţimi variabile (36 până la 110 
mm) în care era fixată lumânarea. Diametrul la gură a lăcaşului pentru lumânări (în cazul 
fragmentelor analizate 21-23 mm) era ales de meşteri în funcţie de grosimea lumânări
lor pentru care era destinat sfeşnicul. 

Toarta arcuită se fixează în partea superioară a corpului tronconic şi sub baza 
suportului tipsiei. 

Sfeşnicele erau decorate cu angobă albă şi cu pete de smalţ verde, sau în totalitate 
galben cadmiu, cu dungă de verde deschis la partea superioară a lăcaşului pentru lumâ
nări. 

Suportul pentru lumânări are forma unei farfurii aşezate cu faţa în jos pe un picior 
rotund, plat cu înălţimea de 4 mm şi diametrul de 41 mm. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Orificiul pentru fixarea lumânării cu un diametru de 15 mm era practicat direct 
pe fundul farfuriei. Pasta de bună calitate a fost acoperită cu un smalţ de culoare verde 
oliv, Fig. 19 (A-B-C-D); Fig. 3 (G-H-1-J). 

Puşculiţe 

Au formă sferică şi se sprijină pe un fund plat, ~şor profilat. 
S-au descoperit mai multe fragmente din care s-a putut reconstitui parţial o piesă. 
Puşculiţele de culoare brună au corpul cu o dungă de angobă albă. Gura este sub 

forma unei crestături făcută în pastă crudă înaintea arderii, Fig. 19 (F-G). 

Vase de sticlă 

Descoperite provin în exclusivitate din depozitul găsit în pivniţa nr. 2: au putut fi 
identificate 47 de recipiente de forme şi culori diferite, dintre care au fost investigate 20. 

Majoritatea sunt lucrate dintr-o sticlă albă transparentă (nr. 2, 3, 6, 9, 14, 21, 31, 
35, 36, 40, 43, 44), care uneori are o peliculă incizată (nr. 10-13, 24, 26, 28, 30, 32, 
33, 39, 40, 45); mai puţine sunt de culoare verde kaki, transparentă (nr. 7, 16, 23, 27, 
29) sau dintr-o sticlă verde deschis lăptoasă, ce prezintă depuneri (nr. 17-19, 22, 25, 
42). Ultimul grup, format numai din trei picioare de pahare şi o toartă de cană, are o 
culoare roz-lila transparentă (nr. 4, 34, 47, A). 

Formele sunt diferite şi includ vase închise, de culoare albă, de dimensiuni mari: 
înălţimea 25 cm - de formă paralelipipedică (nr. 2 şi 3) sau un vas de culoare verde 
lăptos, de formă cilindrică (nr. 40), identic cu un recipient descoperit tot în Bucureşti 
şi datat la sfârşitul secolului al XVIll-lea 10• 

Majoritatea ilustrează tipul de vas cilindric, cu buza rotunjită, lucrat din sticlă de 
culoare verde kaki (nr. 2, 16-17) sau paharele cu picior, care sunt realizate din toate 
tipurile de sticlă cunoscute la Co Iţea (nr. 6, 11-llt). Remarcăm şi vasele cu toartă - cum 
ar fi cana, formă atestată printr-un vas aproape întreg (nr. 21) sau de numeroase toarte 
simple (nr. 33-35, 37) sau decorate cu nervuri în relief (nr. 36-38). 

Cele mai multe analogii ni le oferă un alt depozit, recuperat de la Hanul Stavro
poleos, care a fost datat tot în prima jumătate a secolului al XIX-iea 11 • 

Fragmentele de sticlă analizate aparţin categoriei de sticle silico-calco-potasice. 
Având în vedere conţinutul de silice şi al impurităţilor aduse de aceasta, este foarte 
posibil ca vasele să provină din aceeaşi sursă. În funcţie de destinaţia vaselor, reţeta 
acestora diferă. La anumite sticle (nr. 1, 4, 13, 14, A), pentm eliminarea culorilor 
nedorite provocate de impurităţi s-a adăugat oxid de mangan ce a dat sticlei fie 
transparenţă, fie o culoare roz-violet sau arsen (nr. 10, ll, 12, 14). Adaosul de oxid de 
staniu a dat în anumite cazuri (nr. 17, 18, 32, 33) un aspect lăptos sticlei. 

Sticlele cu tentă verzuie (16, 23) sau vernil-deschis (17, 18, 25) îşi datorează 
culoarea impurităţilor pe bază de oxizi de fier. La unele vase, sticla prezintă o suprafaţă 
matizată sau acoperită cu o peliculă albă-sidefată, cu irizaţii, datorată straturilor de 
silice hidratată. Din cauza umezelii din mediul în care au stat (în cazul de faţă, vasele 
au zăcut în pământ), au avut loc solubilizări ce au provocat dezalcalinizarea, migrarea 
sărurilor la suprafaţă şi depunerea lor în straturi fine ce au dus (la trecerea obiectului 
dintr-un sol umed în condiţii uscate) la eflorescenţa cu aspectul irizat şi exfoliere. 

10 Bucureştii de odinioară în lumina săpăturilor arheologice, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 
1959, p. 183, pi. CXVl/13. 

11 Gh. Mănucu-Adameşteanu, Monica Mărgineanu Cârstoiu, Ingrid Poli, B. Constantinescu, 
op. cit„ p. 42--43, fig. 29-32. 

12 Ibidem, p. 42, fig. 33. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Vasele analizate aici îşi găsesc corespondent în lotul vaselor de sticlă descoperite 
la hanul Stravropoleos 12 şi aparţin aceleiaşi perioade (prima jumătate a sec. 19). 
Asemănările privesc atât compoziţia chimică cât şi forma acestora (vezi nr. 4, 5, 13 şi 
15 din lotul vaselor de la Hanul Stavropoleos). 

SUMMARY 
Archaeological Salvation Diggings in Bucharest: Colţei Street no 8 

(181h - 19th c.) 

ln the course of the archaeologica/ preservation diggings on the Co/ţei street. in 1999, we disco
vered the hrick walls of eight cel/ars: the morta1; the different size of the bricks, the thickness and the wal/s 
direction slrows dijjerent construclion phases, placed from the 18'' century till the 1847 fire. The very scanty 
archaeo/ogical material discovered tlrere. is composed of ceramics sherds dated in the I 7'' - I 9'' c., 
excepting the cel/ar no 2 where we discovered a storage room with more than 200 ceramic and glass vessels 
dated by means of a coin /rom the Emperor Francisc II. By means of the composition analysis, we point 
oul that the glasswares belong to the si/ico-calco-potassium class and have a common source. We esta
blished similitudes with some vessels discovered in another storage room of the same period, discovered 
al the Stavropoleos lnn. (l.P.) 

PI. I. 
PI. II 

Fig. I 
Fig. 2 
Fig. 3 
Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 
Fig. 7 
Fig. 8 
Fig. 9 
Fig. 10 

Fig. li 
Fig. 12 

Fig. 13 
Fig. 14 
Fig. 15 
Fig .. 16 
Fig. 17 
Fig. 18 
Fig. 19 
Fig. 20-23 
Fig. 24 

Lista ilustraţiilor 

Planul săpăturilor din str. Colţca, nr. 8. 
A. Pivniţa nr. 2 şi groapa I; B. Zid din secolul XVIII, cu pilaştri; C. Detaliu cu unul din pilaştri; 
D. Pivniţele 3 şi 4; E.-F. Aspectele din timpul săpăturilor paralele cu str. Mavroghcni. 
Groapă. Farfurii adânci (A-B); Castroane (C-D) 
Groapă. Castroane (A-·B-C); Ulcele (D-E-F·-G); Puşculiţe (H-1) 
Groapă. Căni (A-B); Ulcele (C-D-E); Suport pentru lumânare (F); Sfeşnice (G-H-1-J) 
Camera I. Toartă de oală (A-B-C); Ulcele (H-1); Farfurie adâncă (J); Castron (K); Farfurie 
ornamentală (L) 
Camera 3. Farfurii sgrafittatc (B-D-H); Farfurii smăl!uite (A-C-E); Cahlă (F); Camera 4. Cahlă 
(G); Farfurii sgrafittatc (1-J) 
Camera I. Oale (A--B-C-D); Toartă de oală (E-F-G-H) 
Camera I. Pipe (A-B-C-D-E); Capac (F); Picior de tigaie (G); Toartă de oală (H) 
Camera I. Farfurii. Modele de smalţ (A-B-C-D-F-G-H-1-J); Sgrafittatc (E) 
Camera 2. Ulcele (A-B-C-D); Farfurii. Modele de smalţ (E-H-1-J-K) 
Camera 2. Ulcele (A-B); Toartă de oale (C-D-H); Toarte de ulcele pentru păstrat apa (E-F); 
Farfurie (I) 
Camera 2. Farfurie ornamentală (A); Farfurii (B-C-D-E) 
Camera 3. Farfurii sgrafittatc (A-B); Farfurie smălţuită (C); Picior de tigaie (E); Cahle (D-H); 
groapă. Oală (I); Ulcea (J) 
Camera 3. Farfurie adâncă (A); Farfurii (B-C-D-E) 
Camera 4. Farfurii. Modele de smalţ şi decor (A-B-C-D-E-H-1) 
Camera 4. Farfurii sgrafittatc (A-B); Cahlă (D); Farfurii (E-H-1); căniţă (C) 
Groapă. Cană (A); Ceaşcă (B); Ulcele (C-D) 
Groapă. Farfurii adânci (A-B); Castron (C) 
Groapă. Farfurii adânci (A-B-C); Castron cu urechiuşe de prindere (D) 
Groapă. Sfeşnice (A-B-C-D); Suport pentru lumânare (E); Puşculiţe (F-G) 
Vase de sticlă din camera 2. 
Tabel cu rezultatele analizelor prin activare şi fluorescentă, efectuate asupra unor vase din 
camera 2. 

Fotografii: Oana Cohn 
Vlad Colită 
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PI. I. Planul săpăturilor din str. Colţca, nr. 8. 
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PI. II A. Pivniţa nr. 2 şi groapa I 

PI. II B. Zid din secolul XVIII, cu pilaştri 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



30 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - xv 

PI. II C. Detaliu cu unul din pilaştri 

Pl. II D. Pivniţele 3 şi 4 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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PI. II D. Pivn iţele 3 şi 4 E.-F. Aspectele din timpul 
săpăturilor paralele cu str. Mavroghcni. 

E- F 

31 
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\ 

Fig. I Groapă. Farfurii adânci (A-B); Castroane (C-D) 
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Fig. 2 Groapă. Castroane (A-B-C); Ulcele (D-E-F-G); Puşculiţe (H-1) 
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Fig. 3 Groapă. Căni (A-B); Ulcele (C-D-E); Suport pentru lumânare (F); Sfeşnice (G-H-1-J) 
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I~ 

Fig. 4 Camera I. Toartă de oală (A-B-C); Ulcele (H-1); Farfurie adâncă (J); Castron (K); Farfurie ornamen
tală (L) 
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Fig. 5 Camera 3. Farfurii sgrafittate (B-D-H); Farfurii smălţuite (A-C-E); Cahlă (F); Camera 4. Cahlă 
(G); Farfurii sgrafittate (1-J) 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



CERCETĂRI ARHEOLOGICE 37 

Fig. 6 Camera I . Oale (A- B- C- D); Toartă de oală (E- F- G- H) 
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- - -

--·- --
Fig. 7 Camera I. Pipe (A- 8 - C- D- E); Capac (F); Picior de tigaie (G); Toartă de oală (H) 
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A 

- -- -- -
Fig. 8 Camera I. Farfurii . Modele de smalţ (A-B-C-D-F-G-H-l-J); Sgratittate (E) 
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- -

----
Fig. 9 Camera 2. Ulcele (A- 8 -C- D); Farfurii . Modele de smalţ (E- H- 1- J- K) 
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c 

Fig. 1 O Camera 2. Ulcele (A- B); Toartă de oale (C- D- H); Toarte de ulcele pentru păstrat apa (E- F); Farfurie(!) 
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- - -
Fig. I I Camera 2. Farfurie ornamentală (A); Farfurii (B- C- D- E) 
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------
o 

Fig. 12 Camera 3. Farfurii sgrafittate (A- B); Farfurie smălţuită (C); Picior de tigaie (E); Cahle (0- H); 
groapă . Oală (!); Ulcea (J) 
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Fig. 13 Camera 3. Farfurie adâncă (A); Farfurii (8-C- D- E) 
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Fig. 14 Camera 4. Farfurii. Modele de smalţ şi decor (A- B- C- D- E- H- 1) 
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A 

Fig. I S Camera 4. Farfurii sgrafittatc (A-B); Căniţă (C); Cahlă (D); Farfurii (E- H- I) 
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Fig. 16 Groapă . Cană (A); Ceaşcă (B); Ulcele (C-D) 
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Fig. 17 Groapă. Farfurii adânci (A- B) ; Castron (C) 
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Fig. I 8 Groapă. Farfurii adânci (A- 8 -C); Castron cu urechiuşe de prindere (D) 
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- - -
Fig. 19 Groapă . Sfeşnice (A- B-C-D); Suport pentru lumânare (E); Puşculiţe (F- G) 
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Fig. 20 Vase de sticlă din camera 2. 
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Fig. 2 I Vase de sticlă din camera 2. 
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Fig. 22 Vase de sticlă din camera 2. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Fig. 23 Vase de sliclă din camera 2. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



F1G. 24 T ADEL CU REZULTA TELE ANALIZELOR PRIN ACTIV ARE SI FLUORESCENT A, EFECTUATE ASUPRA UNOR VASE DIN CAMERA 2 

Si O, MgO Al10, N•10 K,O c.o Fe,O, MnO Sao Sb10 5 B•O Mn r.. A1 Sb Fc Ce Sn Zn Pb Cu 

1 60.6% 2.7% 4.6% S% 12% 6.6% 0.20% 0.18% 0.12% 800 0.2% 7.2% 
ppm 

2 60.7% 3.0% 6.2% 3.8% 9% S.S% 0.18% 0.18% 0.8So/o unne 

4 68.7% 2.S% S.S% 4.4% 11.5 o/o 6.8% 0.12% 0.15% urme 0.09% wme 

10 S6.S% 3 o/o S.5% 4.4% 12.5% 8.S% 0.08% 0.15% urme wme 9.3% wme unne 

11 ;4% 2.9% 5.7% 5% 12.8% Ro/o 0.08% unne 12.5% wme wme unne 

12 62.S% 2.3% 4.9% 5 o/o I0.3% 6.8% 0.09% UIDIC wmc 8% lllJllC wme wme 

1J 6So/o 3.5% S.5% 6% 9.6% 6.6% 0.40% 0.55 o/o 0.38% 0.12% 0.23% 1.5% urme 

14 59.7% 3.2% s o/1 4.8% 1.9% 8% 0.35% 0.60% 0.12% 500 0.12% S.8% 
ppm 

15 60.9% 3.4% 6.2% S.7% 12.3 o/o 9% 0.09% 400 0.14% urme 1.6% urme 
ppm 

16 66% 2.9% 5.6% S% 10.9% 8.5% 0.7% O.OSo/o O.IOo/o urme unne 

17 6S% 2.6% 6.2% 5.3% 11.3 o/o 8.2% 0.75% 0.06% 4SO wme 0.3% urme 
ppm 

18 68% 3% 4.9% 4.6% 12% 6.4% 0.30% 0.08% 0.28% wme urme 0.2% urme mme wme unne 

21 64% 3.3% 5.So/o 5% 12.2 o/o 7% 0.12% 600 2.2% unnc 
ppm 

23 66% 3.2% 5.4% 5.9% 11.S o/o 7.2% 0.50% 0.14% 750 wme 
ppm 

25 67.8% 2.9% S.9% 5.5% 10.9% 7.4% 0.2S% 0.09% 0.14% 0.7% unne 

32 58.3% 3.3% 5.8% 5.5% 12% 8.3% 0.15% 0.20% 6.2% unne 

l3 S2% 3.4% 6.2% 6% 12.S% 6.3% 0.35% 0.IO% 0.08% 13.5% urme unnc urme 

---·-
37 53.2% 2.8% 5.5% S.6% 11.9% 9.2% 0.6% 0.7% 3% 7.5% urme 

40A 58.3 % 3 o/q 6% 5.5% 12% 8.3% 0.35% O.IO% 0.08% unne 5.8% 

408 66 o/o U% 6.4% So/o 10.8% 6% 0.10% urme 800 2.2% 
ppm ---

A 69% 3% 6% 4% JO.So/o 7% urme O.IS% 0.1% SDO 0.08% unne 
ppm 

·-

Fig. 24 Tabel cu rezultatele analizelor prin activare şi fluorescentă, efectuate asupra unor vase din camera 2. 
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TELL - ZIGURAT - PIRAMIDA 

Dr. Vasile Boroneanţ 

CUVÂNT INTRODUCTIV 

Teii-ul (sau măgura) este o ridicătură de pământ, pe o movilă naturală erodată 
sau pe un rest de terasă pe care s-au suprapus aglomerări de locuinţe din mai multe etape 
de dezvoltare a societăţii preistorice din neolitic. 

Noile cercetări arheologice efectuate la Chitila-Ferma confirmă concluzia cer
cetărilor mai vechi din arealul bucureştean - de la Vidra (fig. 1 ), Măgura Jilavei, 
Glina (fig. 2), precum şi din alte aşezări omeneşti contemporane din Câmpia Română. 
O condiţie a existenţei movilelor-măguri o reprezintă vecinătatea cursurilor de ape, şi 
a unor izvoare cu apă potabilă, caracteristice peisajului de luncă şi crâng, ce ofereau 
omului un potenţial economic bogat în faună şi floră. Toate acestea au favorizat 
dezvoltarea agriculturii, datorită solurilor umede şi fertile, iar bogăţia vegetaţiei ier
boase a stimulat creşterea animalelor. La aceasta se adăuga dezvoltarea economiei 
casnice, în cadrul căreia un rol important l-au avut prelucrarea silexului, a lutului, 
olăria, ţesutul, împletitul şi alte activităţi domestice. Problema nu poate fi înţeleasă în 
afara încercării de reconstituire a paleoreliefului de epocă, diferit de cel actual în care 
existau deschideri de râpe şi plaje pe albia râului, cu prundişuri şi bolovănişuri, unde 
omul afla rezerva de materii prime pentru prelucrarea uneltelor din piatră. Existau 
sedimente de silex cretacic, provenit din alterările platformei prebalcanice. Alături de 
silex, se găseau şi rezerve de alte roci, în special gresii (din care se confecţionau 
râşniţe folosite la zdrobitul boabelor), calcare sau alte roci (din care se fabricau 
topoare, brăzdare de plug, obiecte de artă sau de podoabă, greutăţi de pescuit sau 
unelte folosite la vânătoare). Oasele şi coarnele de animale erau folosite, de asemenea 
şi prelucrate în unelte şi arme. Ca şi osul sau lutul, lemnul era întrebuinţat la 
confecţionarea unor obiecte diverse (linguri, polonice etc.) sau a scheletului caselor pe 
care le tencuiau cu lut. Din coaja mlădiţelor sau a copacilor se împleteau vase, coşuri 
pentru păstrat sau transportat alimente. Un rol important îl avea prelucrarea fibrelor 
textile - din care se făceau funii, sfori, fibre pentru împletit îmbrăcăminte, priponitul 
animalelor domestice. Din păr de animale se torceau fibre pentru realizarea laţurilor 
de prins păsări ori animale mărunte. 

ORIGINEA TELL-URILOR 

Cercetările efectuate la tell-ul de la Chitila-Ferma ne-au dat posibilitatea să con
firmăm că locuirile ce au premers apariţia teii-ului au favorizat înălţarea terenului şi 
detaşarea lui faţă de relieful înconjurător (fig. 3), ceea ce a dus la creşterea nivelului 
terenului aşezării omeneşti, favorizând drenarea apelor de ploaie dar şi a produselor de 
consum alimentar uman. Se facilita astfel igienizarea pe cale naturală a aşezării. Creşterea 
terenului a dus la generalizarea ideii că aşezarea omenească, şi în special casa, repre
zintă o lume diferită de cea a animalelor şi a ambientului vegetal înconjurător. S-a 
născut ideea că patrimoniul comunitar uman trebuie apărat de animalele sălbatice şi de 
vicisitudinile naturii, ca şi în interiorul patrimoniului locuit se află animalele crescute, 
rezerva de hrană agonisită şi cea necesară creşterii şi întreţinerii tineretului animal în 
vreme de iarnă. 
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În interiorul comunităţii trebuiau întreţinute şi protejate şi credinţele, ritualurile 
şi comportamentele cotidiene şi cele religioase, deoarece în jurul aşezărilor exista credinţa 
că mişunau zeităţile specifice epocii, sufletele strămoşilor („!arii" şi „penaţii", în timpu
rile istorice) (fig. 21). Acestea formau lumea spirituală şi ocroteau activităţile umane, 
păzeau animalele şi toate bunurile comunitare. 

Analizând inventarul gospodăresc din care rezultă ritualul şi practicile religioase, 
suntem puşi în situaţia să descoperim o lume foarte diversă şi complexă comportamen
tal, diferită de cea din contemporaneitate, să observăm că omul epocii neolitice era dotat 
cu aceleaşi capacităţi intelectuale ca ale noastre, că era orientat spre aceleaşi activităţi, 
că se servea de utilaje ce slujeau funcţional îndeletnicirile şi practicile specifice epocii 
şi care răspundeau necesităţilor funcţionale, în dimensiunile şi percepţiile societăţii de 
atunci. 

Bine dezvoltată a fost şi arta construcţiei locuinţelor realizate din lemn sau lut pe 
schelet de lemn, cu despărţituri interioare realizate prin pereţi tencuiţi atât în interior, 
cât şi la exterior. Acoperişurile erau din trestie, papură, paie, sprijinite pe schelet de 
lemn susţinut de grinzi tot din lemn, măiestrit îmbinate. De nu mai puţină ingeniozitate 
şi măiestrie dădeau dovadă meşterii olari (ceramiştii de astăzi). Aceştia, pe lângă abi
litatea în frământarea pastei, aveau şi o viziune asupra figurării funcţionale a vasului, şi 
asupra ornamentării ce se făcea prin colorarea unor părţi, sau prin incizare. Inciziile erau 
adesea umplute cu pastă albă sau roşie (fig. 4-8). Din pasta lutului prelucrat ne-au rămas 
modele de case (fig. 9), bordeie, adevărate machete de palate cunoscute sub denumirea 
de sanctuare. Acestea cu siguranţă serveau unor scopuri religioase. S-a creat astfel 
posibilitatea ca specialiştii să avanseze idei şi păreri asupra credinţelor şi ideologiilor, 
profesate prin ceremonii publice sau în intimitate. Obiectele de uz casnic, vânătoresc, 
agricol, cultural, religios, aveau încărcătura lor magică şi oferă posibilitatea înţelegerii 
şi explicării unor fenomene social-culturale şi religioase ce ţin de tabu-uri, de secrete pe 
care noi le percepem intuitiv sau doar le bănuim. 

Nu toţi membrii comunităţii aveau aceeaşi iniţiere, sau chemare de a pricepe 
sensurile date obiectelor de cult, de meşterul care le-a făurit. Cei care le cunoşteau în 
intimitate şi practicau actul magic erau iniţiaţii: preoţii comunităţii. Ei erau tezaurizato
rii, „oamenii de ştiinţă" ai epocii, ei le înmagazinau şi le re-transmiteau semenilor şi 
generaţiilor următoare, ei erau cei ce stăpâneau şi apărau ritualurile şi ceremonialele, ce 
adesea înfăţişează munca şi atitudinile faţă de activităţile desfăşutare, îmbrăcămintea, 
comportamentul vestimentar. Graţie acestor preocupări şi realizări exprimate de obiec
tele recuperate de arheologi, s-a putut reconstitui universul spiritual al epocii, sugerat şi 
de mulţimea statuetelor şi figurinelor de os sau de lut reprezentând oameni şi animale, 
în diferite ipostaze (fig. 20-21). 

NOI OBSERVAŢII ASUPRA CIVILIZAŢIEI GUMELNIŢA 

Nici una dintre civilizaţiile neolitice desfăşurate în spaţiul carpato-dunărean nu 
s-a ridicat la un standard de viaţă şi la o atât de amplă percepere şi explicare a vieţii, 
în interesul comunităţii, atât de multilaterală şi multidimensional figurată (raportată la 
universul înconjurător) aşa cum au reflectat-o oamenii civilizaţiei Gumelniţa. Aceasta ne 
dă măsura percepţiei pe care au avut-o oamenii societăţii timpului despre ei înşişi. 
Civilizaţia Cucuteni, de exemplu, contemporană cu civilizaţia Gumelniţa, excelează ca 
exprimare, prin culoare şi geometrism descriptiv. Civilizaţia Gumelniţa, însă, ne apare 
prin excelenţă ca o civilizaţie volumetrică, dinamică, realistă marcând un moment de 
culme a cunoaşterii modalităţilor de reprezentare artistică, a momentului istoric dat. 
Măreţia ei este imprimată şi de arealul geografic pe care se desfăşoară. O altă faţetă a www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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cunoaşterii lumii antice, relevată de ea este şi informaţia pe care ne-o oferă asupra 
cultului morţilor. Rezultă în urma interpretării unor morminte de înhumaţie, cu schelete 
chircite sau întinse pe spate, însoţite de inventarul funerar ce aminteşte de tradiţia 
stabilită încă din perioada paleoliticului şi mai ales a mezoliticului dezvoltat, în luncile 
şi ostroavele din arealul dunărean al Porţilor de Fier. Pe lângă tehnicile deja menţionate, 
de realizare a ornamentelor pe vase de ceramică şi statuete, alături de culorile alb şi 
roşu, această civilizaţie este singura care foloseşte şi grafitul. Motivele sunt realizate în 
aceeaşi ornamentaţie geometrică, cu efecte artistice deosebite faţă de celelalte civilizaţii 
contemporane - Cucuteni, Petreşti, Vinca. Impresionant este modul în care sunt împo
dobite statuetele idolilor, adesea însoţite de piese de cult şi ornament din aur şi aramă. 
Dovedeşte astfel că era cunoscută tehnica de prelucrare a acestor metale (prin ciocănire 
metalul era transformat în foiţe sau fire, sârmuliţe). Unele dintre piese reprezintă figuri 
aidoma celor din ceramică şi os. 

Îmbinarea efectelor de ardere cu cele de colorare a pieselor, cunoaşterea tehnicii 
de grafitare, adesea cu motive cosmice de tip astral (soarele şi luna), plastica figurativă 
naturalistă, cu figurări de om şi animale, decorul geometric, pe fondul lustruit sau 
incizat, a produselor ceramice, ne pun în situaţia de a rămâne consternaţi faţă de măreţia 
mesajelor operelor transmise nouă. Civilizaţia Gumelniţa ne apare ca cea mai înaltă şi 
mai împlinită dintre toate civilizaţiei neolitice din spaţiul danubian şi european al lumii 
preistorice în general. Ea se înfăţişează ca o regină printre culturile contemporane 
menţionate, reflectând cel mai corect, "mai complex şi mai concludent comportamentul 
istoric al oamenilor ce au vieţuit în spaţii de luncă, cu ostroave, cu întreaga gamă de 
specii de vegetaţie, (floră) generând elemente de civilizaţie specifice. Civilizaţia Gumelniţa 
era în concordanţă şi în emulaţie cu probabilele etnii contemporane, purtătoare ale 
civilizaţiilor menţionate, fiecare din acestea având un mod de exprimare alegorizant, 
sintetic, geometric şi, aşa cum am subliniat, descriptiv, dar niciodată atât de aproape -
ca reprezentare dimensională şi volumetrică - de realitatea din epocă. 

STADIUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII UMANE ŞI A PERCEPERII 
VIEŢII SPIRITUALE DIN VREMEA CIVILIZAŢIEI GUMELNIŢA 

În acest context social - şi în strânsă legătură cu ecosistemul din areal cu lunca 
fertilă, în care afluează râul - se naşte ideea de tell, ca movilă antropică pe care se aflau 
construcţii religioase prin care omul se apropie de cer, de Zeul-Soare. Reluând ideea 
acestui tip de construcţie, pe baza materialelor descoperite de cercetările arheologice 
întreprinse până acum, şi în special pe baza realizărilor din ultimele decenii ale secolului 
XX, ajungem la concluzia - care surprinde - anume că societatea neolitică danubiană 
a atins un moment de culme prin aspiraţiile şi credinţa necesităţii de apropiere de cer, 
de locul în care sălăşluieşte zeul - Dumnezeu din epoca istorică. Raţiunea pentru care 
credem noi că oamenii epocii au inventat aşezarea de tip tell este aceea conform căreia 
casa în care locuia magul, şeful comunităţii, conducătorul spiritual, trebuia să fie situată 
pe un loc înalt, de unde putea avea mai aproape legătura cu divinitatea. În interiorul 
lăcaşului putea să-şi fi desfăşurat ritualurile şeful comunităţii, care putea fi în acelaşi 
timp şi preotul său. 

Caracterul religiei acelor comunităţi era chtonic - urano-solar. Preotul şi membrii 
comunităţii se închinau soarelui care, evident, îşi avea locul pe bolta cerească. Tendinţa 
lor era de a se înălţa spre cer: lui i se închinau; de aici - numărul atât de mare, în cadrul 
aşezărilor, al statuetelor de oranţi: personaje feminine sau masculine, cu braţele ridicate 
(fig. 18-19, 21 ), reprezentate foarte adesea prin forme de vase cu figuri umane cu 
braţele ridicate (fig. 22), vase antropomorfe în interiorul cărora se puneau alimente dar 
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şi substanţe frumos mirositoare (fig. 18-19), care prin ardere emanau un fum frumos 
mirositor ce întreţinea atmosfera de pioşenie şi religiozitate a comunităţii. Zeitatea su
premă era Zeiţa-Mamă, simbol al fertilităţii, zeiţa pământului; ea era înconjurată de 
numeroase zeităţi domestice, ale comunităţii sau ale casei, de aceeaşi inspiraţie chtonică 
sau totemică. Aşa se explică numărul mare de vase sau de capace de vase, ori de 
figurine cu cap de animale - bovideu, lup, pisică, berbec, pasăre etc. (fig. 20) scoase 
la iveală de săpăturile arheologice. 

Alt element important legat de activităţile umane majore, sau de amănunt pentru 
societatea epociii era casa. Spre ea converg toate activităţile umane şi ea era consi
derată tot sacră. In interiorul ei şi în preajma sa gravitau zeităţile, în interiorul ei era 
adăpostit (cu mijloacele de apărare specifice locului şi lumii magice înconjurătoare) 
întregul patrimoniu material şi spiritual. De aici, cu siguranţă şi concluzia membrilor 
societăţii epocii că Zeul-Soare şi Zeiţa-Mamă aveau o casă (fig. 22-23) în care îşi 
păstrau tezaurele: virtuţile lor. Şi, aşa cum din casă se elaborează şi se dirijează 
întreaga activitate a individului şi a comunităţii, de aici se ghiceau şi dirijau activita
tea, intenţiile, preocupările zeităţilor. 

l. Casa, prin evoluţie istorică de-a lungul mai multor secole, se transformă într-un 
sanctuar (palat) al stăpânului terestru care, precum am arătat (fig. 11-13) putea să fie 
şeful comunităţii sau iniţiatul, preotul. Exista o similitudine în conceperea lor între 
ordinea terestră şi cea cosmică, între organizarea vieţii de pe pământ şi a celei din lumea 
cerească. Totul era perceput, în epocă, drept mişcare desfăşurată în jurul Zeului-Soare. 
Omul epocii avea convingerea că, prin mijloace magice, se putea apropia de Zeul-Soare, 
spre a-i câştiga bunăvoinţa, iar intermediarul terestru - cel ce comunica cu zeul - era 
magul, preotul care trebuia să-şi aibă sălaş pe locul înalt, special amenajat, care era 
teii-ul (fig 2). Casa slujea astfel şi drept loc de comunicare, devenind sanctuar. Prin 
evoluţie istorică şi iradiere în alte spaţii geografice, constatăm existenţa aceluiaşi tip de 
locuinţă dar mai evoluată şi în Mesopotamia sub denumirea de zigurat (fig. 25), în Valea 
Nilului sub denumirea de piramidă (fig. 17). 

ARGUMENTE TEHNICE ŞI CULTURAL-SPIRITUALE 
ASUPRA ORIGINII ŞI FUNCŢIONALITĂŢII TELL-ULUI 

Din timpul desfăşurării culturii Gumelniţa au rămas câteva figurări simbolice ce 
sprijineau ideea relaţiei tell-păiramidă-zigurat. Ele sunt subliniate de machetele caselor 
şi mai ales prin capacele de vase decorate în relief cu case miniaturale, cât şi prin 
mânerele în formă de case situate pe culme (fig. 9). În cazul capacelor ornate cu minia
turi de case, se află marcate cărări ce duc spre casă (fig. 7-9) în formă de raze solare, 
cu aspect semi-spiralic. Căsuţa închipuie locul sacru, precum a.!11 arătat, loc în care 
sălăşluieşte omul cu credinţele sale şi, în ultimă instanţă, iniţiatul. In acelaşi timp, tell-ul 
închipuie şi efortul (materializat sub forma movilei) depus de către om spre construirea 
sa. În felul acesta, specia umană se delimitează existenţial de restul speciilor de animale, 
fiind singurul dotat cu inteligenţă creatoare şi fiind singurul capabil să comunice cu 
divinitatea. 

2. Prezenţa palatului-sanctuar construit cu efort uman sporit, pe un teren înalt 
(fig. 1-3, 14-15), pune în evidenţă creşterea percepţiei şi aspiraţiilor umane de înălţare 
spre cer, de desprindere de realitatea terestră. Elementul de pornire este locuinţa - care 
îmbracă forme variate, ca expresie funcţională şi arhitecturală, cu detalii diferite în 
interior şi exterior. Culmea acoperişului se încheie adesea cu motive reprezentând coar
ne de taur (bucrani) (fig. 10-14) care, într-o primă etapă, apar pe acoperişul căsuţelor 
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obişnuite, apoi pe culmea sanctuarului. Bucraniul (craniu de bovideu) marchează, în 
acelaşi timp, expresia fizică a forţei sexului masculin. 

Forma palatului cunoaşte şi ea o desfăşurare evolutivă. Are la bază altarul; altarul 
însuşi îşi are prima materializare în cadrul cultului şi sub forma unei figuri ·de lut 
marcate arheologic prin ceea ce se numeşte „suportul de vas" (fig. 4) cu una sau mai 
multe deschideri circulare deasupra, în care se introducea piciorul unui vas de lut, cu 
aceeaşi ornamentare geometrică sau formă (fig. 5-6) în care se depunea jertfa, sacrifi
ciul adus zeităţii. Vasul de cult, de jertfă (fig. 5) de sacrificiu adus zeităţii este un 
element unanim prezent în spiritualitatea antică şi a fost preluat de întreaga artă monu
mentală a civilizaţiei umane până în contemporaneitate. El are o formă specială, cunos
cută nouă, asupra căreia nu mai insistăm. Odată acceptat în epoca neolitică, sanctuarul 
ca monumentalitate apare !eprezentat cu ferestre circulare solare figurate pe pereţi s'!u 
pe acoperiş (fig. 11-15). In etapa finală, palatul se înfăţişează etajat (fig. 12-13). In 
interior, aşa cum am arătat, el are o alcătuire labirintică, pornind logic dinspre bază, cu 
deschideri mai mici (un fel de subsol) (fig. 12), surmontate de partea etajată, deasupra 
căreia sunt plasate căsuţele cu valoare simbolică (fig. 12-13) în machetele descoperite 
în săpăturile arheologice - dar având pe culmea faţadei bucraniul (coamele de taur) (fig. 
12-13 ). In exterior, aspectul general este susţinut de inciziile lineare sau meandrice 
încrustate cu pastă albă, spaţiile intermediare fiind uneori colorate în nuanţe de roşu 
(fig. 4-5) în consonanţă cu ornamentaţia pereţilor caselor, a corpului zeităţilor, 
înveşmântate cu produse textile de îmbrăcăminte sugerate plastic de ornamentul statue
telor (fig. 19-22). 

Dacă, din punct de vedere al scopului şi semnificaţiilor rituale, spirituale, 
magico-religioase (de înălţare şi creştere sufletească), apropierea de cer, de locul de 
sălăşluire a zeului creator, teii-ul (măgura) seamănă cu ziguratul şi piramida, din punct 
de vedere a formei geometrice, al modului în care se materializează, el diferă de cele
lalte două. Teii-ul - aşa cum îl vedem în teren, sau în reprezentările de tip machetă, 
găsite prin săpături arheologice - are o formă circulară ovală, inspirată de forma 
naturală(martor de eroziune pe care evenimentul antropic s-a produs). Dar teii-ul se 
deosebeşte de zigurat (fig. 16-17), care este şi el un edificiu piramidal, cu trepte, având 
în vârf un templu şi este specific câmpiei Mesopotamiei. El se deosebeşte de piramida 
tipic egipteană (care are baza pătrată şi laturi unite la vârf). Piramida se deosebeşte 
conceptual constructiv de zigurat prin aceea că accesul spre vârf se face, în cazul 
ziguratului, prin trepte exterioare (fig. 16-17) în vreme ce, în piramidă, accesul este 
asigurat prin încăp~ri interioare sinuoase, labirintice, conferind monumentului un carac
ter ocult (fig. 18). In cazul ziguratului, ca şi al teii-ului, ceremonialul se desfăşoară sus, 
în spaţiul deschis (fig. 2, 16-17), unde se află altarul dejertfă; iniţial, probabil, în formă 
de cort, în cazul teii-ului, plecând de la bordei, de la căsuţă din lemn. Evoluează apoi 
în sanctuar (fig. 14) comunicarea cu zeul făcându-se direct în aer liber. Harul divin 
cobora prin raza de soare caldă, binefăcătoare, conform climei specifice spaţiului tem
perat sau mediteranean. Este diferită de clima toridă specifică zonei deşertice din Valea 
Nilului unde se impunea nevoia de protecţie, de umbră. Diferenţele arhitecturale reflectă 
modalitatea de adaptare climatică, a cărei influenţă este resimţită în modul de comuni
care cu zeul. 

Din câte se observă în modelele descoperite de arheologi, teii-ul ne apare într-o 
formă geometrică mai mult sau mai puţin circulară (fig. 2, 13, 14, 15). Accesul spre el 
este asigurat prin încăperi interioare prevăzute cu scări de lemn sau lut (sau şi una şi 
alta), într-o concepţie arhitecturală normală, pragmatică specifică acestui climat tempe
rat, din Câmpia Română. Pare o formă de început de experienţă, într-o zonă mai intens 
populată, unde măgura (movila), oferea protecţie pe timp de inundaţii şi unde omul şi 
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inventarul său gospodăresc erau protejaţi şi de către zeitatea solară. Forma de comuni
care cu divinul este specifică etapei istorice date. O altă modalitate de comunicare cu 
divinitatea (dată fiind treapta de dezvoltare istorică, a societăţii locale) nu putea fi 
concepută. Este greşită perceperea faptelor istorice prin unghiul de vedere al societăţii 
modeme şi contemporane, caracterizată de pragmatismul tehnico-ştiinţific. Să ne ima
ginăm omul neolitic în cadrul propriului său mediu de viaţă legat de magic, prestat cu 
posibilităţile sale de comunicare cu divinul prin mijloacele de atunci. 

Prin varietatea obiectelor descoperite, civilizaţia Gumelniţa ni se înfăţişează spec
taculoasă prin dimensiunile volumetrice, coloristice, ale pieselor descoperite, ce ne stau 
la dispoziţie pentru a fi studiate în manieră nealterată de optica şi mentalităţile contem
porane. Avem suficiente elemente probante spre a percepe un fenomen istoric aşa cum 
ni s-au păstrat, aşa cum s-au desfăşurat în epocă, sau aproape de normalitatea epocii. 
Cercetările viitoare credem că vor lărgi orizontul percepţiei reale a momentului istoric. 

APROPIEREA DE CER - ASPIRAŢIE 
A SPIRITUALITĂŢII UMANE DE EPOCĂ 

Tendinţa apropierii de cer: aceasta este problema esenţială care ne duce la con
cluzia că trebuie să fi existat o relaţie de contemporaneitate de epoca între fenomenele 
specifice ale unor civilizaţii caracterizate de concepţii generate de caracterul intuitiv al 
creşterii spirituale. 

Conform primelor datări cu Cl4 şi după rezultatele cronostratigrafice, cultura 
Gumelniţa ocupa perioada cuprinsă între 3915±150 şi 3450±120 (necalibrat), excluzând 
etapa premergătoare, considerată ultima etapă a culturii Boian, din care derivă şi care 
îşi începe evoluţia pe la 4035±100 şi 3620±100, deci la sfârşitul mileniului 5. Fenome
nul iradiază spre Mesopotamia, unde, într-un climat şi ecosistem asemănător, începe, pe 
la jumătatea mileniului patru fenomenul construirii ziguratelor. Ulterior, între 2686-
218 l, în apropierea Deltei Nilului - spaţiu geografic asemănător celui din Valea Eufra
tului, cu climat cald, torid, în viitorul regat al Memphisului - apare piramida în trepte 
de la Saqqarah, formă arhitecturală posterioară celei din Mesopotamia şi mult ulterioară 
teii-ului gumelniţean. Astfel, pare verosimil că tipul de construcţie care să-l apropie pe 
om de cer, de Ioi:ul sălaşului Zeului-Soare, se regăseşte în cele trei forme arhitecturale 
sus-menţionate. In vreme ce Zeiţa-Mamă îşi are sălaş în sanctuarul terestru în Teii-ul 
gumelniţean care are corespondentul în forme constructive asemănătoare, în spaţii cu 
ecosisteme, cu potenţial şi mod de viaţă uman asemănătoare. Turnul Babei, din epoca 
babiloniană, templele aztece, zgârie-norii din epoca modernă şi contemporană inspiraţi 
de literatura biblică a Vechiului Testament, de către Bisericile neoprotestante din Ame
rica de Nord, au răspuns aceleiaşi năzuinţe atavice preistorice de apropiere de cer, spre 
a fi mai aproape de zeul devenit Dumnezeu. 

O altă legătură ce se poate face ţine de tehnica de construcţie şi este aceea a 
folosirii lutului la construirea platformei (de lut crud şi) apoi ars (chirpiciul), ca podea 
de locuinţă şi mod de tencuire a pereţilor. Aceeaşi tehnică este folosită şi în Mesopo
tamia, la construirea ziguratului, la Erridu şi în secolul VII-V a. Chr. a Turnului Babei 
(fig. 27). Camerele comunicau în interior prin culoare, în conexiune pe exterior cu o 
scară zigzagată spre vârful construcţiei, unde erau amplasate altarele pentru ofrande. 

Prezenţa acestui tip de construcţie în Mesopotamia este susţinut şi de inventarea 
scrisului pe tăbliţe de lut (fig. 24) - întâlnite cu mai mult de l OOO de ani înainte, pe 
tăbliţele de la Tărtăria, dar şi pe alte piese similare din aria culturilor civilizaţiilor 
Gumelniţa, din Teeurile la Vidra, Tânganu, din spaţiul dunărean care prin relaţii de 
schimb şi evoluţie climatică au iradiat pe întreg arealul geografic cuprins între bazinul 
dunărean, al Eufratului şi Nilului. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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SUMMARY 
„ Teii" (Hillock), Zigurat, Pyramid 

Archaeological research diggings at the Chitila-Farm have allowed some observations concerning 
the growth of the ground levei founding the anthropic hill cal/ed „ tel/"• by the specialists. This architec
tural aspect of human activity was typical of the Gumelnitza neolothic cu/ture that extended on both 
Danubian banks. During the cultural process. taking advantage of the soft climate of the atlantic period. 
and of the rich economica/ and biologica/ potential of the ecosystem, man sel/led here, built houses, 
sanctuaries. During a historic epoch comprised between 4035-3600, having enjoyed peace and wealth, the 
history dynamics reached peaks never attained bejore. The cultural process went on according to neigh
bo11ring civilizations like Vinca, Petreşti, Cucuteni. Man /iad time enough to think about his part in the 
world and with the multi/ude of mysteries that surrounded him, he established magico-religious rituals. Ali 
these were revealed and understood by the results of archaeological diggings, suggesting that man is - and 
was, as Mircea Eliade showed it, - a religious being (homo religiosus). 

The element in view is the anthropic hill („teii") that shows mans ejfort and volunteer work to get 
closer to the sky - to the dwelling of the deity. The starting point is the so-cal/ed propping vessel. lt was 
around this propping vessel that the initiated priests of ancient limes performed their rituals dedica/ed to 
the Father Sun and Mother Earth. By historic evolution and by the assimilatio11 of general knowledge 
available al the time, traditions grew richer, the house became a temple, a sanctuary. The idea irradiated 
towards the Mediteranean area. the Near East, the Mid Orient, enriched with new rituals in local contexts 
and new architectural forms as the zigurat and the pyramid, according to local climates, so that the 
state-city was horn with its social. juridica/, religious forms of organiza/ion. Another fenamenon spread by 
cultural irradiation - that of /etter engraving on ceramic plates - like those at Tărtăria, presen/ i11 al/ the 

* An arab origin word. 
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Dan11bia11 space, with civilizations like Vinca-Turdaş, Botan-Gumenitza, as was shown by archaeo/ogical 
discoveries. 

From buildings on ground levei, the altar entered the house, the house became a sanctuary and the 
sanctuary was risen on top of a hi/I, so the hi/I became „teii", zigurat, pyramid. 

Lista ilustraţiilor 

Fig. I. Teii-ul gumclniţean de la Vidra, vedere din timpul săpăturilor arheologice, după Dinu V. Rosetti, 

Fig. 2. 
Fig. 3. 
Fig. 4. 
Fig. 5. 
Fig. 6. 
Fig. 7. 
Fig. 8. 
Fig. 9. 

1934:61. 
Teii-ul de Glina, după M. Petrcscu-Dâmbovita, Raport, 1943:944. 
Evoluţia teii-ului de la Chitila-Ferma. Profilul stratigrafic al sectorului de N după V. Boroncanţ. 
Altar de lut de la Vidra de formă paralelipipedică pentru aşezat vasul de ofrande aduse zeilor. 
Vasul cupă cu picior, de ofrandă, pentru aşezat pe altar (vasul suport în interpretarea arheologică). 
Altar-suport cu vasul de ofrandă aşezat pe ci. 
Capac de lut în formă de căsuţă. 
Vasul de lut cu capacul aşezat pc ci, închipuind teii-ul. 
Capace de vas în formă de căsuţă şi cu apucătoare în formă de căsuţă. I, 2, 6 - cu ornament în 
scmispirală marcând cărarea pc care se ajunge pc culme la căsuţă ca simbol al cultului casei; 3 -
capac de vas cu apucătoare în formă de căsuţă, cu motiv spiralic pc acoperiş, sugerând prezenţa 
cui tu lui solar. 

Fig. I O. Căsuţă de lut cu figurine umane pc culmea faţadei, de la Ovccarovo (Bulgaria) din arealul cultural 
Gumclniţa. 

Fig. 11. Model de locuinţă sanctuar Gumclniţa la suprafaţa solului, cu deschideri circulare solare pc faţadă, 
pereţi şi acoperiş. Provine de la Sultana-Malu Roşu. 

Fig. 12. Model de locuinţă multi-etajată cu deschideri circulare la sol (sau subsol) şi deschideri circulare pc 
cele trei etaje pc culmea faţadei bucraniu, de la Olteniţa - Măgura Gumclniţa. 

Fig. 13. Modelul de locuinţă descoperit la Căscioarele. Etajele edificiului sunt marcate prin ferestre circu-
lare pc pereţi laterali, cu patru locuinţe deasupra cc au pc culmea faţadei bucranii. 

Fig. 14. Macheta de lut a alcătuirii interioare a teii-ului de la Ovccarovo (Bulgaria). 
Fig. 15. Macheta de locuinţă de tip turn de formă semicirculară sau cu plan rectangular de la Ovccarovo, 

Fig. 16. 
Fig. 17. 
Fig. 18. 
Fig. 19. 
Fig. 20. 
Fig. 21. 
Fig. 22. 
Fig. 23. 
Fig. 24. 
Fig. 25. 
Fig. 26. 
Fig. 27. 

Bulgaria. 
Piramida de la Saqqarah - Egipt. 
Piramidele de la Gizeh. 
Orant cu detalii de îmbrăcăminte. 
Vase rituale antropomorfe - Gumclniţa (zeul şi ţăranca de la Măgura Jilavei). 
Capac de vas (Gumclniţa). 
Statuete. Cultura Gumelniţa 
Vas ofrandă - Zeiţa de la Vidra ( cultura Gumclniţa). 
Vas de ofrandă - Zeiţa de la Sultana (Gumclniţa). 
Model de scriere de tip sumerian pc o placă de lut ars de la Vidra. 
Fragment ceramic, cu inscripţie tip Tărtăria (Chitila Ferma). 
Turnul Babei - reconstituire (după Muzeul de Stat din Berlin). 
Model de zigurat (Erridu, Mesopotamia). Reconstituire (după Eneyclopcdie des Bcaux-Arts). 

Procesare ilustraţii: Ştefan Csampai. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Fig. J. - Teii-ul gumelniţean de la Vidra, vedere din timpul săpăturilor arheologice, după Dinu V. Rosetti, 1934:61. 
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Fig. 2. Tell-ul de la Glina, după M. Petrescu-Dâmboviţa, Raport, 1943:944. 

LEGENDA 
e3§I 1. nesapat 
E3 2. cafeniu lncflls steril arheologic 
~ 3. cenusiu Vadastra Bolintineanu 
is::;:J 4. cenusiu Boian Giulesti 
IZZZl 5. galben verzui argilos steril 
is.:s:s 6. cenusiu negru galbul boiao Spantov 
CIIJ 7a. cenusiu galbui deschis Gumelnita a 
EIIJ 7b. cenusiu gatbuiinchis Gumelnita b 

1•1„1•1 7c. cafeniu deschis Gumelnita o 
0!l2'J 7d. carenfu inchis Gumelolta d 
l.!Eiil 7e. cafeniu inchis Gumelnita e 
1-1-H 7f. cafeniu închis Gtmelnita f 
IED! R strat vegetal 
~ 9. umplutura 
- 10. vatra locu.inia (arsura) 
c:::J 11.groapa vulpe 

Fig. 3. Evoluţia tell-ului de la Chitila-Ferma. Profilul stratigrafic al sectorului de N 
după V. Boroneanţ. 
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Fig. 4. Altar de lut de la Vidra de formă paralelipipedică pentru aşezat vasul de 
ofrande aduse zeilor. 

Fig. 5. Vasul cupă cu picior, de ofrandă, pentru aşezat 
pe altar (vasul suport în interpretarea arheologică). 
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Fig. 6. Altar-suport cu vasul de ofrandă aşezat pe el. 
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Fig. 7. Capac de lut cu apucătoare în formă de căsuţă. 

_____ .,. 
'? 

' to 
.l- - ___ \I 

.f 
Fig. 8. Vasul de lut cu capacul aşezat pe el, închipuind teii-ul. 
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Fig. 9. Capace de vas cu apucătoare în formă de căsuţă. 1, 2, 6 - cu ornament în semispirală 
marcând cărarea pe care se ajunge pe culme la căsuţă ca simbol al cultului casei; 3 - capac 
de vas cu apucătoare în formă de căsuţă, cu motiv spiralic pe acoperiş, sugerând prezenţa 

cultului solar. 

Fig. JO. Căsuţă de lut cu figurine umane pe culmea faţadei, de la 
Ovcearovo (Bulgaria) din arealul cultural Gumelniţa. 
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Fig. 11. Model de locuinţă sanctuar etajat, cu deschideri circulare solare descoperit la Căscioarele. Provine de la S"u1tana-Malu Roşu. 
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13 

Fig. 12-13. Model de locuinţă multi-etajată cu deschideri circulare la sol (sau subsol) şi deschi
deri circulare pe cele trei etaje, pe culmea faţadei bucraniu, de la Olteniţa - Măgura Gumclniţa. 
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Fig. 14. Macheta de lut a alcătuirii interioare a teii-ului de la Ovcearovo (Bulgaria). 

Fig. 15. Machetă de locuinţă de tip turn - Ovcearovo 
(Bulgaria) 
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Fig. 17. Piramidele de la Gizeh. 
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Fig. I 9. Vase ritua.le 
antropomorfe - Gu
melniţa. Ţăranca şi 
zeul descoperite la 

Măgura jilovu. 
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Fig. I 8. Orant cu detalii de 
îmbrăcăminte pictat în roşu şi 

alb. 
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Fig. 20. Capac de vas - Gumelniţa. 

Fig. 21. Statuete. 
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Fig. 23. Vas ofrandă - Zeiţa de la Sultana. 

Fig. 22. Vas de ofrande - zeiţa de la 
Vidra. 
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Fig. 24. Model de sciere de tip sumerian 
pe o placă de lut ars de la Vidra. 

77 

Fig. 25. Fragment ceramic cu scrie
re tip Tărtăria (Chitila - Fermă). 
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Fig. 2 7. Turnul Babei - variantă de 
reconstrucţie - după Muzeul de Stat 

din Berlin. 

Fig. 26. Model de zigurat - Erri
du, Mesopotamia (reconstituire) . 
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II. STUDII ŞI ARTICOLE 

PALATUL CASEI DE ECONOMII 
SI CONSEMNATIUNI • • 

Ionel Ioniţă 

Dorinţa lui Constantin Brâncoveanu ( 1688-1714) de a-şi face drum de la palatul său 
din Bucureşti către moşia Mogoşoai~ se materializa, în preajma anilor 1692, prin apariţia 
unei noi uliţe: Podul Mogoşoaiei. ln acest fel zestrea stradală bucureşteană, nici prea 
bogată şi nici prea ordonată la vremea aceea, se îmbogăţea cu o nouă arteră de circulaţie. 
Strada va purta numele de Podul Mogoşoaiei timp de peste 180 de ani, până în octombrie 
1878, când îl va schimba în Calea Victoriei. 

Calea Victoriei este una dintre cele mai vechi artere bucureştene şi de istoria ei este 
legată o mare parte din istoria oraşului. Pe Calea Victoriei s-au concentrat nu numai cele 
mai mari şi mai de seamă case particulare, dar şi o serie de edificii care au adăpostit 
instituţii publice importante. Se poate spune, fără nici o urmă de îndoială, că această cale 
de legătură între râul Dâmboviţa şi partea de nord a Bucureştilor, a fost în acelaşi timp 
centrul politic, comercial şi cultural al Capitalei. 

La începutul ei, Calea Victoriei este dominată de câteva clădiri deosebite, printre 
care la nr. 13 se ridică, impunător prin proporţiile sale armonioase, Palatul Casei de 
Economii şi Consemnaţiuni. Locul pe care a fost construită clădirea C.E.C.-ului, era ocupat 
la sfârşitul secolului al XVI-lea de către biserica Sf. Ioan cel Mare sau Grecesc, numit şi 
Sf. Ioan Predetici, adică „făcătorul de minuni şi înaintemergătorul" 1 • Biserica fusese ridi
cată de către Andrei vistierul, socrul lui Preda Buzescu şi de către fratele său Dumitru. 

Biserica a rezistat timpului până la începutul secolului al XVlll-lea când a fost 
dărâmată şi reconstruită din temelii de către biv vel comisarul Radu Golescu şi fiicele sale 
Zoiţa şi Ancuţa, cu sprijinul lui Constantin Brâncoveanu2. Cu acest prilej domnitorul a şi 
înzestrat noua ctitorie cu o parte din moşia Grozăveşti3 . 

În cursul veacului al XVlll-lea biserica Sf. Ioan va fi înconjurată, după modelul 
~elor aflate în apropiere, de construcţii, care vor alcătui hanul Mânăstirii Sf. Ioan cel Mare. 
lncăperile hanului erau închiriate diverşilor negustori bucureşteni sau străini. 

Când a fost construit hanul sau de când clădirile din jurul bisericii au devenit han, 
nu se ştie precis. G. Patra presupune că hanul ar fi putut fi construit bucată cu bucată după 

1 G. Potra, Istoricul hanurilor bucureştene, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 96. 
2 N. Stoiccscu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Ed. Academici, 

Bucureşti, 1961, p. 287-291. 
3 Moşia Grozăveşti era împărţită între cinci proprietari: Mânăstirea Sf. Sava, mânăstirea Mihai Vodă, 

mânăstirea Sf. Ecaterina, mânăstirea Cotroceni şi mânăstirea Sf. Ioan cel Marc. Proprietatea mânăstirii 

Sfântului Ioan era cuprinsă aproximativ între Cotroceni şi Ciurel. Vezi A. Lărgcanu, Calea Plevnei şi moşia 

Grozăveşti, în Gazeta Municipală, an IX ( 1940), nr. 409, p. I. 
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anul 17344, an în care Grigore Ghica (1733-1735) readuce în proprietatea mânăstirii moşia 
Grozăveşti5, singurul său izvor important de venituri. 

Clădirile hanului, aflate în ruină încă din anul 1852, au fost dărâmate, posibil înainte 
de anul 1875, an în care a fost demolată biserica Sfăntului Ioan pentru a face loc Casei 
de Depuneri şi Consemnaţiuni. 

Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni apăruse ca instituţie în urma legii sancţionate 
de către Alexandru Ioan Cuza în 24 noiembrie 1864 şi publicate în Monitorul Oficial nr. 
268 din 1113 decembrie 1864. 

Înfiinţarea Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni fusese cerută cu precădere de către 
însuşi Alexandru Ioan Cuza în scopul asanării finanţelor publice, care treceau printr-o mare 
criză în acel timp. Tezaurul public urma să-şi procure, astfel, mai uşor mijloacele necesare 
din fondurile acestei Case, pe care cu greu le-ar fi găsit în altă parte, datorită condiţiilor 
precare în care se găseau finanţele ţării şi creditul public. Dorinţa domnitorului „de a se 
putea data ţara cât mai în grabă cu o asemenea folositoare instituţie" fusese, de altfel, 
exprimată în mesajul său către Consiliul de Stat, în momentul înaintării proiectului de lege 
privind înfiinţarea unei Case „de depozite şi consignaţiuni"6 . 

Legea de înfiinţare odată publicată în decembrie 1864 funcţionarea casei urma să 
înceapă la data de I ianuarie 1865. Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni a cunoscut pe 
parcursul anilor o evoluţie complexă, relevând de fapt treptele parcurse de economia 
românească în secolele al XIX-iea şi al XX-iea. Primul său director a fost Enric Winterhal
der7, cel care în 1862 înfiinţase prima şcoală practică de comerţ şi contabilitate din ţară. 

Casa de Depuneri a funcţionat la început în clădirea Ministerului Finanţelor, pentru 
ca, după un scurt timp, să se mute în hanul Şerban Vodă aflat pe locul unde astăzi se ridică 
edificiul Băncii Naţionale. 
_ În anul 1869 se ia iniţiativa construirii unei clădiri, care să adăpostească instituţia. 
In vederea realizării scopului propus se constituie un fond în valoare de 20.000 lei „pentru 
întocmirea planului de construcţie al unui local propriu"8. Clădirea trebuia să fie monu
mentală „demnă de progresele arhitecturii secolului al XIX-iea şi de gradul civilizaţiei la 
care tinde România", după cum arăta într-un stil grandilocvent Anton Arion, directorul de 
atunci al Casei. Edificiul urma să se înalţe pe locul bisericii Sf. lpan cel Mare, cumpărat 
de la Primăria Capitalei. 

Punerea pietrei fundamentale a avut loc în anul 1875, iar instituţia şi-a dobândit 
rapid clădirea. Amploarea deosebită însă, a activităţii Casei de Depuneri a depăşit toate 
aşteptările şi a determinat destul de repede nevoia unui local mult mai mare. Astfel, în anul 
1891 se hotărăşte construirea pe acelaşi loc a unui nou palat prin demolarea celui vechi. 

Planurile noului Palat al casei de Depuneri, au fost realizate de către arhitectul 
francez Paul Gottereau, absolvent al Ecole des Beaux-Arts, Paris, secţia arhitectură. 
Proiectul a fost înaintat Primăriei Oraşului Bucureşti, Direcţia Lucrărilor Tehnice, în 1895, 
în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie. Autorizaţia de construcţie eliberată de 
primărie în anul 1896 va intra, însă, în posesia reprezentantului directorului general al 
Casei de Depuneri, St. Dumitrescu, abia în noiembrie 18999. 

4 G. Potra, op. cit., p. 97. 
5 Moşia Grozăveşti, dăruită mânăstirii de către Constantin Brâncoveanu, fusese luată înapoi de 

domnita Bălaşa şi soţul său serdarul Grigore Vlasto. 
6 Istoricul Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni, lucrare întocmită cu ocazia împlinirii a 75 de ani 

de fiinţare I 865-1940, Bucureşti, I 940, p. 25. 
7 German de origine, naturalizat român, fusese director şi secretar general la Ministerul Finanţelor. 
8 Istoricul Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni, p. 128. 
9 Arhivele Statului, F.M.B., Fond Primăria Municipiului Bucureşti anul 1895, dosar nr. 1577. 
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Prin aceasta se autoriza Casei de Depuneri, Consemnaţiuni şi de Economie10 „a cons
trui din nou" în Calea Victoriei, str. Mihai Vodă şi Ilfov „clădire de zid masiv în conformitate 
cu regulamentul Direcţiei Lucrărilor Tehnice şi conform planurilor prezentate şi aprobate 11 . 

Construcţia urma să se facă „în curte la 6 m de la stradă", având subsol, parter şi 
etaj pe o suprafaţă totală de 2, 197 mp drept ~entru care s-a transmis primăriei suma de 
3.300,50 lei, taxa pentru ridicare noului palat 2• 

Lucrările încep în primăvara anului 1896 după planurile arhitectului P. Gottereau, 
antrepr~nor al _clădirii fiind ing. şi arh. Ion N. Socolescu13 . 

In ziua de 8 iunie a anului 1897, în cadrul unei ceremonii, în temelia noului edificiu au 
fost depuse tabla vechii inscripţii a primei clădirii împreună cu un document (fig. nr. 1) întărit 
cu sigiliul cel mare al statului, semnat de regele Carol l şi regina Elisabeta, de membri guver
nului, de membri Consiliului de administraţie ai Casei de Depuneri, Consemnaţiuni şi de 
Economie, de directorul general Gr. Golescu şi de către arhitectul Paul Gottereau 4. 

Lucrările s-au desfăşurat până în anul 1900 când s-au încheiat odată cu definitivarea 
acţiunilor de împrejmuire şi realizare a pavajului 15• 

Palatul C.E.C. şi-a păstrat până în zilele noastre aspectul impunător prin proporţiile 
sale armonioase. Intrarea, în acelaşi timp, monumentală şi elegantă este formată dintr-un 
mare arc sprijinit pe câte două coloane gemene. Cele patru colţuri susţin patru cupole în 
stil renascentist iar în mijloc se află marea cupolă a holului central. Dominant ca înălţime, 
etajul ~ste ritmat cu coloane apropiate ordinului doric. 

ln interior se află un mare hol central de formă pătrată, având de o parte şi de alta 
holurile ghişeelor. În faţa uşii de la intrare se găseşte scara principală care duce printr-un 
frumos portic către nivelul superior. La etaj holul principal este înconjurat de un balcon. 

Pictura interioară este opera artiştilor plastici Mihail Simonidi şi Costin Petrescu. 
Pictura murală din holul mare, opera lui M. Simonidi reprezintă: „Fortuna distribuind 
bunuri după Independenţă". Pânza a fost expusă şi la Expoziţia Internaţională- Paris 1900 
în Pavilionul românesc obţinând chiar medalia de argint a expoziţiei. 

O menţiune deosebită merită sala festivă aflată la nivelul superior. Plafonul este 
pictat de M. Simonidi iar pe pereţii laterali două câte două erau patru picturi reprezentând 
pe regele Carol I şi regina Elisabeta realizate de acelaşi M. Simonidi şi regele Ferdinand 
şi regina Maria realizate de Costin Petrescu. 

Ca înfăţişare, structură şi funcţionalitate, Palatul C.E.C. nu a suferit, în timp, trans
formări care să-i altereze construcţia şi destinaţia iniţială. El rămâne astfel un martor 
deosebit de important al procesului de urbanizare al centrelor oraşelor generat, mai ales, 
după Unirea Principatelor din 1859, la care şi-au adus contribuţia atât arhitecţii români cât 
şi cei străini. Acest proces a făcut ca până la începutul celui de al XX-iea secol, oraşele 
şi mai ales capitala ţării să se îmbogăţească cu clădiri monumentale destinate, unele dintre 
ele, noilor instituţii ale României moderne. Faptul că arhitecţii au făcut apel la arhitectura 
eclectică promovată de academismul francez dovedea încă odată fenomenul de intrare a 
României în orbita relaţiilor economice şi culturale a Occidentului european. 

10 Denumirea datează din anul 1980 când se alipeşte la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, Casa 
de Economic. 

11 Arhivele Statului, F.M.B., anul 1895. 
12 Idem. 
IJ I. N. Socolcscu {1856--1924) absolvent al Şcolii de poduri şi şosele, al Ecolc des Bcaux-Arts, 

Paris, secţia arhitectură. Lucrează sub firma „Birou tehnic pentru proiecte şi întreprinderi de lucrări publice 
şi particulare I. N. Socolcscu arhitect şi inginer". 

14 Documentul scris de V A. Ureche a fost întocmit în două exemplare: unul depus în funda\ie, 
celălalt încredin\at spre păstrare Arhivelor Statului din Bucureşti. 

15 Pc zidul împrejmuitor, spre str. Mihai Vodă se găseşte o placă al cărei conţinut este următorul: 
„ING. V. EM. HALACEANU, ANTREPRENORUL, ÎMPREJMUIRE! ŞI PAVANGIUL, 1899--1900". 
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Clădirea Palatului C.E.C., situată în zona de rezervaţie a Centrului istoric al capi
talei, are statut de monument de arhitectură şi istorie. 

SUMMARY 
The Savings Bank Pa/ace 

Whe11. in 1592, ruler Constantin Brâncoveanu opened a new road i11 Bucharest, to link his Buchares
tan pa/ace to his Mogoşoaia residence, he founded 011e of the most important boulevards to come. Throughout 
the centuries, important buildings were risen here that sketched the architectural configuration of the Roma
nian Capital. 

The Savi11g Bank Pa/ace was built according to tize pia ns of the French architect Paul Gottereau. The 
paper presents the history of the Bank, that of the Pa/ace and that of the architectural environmenl. 
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Fig. I - Documentul depus în fundaţia C.E.C. 
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Fig. 2 -' ENRIC VINTERHALDER, primul director al Casei de Depuneri. 
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Fig. 4 - Interior din Palatul C.E.C. 
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Fig. 5 - Regele Carol I. Pictură de Mihail Simanidi. Era aşezată în sala festivă a C.E.C. 
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Fig. 6 - REGINA ELISABETA. Pictură de Mihail Simanidi. Era aşezată în sala festivă a C.E.C. 
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Fig. 7 - Plafonul sălii festive pictat de Mihail Simanidi. 
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Fig. 8 - REGELE FERDINAND I. Pictură de Costin Petrescu. Era aşezată în sala festivă a C.E.C. 
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Fig. 9 - REGINA MARIA. Pictură de Costin Petrescu. Era aşezată în sala festivă a C.E.C. 
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Fig. JO - REGELE CAROL AL II-LEA. Pictură de Costin Petrescu. Era aşezată în casa scării 
principale. 
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O BIJUTERIE A ARHITECTURII 
B UCURESTILOR: BISERICA RUSĂ 

' 

Dan Falcan 

Aflată în mijlocul Bucureştilor şi beneficiind de o încântătoare perspectivă dins
pre Universitate, Biserica Rusă este fără îndoială una dintre bijuteriile arhitecturii ecle
siastice, încântând prin ineditul realizării sale artistice, ochiul privitorului. 

Ruşii, o notabilă prezenţă în peisajul comercial al capitalei încă din secolul al 
XVII-iea, şi-au avut propriul lor lăcaş de cult încă din timpul domniei lui Constantin 
Brâncoveanu (1688-1714 ). De acest fapt ne vorbeşte o însemnare autografă din 17 
august 1696 a lui Enache Văcărescu, care arată că binecunoscutul boier a cumpărat o 
evanghelie şi a dat-o „de pomană la biserica Ruşilor" pentru pomenirea sa şi a părinţilor 

(Foto: Oana Cohn) 

săi. În acest sens fosta biserică a Ruşilor se pare că este tot una cu biserica Negustori, 
unde se află şi evanghelia Văcărescului . 

Comunitatea de afaceri rusă va fi favorizată cu deosebire după 1774, anul trata
tului de la Kuciuk-Kainargi şi 1782, anul înfiinţării primului consulat rusesc la Bucureşti. 

Veacul al XIX-iea, timpul redeşteptării noastre naţionale, al unirii din 1859 şi 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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independenţei dobândite în 1877, reprezintă şi o epocă în care influenţa rusească, mai 
cu seamă cea politică (1831-1856) îşi va pune pecetea pe evoluţia societăţii româneşti. 

Adoptarea Regulamentului Organic ( 1831) în timpul guvernatorului Pavel Kise
leff, numeroasele căsătorii româno-ruse, prezenţa trupelor ţariste pe teritoriul Principa
telor (1829-1834; 1848-1849; 1853-1854; 1877-1878), predispoziţia unei însemnate 
părţi a marii boierimi pentru modelul autocratic de la Sankt-Petersburg au reprezentat 
tot atâtea temeiuri pentru o anumită consolidare a influenţei ruse în Ţările Române. 

Această perioadă însă este încadrată de cele două rapturi teritoriale înfăptuite de 
Rusia: cel din 1812 când prin pacea de la Bucureşti este smulsă din trupul Moldovei, 
Basarabia şi cel din 1878 când prin tratatul de la Berlin ne sunt luate din nou cele trei 
judeţe din sudul Basarabiei (Cahul, lsmail şi Bolgrad) revenite între timp (1856) la ţara 
mamă. 

Aceste acţiuni ca şi conduita ruşilor în timpul războiului de independenţă, au 
făcut ca Rusia să fie percepută mai degrabă ca principalul inamic al independenţei şi 
integrităţii noastre teritoriale. Confirmarea acestei stări de spirit a reprezentat-o alinierea 
României la Tripla Alianţă (Germania, Austro-Ungaria şi Italia) în 1883, opţiune poli
tică menită, - în viziunea factorilor de putere de la Bucureşti - a contracara eventualele 
presiuni şi ingerinţe din partea puternicului vecin de la Răsărit. 

Sfârşitul secolului al XIX-iea, marcat în Transilvania de acţiunea memorandiştilor 
iar pe planul relaţiilor internaţionale de o accentuată apropiere între Rusia şi Franţa şi 
o sensibilă ameliorare a raporturilor anglo-ruse impune şi Bucureştilor o reevaluare a 
opţiuni)or sale externe. 

In acest context politic schimbat, dornic să îmbunătăţească imaginea ţării sale în 
Romania, ambasadorul rus Giers lansează în 1905 iniţiativa construirii unei biserici 
Ruse la Bucureşti. Având aprobarea Curţii imperiale de la Sankt Petersburg, care a şi 
pus la dispoziţie suma de 600.000 de ruble aur, lucrarea a demarat sub coordonarea 
arhitectului rus Preobrajenschi. 

De altfel, participarea rusă nu s-a mărginit doar la atât, ornamentele şi o parte din 
icoanele de pe pereţii exteriori ai lăcaşului fiind executate de pictori şi sculptori ruşi şi 
italieni. Pictura ce acoperă o suprafaţă de aproximativ 1150 metri pătraţi a fost realizată 
în tehnica uleiului mat de pictorul Vasiliev, fapt notabil, având în vedere că aceasta pare 
a fi singura operă a marelui artist concepută în afara hotarelor ruseşti. 

Biserica ce ocupă o suprafaţă de 350 metri pătraţi are forma de cruce, zidăria 
fiind mixtă din cărămidă presată şi piatră. Stilul rusesc este evident mai cu seamă când 
ne înălţăm privirea spre cele şapte turle, iniţial acoperite cu foiţe de aur. În interior 
pardoseala este formată din plăci octogonale, pătrate şi dreptunghiulare, din gresie albă, 
galbenă, gri şi albastră. Catapeteasma, sculptată în lemn şi poleită cu foiţă de aur a fost 
realizată la Moscova, după modelul catapetesmei din catedrala „Sf. Apostoli" din Kremlin, 
iar pictura de pe ea a fost executată de pictorul Vasnetov de la Galeriile Tretiakov. 

Sfântul lăcaş a fost târnosit la 25 noiembrie 1909 în prezenţa Mitropolitului 
Primat al Bisericii Autocefale Române, Atanasie Mironescu şi a delegatului sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, arhiepiscopul Vladimir al Kronstadtului. Biserica a 
fost închinată Sfântului Nicolae, care astfel a devenit patronul ei. 

Până la primul război mondial lăcaşul a servit în exclusivitate drept capelă pentru 
funcţionarii Legaţiei Imperiale Ruse, preotul Politov, duhovnicul bisericii, făcând parte 
în această calitate din personalul misiunii diplomatice. 

În timpul războiului şi a celor 707 zile ale ocupaţiei germane a capitalei, biserica 
a fost închisă, suferind şi unele stricăciuni. 

După revoluţia bolşevică din Rusia şi încheierea conflictului mondial, fostul 
ambasador ţarist la Bucureşti, Poklevski-Koziell, rămas oarecum liderul neoficial al 
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comunităţii ruse din România a continuat să se îngrijească de biserica subvenţionând-o 
chiar, cât timp a mai avut şi el mijloacele financiare necesare. 

Astfel emigranţii ruşi au reparat biserica prin eforturi proprii apelând la bunăvoinţa 
Mitropolitului Primat Miron Cristea în vederea redeschiderii lăcaşului. 

Odată obţinută binecuvântarea Mitropolitului Primat (ulterior din 1925 Patriarh) 
Miron Cristea, slujbele religioase au început să fie oficiate din 1921 de către preotul 
lgnatie Canevschi, emigrant din Rusia. A fost organizat şi un cor care a avut un deosebit 
impact emoţional asupra sufletelor credincioşilor bucureşteni. Biserica era frecventată 
nu num.ai de ruşi dar şi de sârbi sau bulgari, întrucât slujbele se oficiau în limba slavă 
veche_. Indeo~ebi, legaţia Iugoslaviei la Bucureşti făcea aici parastase ori alte slujbe la 
praznice man. 

În 1934, odată cu restabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Uniunea 
Sovietică, Poklevski-Koziell transferă administrarea bisericii legaţiei lugoslaviei punând 
oarecum într-o situaţie delicată guvernul de la Bucureşti care avea datoria să clarifice 
chestiunea cu reprezentantul oficial al Uniunii Sovietice în România. 

Abilul diplomat ţarist ştia foarte bine că o reacţie negativă a lui Nicolae Titulescu 
ministrul de externe al României, faţă de trecerea bisericii Ruse sub jurisdicţia sârbă, 
l-ar fi pus pe acesta într-o poziţie delicată în raport cu ortodocşii români şi pravoslavni
cii ruşi, în timp ce un răspuns afirmativ ar fi provocat furia Sovietelor. 

Titulescu declina oferta de a se amesteca în această afacere şi-l trimite pe Pokle
vski să trateze direct chestiunea cu ambasadorul iugoslav Ciolac Antici. Ministrul de 
externe român abordează problema în cauză şi cu Maxim Litvinov, comisarul poporului 
pentru afacerile externe al U.R.S.S. ( 1930-1939), dar acesta indignat refuză categoric 
ideea transferului bisericii la sârbi. 

Iugoslavia la rândul ei, prin vocea ministrului de externe Jeftic refuză aranjamen
tul şi atunci Litvinov îi declară textual lui Titulescu: „Dacă e să o dăm pe gratis, mai 
bine o dăm României - dar lugoslaviei niciodată". 

Profitând de refuzul sârbesc şi dorind totodată să contracareze propunerea lui 
Litvinov ca statul român să cumpere lăcaşul de cult în schimbul unei sume de 3~0 de 
milioane de lei, Titulescu îi afirmă comisarului sovietic că locul, având în vedere am
plasamentul lui, ar avea o valoare foarte mare, numai dacă biserica ar fi dărâmată, dar 
considera el, demolarea ei ca debut al activităţii Sovietelor în România ar reprezenta o 
mişcare greşită ce ar putea provoca reacţia ostilă a opiniei publice româneşti. Litvinov 
a priceput situaţia imediat şi a primit propunerea lui Titulescu de trecere a bisericii în 
proprietatea Patriarhiei Române cu unica condiţie că „dacă vreodată Biserica Ortodoxă 
Rusă ar redeveni biserica dominantă, capela din Bucureşti să fie restituită statului Rus". 

Această variantă a lui Titulescu se bate cap în cap cu versiunea susţinută de 
Poklevski care afirma că s-a încheiat o înţelegere scrisă, redactată de Rosenthal, avoca
tul Legaţiei lugoslaviei, şi avizată de Nicolae Titulescu, prin care biserica intră în pa
trimoniul Patriarhiei Ortodoxe Sârbe. 

Între timp, la 20 decembrie 1934, Patriarhul Miron Cristea solicita guvernului 
român, negocierea pe cale diplomatică cu reprezentanţii U.R.S.S., a situaţiei acestui 
lăcaş de cult aflat în plin centrul capitalei şi trecerea lui sub autoritatea şi în adminis
trarea instituţiilor româneşti de stat şi bisericeşti. 

Miron Cristea afirma: „Dacă până în prezent, dintr-o toleranţă firească, n-am pus 
stăpânire pe acest lăcaş de închinare, azi, în nici un caz nu ne putem dezinteresa de 
această biserică situată în inima Capitalei. Fără să avem vreun resentiment faţă de 
vecinii noştri slavi, nu putem lăsa ca în faţa Universităţii noastre să funcţioneze sub o 
altă etichetă o instituţiune care întotdeauna a avut caracterul de panslava în primul rând 
şi numai în al doilea rând, ortodoxă. 
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Biserica românească va şti să transforme apoi acest cuib de panslavism într-o 
instituţiune românească, dându-i o întrebuinţare conform intereselor statului român". 
(Exemplarul original împreună cu o copie după adresa nr. 10339/20 decembrie 1934, 
prin care s-a făcut această intervenţie, se află în Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, 
voi. 10: Şcoli şi biserici străine în România. Problema 16: biserici ruseşti 1879-193 7). 

Intenţia patriarhului Miron Cristea de a „romaniza" biserica a stârnit reacţia ostilă 
a comunităţii ruse care dorea cu tot dinadinsul să-şi aibă propriul locaş de rugăciune, 
nu atât din cauza limbii, cât mai ales din pricina stilului vechi rămas în vigoare în 
bisericile ruseşti şi sârbeşti. Oricum, la sfârşitul anului 1934, murind preotul rus înaintea 
sărbătorilor de Crăciun, Miron Cristea a numit la biserică pe preotul Petre Comerzan, 
care studiase teologia la Kiev, cu îndatorirea de a sluji pe emigranţii ruşi în limba lor, 
dar menţinându-se în cadrul ordinei rituale şi legale din Patriarhia Română. Noul preot 
a fost instalat şi prezentat în mod oficial credincioşilor la 5 ianuarie 1935. 

Intre timp situaţia lăcaşului a făcut şi obiectul unei interpelări în Camera Deputaţilor 
în şedinţa din 18 decembrie 1934, căreia i-a dat răspuns la 18 februarie 1935 Savel 
Rădulescu, subsecretar de stat la Ministrul de Externe: „Ţin să mulţumesc d-lui Profesor 
A. C. Cuza pentru curtenia şi înţelegerea ce mi-a arătat, îngăduindu-mi a răspunde la 
aceste întrebări cu atâta întârziere - întârziere justificată de faptul că, în momentul în 
care D-sa adresa acele întrebări Dl. Ministru Nicolae Titulescu era în curs de negocieri 
cu guvernul sovietic. Sunt fericit să comunic Onoratei Camere că în urma acestor 
negociaţiuni de la Geneva, guvernul sovietic ne-a cedat în folosinţă şi în mod gratuit 
biserica rusă din Bucureşti, pentru a se face slujba românească (Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, nr. 39/l martie 1935, pag. 1030)". 

Astfel, începând din 1935, fosta biserică rusă din Bucureşti, cu hramul Sf. Nico
lae, a trecut sub autoritatea statului român şi în jurisdicţia Patriarhiei Române, respectiv 
Arhiepiscopia Bucureştilor care, de comun acord cu Ministerul Cultelor, a pus-o la 
dispoziţia Universităţii spre a servi drept capela studenţilor şi profesorilor. 

Intrată în această nouă situaţie, biserica s-a bucurat de un sprijin considerabil din 
partea Universităţii, care a preluat plata cheltuielilor de întreţinere, a asigurat unele 
reparaţii interioare şi a acordat ajutoare lunare studenţilor corişti. Totodată, biserica a 
fost înzestrată cu cărţi româneşti de ritual, slujbele oficiindu-se de acum înainte în limba 
română, cu respectarea calendarului. 

În urma decesului preotului Petre Comerzan, a fost numit prin transfer, începând 
de la 1 noiembrie 1935, preotul Paraschiv Angeles<:_u cu îndatorirea de a se îngriji 
îndeaproape de îndrumarea religioasă a studenţilor. ln octombrie 1944, în postul de 
slujitor al bisericii devenit vacant, a fost numit preotul Ioan Parocescu, evacuat din 
Basarabia. 

Schimbările dramatice survenite în statutul ţării noastre după 1945 s-au răsfrânt 
şi asupra situaţiei bisericii ruse din Bucureşti. 

Astfel la 14 mai 1947, biserica trece din nou sub jurisdicţia Patriarhiei Moscovei. 
La această dată, Kavtaradze, ambasadorul Uniunii Sovietice la Bucureşti se adresează 
Patriarhului Nicodim Munteanu (I 939-1948), arătând că: ,,În prezent, când între ţările 
noastre din nou s-au stabilit raporturi prieteneşti, îmi permit să rog pe Prea Fericirea 
Voastră pentru restituirea bisericii ruse. Aceasta este cu atât mai mult necesară, întrucât 
colonia rusească, destul de întinsă, în Bucureşti, nu are biserica sa" (Arhiva administraţiei 
Patriarhale, Fond Cabinet, Mapa 36, Dosar 12/1948-1959, filele 6, 1 O şi 11 ). 

„Rugămintea" este avizată favorabil chiar în aceeaşi zi de către Patriarh, predarea 
efectivă a Sfântului lăcaş, cu tot inventarul ei, către ambasada U.R.S.S. efectuându-se 
la 22 mai 1947 de către preotul Ioan Parocescu. În 1948 patriarhul Alexei al Moscovei 
îl numeşte ca slujitor şi paroh al bisericii pe preotul Pavel Statov. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Tot în acest an, în vara, au fost executate unele lucrări de remediere a stricăciu
nilor datorate războiului şi de restaurare a picturii afectate de fum şi praf. Cel care a 
redat picturii strălucirea de odinioară a fost pictorul Anatolie Cudrinov. La 21 noiembrie 
1948, lucrările fiind terminate, a avut loc sfinţirea bisericii în prezenţa oficialităţilor şi 
a credi_ncioşilor, ruşi, sârbi şi bulgari. 

In august 1956, patriarhul Alexei hotărăşte trecerea bisericii ortodoxe ruse din 
Bucureşti în jurisdicţia bisericii Ortodoxe Române, fapt realizat în cursul anului 1957. 

Lăcaşul va fi supus unei renovări totale atât în interior, cât şi în exterior, 
executându-se totodată şi recondiţionarea picturii. Costul lucrărilor se va ridica la suma 
de 185.000 de lei, provenind din: 

- 150.00 lei donaţia personală a Patriarhului Justinian; 
- 45.000 lei ajutor de la Arhiepiscopia Bucureştilor; 
- 3.000 lei donaţia din partea Departamentului Cultelor; 
- 122.000 lei contribuţia benevolă a credincioşilor. 
Restaurarea efectuată de o echipă specializată compusă din: Profeta Eugen, Zemli

cica Victor şi Costiurin Victor a fost finalizată în cursul anului 1967, fapt care a permis 
resfinţirea lăcaşului la 6 decembrie, ziua Sfântului Nicolae, patronul bisericii de către 
Patriarhul Justinian, înconjurat de un mare sobor de preoţi. 

Starea actuală a monumentului necesită însă urgente măsuri de protecţie şi restau
rare vizând în primul rând consolidarea turlei principale, fisurată practic pe toată 
circumferinta. 

În ia~uarie 1992, Sfântul Sinod şi Prea Fericitul Teoctist hotărăsc să redea bise
rica studenţilor, reluând astfel tradiţia interbelică. 

La ora actuală părintele paroh Vasile Gavrilă se îngrijeşte atât de monumentul 
istoric, adevărată bijuterie a arhitecturii Bucureştilor, cât şi de alinarea neliniştilor celor 
care-i trec pragul. 

SUMMARY 
The Russian Church in Bucarest 

The Russian church was built at the very heart of Bucharest, between 1905-1909 with financial 
support of the tzarist court of Sankt Petersburg. 

lt became the prayer place of the Russians refugees from the Bolshevik revolution in 19 I 7. Between 
1934-1935, ii was disputed between Romania, Yugoslavia a11d the Soviet Union. Jt was dedica/ed to 
St. Nicholas and ii entered the jurisdiction of the Romanian Orthodox Church, then, in 1947, ii was 
1ra11sferred to that of the Russian Patriarchy - situation that lasted till 1957, when ii was re-gained by the 
Romanian Orthodox church. 

The church was res/aured in 1967 and, by a decision of the Orthodox church, ii became the 
.1·1udenls ' church. 
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CONSIDERATII PRIVIND VIATA 
RELIGIOASĂ. A BUCURESTILOR 

LA SFÂRSITULUI REGIMULUI , 

COMUNIST 

Ovidiu Bozgan 

Tentativa de a reconstitui viaţa religioasă a bucureştenilor pe baza exclusivă a 
documentelor emise de o instituţie de stat poate fi o încercare frustă şi riscantă. Desigur 
informaţiile oferite au valoare statistică şi într-o oarecare măsură sociologică. Totuşi 
predomină caracterul empiric al acestor documente iar viziunea în care au fost elaborate 
este marcată de o ostilitate difuză. Chiar şi aşa prelucrarea datelor statistice şi comen
tarea documentelor respective reprezintă un prim pas spre analize mai ample privind 
fenomenul religios bucureştean. 

Majoritatea documentelor utilizate în elaborarea studiului de faţă sunt redactate de 
inspectorul Departamentului Cultelor pentru municipiul Bucureşti şi Sectorul Agricol Ilfov 
Niţă Pascu 1. Pe lângă sarcinile specifice cunoaşterii şi controlului cultelor din capitală şi 
menţinerea legă!urii cu propria sa instituţie, inspectorului îi reveneau în calitate de expert 
şi alte atribuţii. In 1979 acesta dăduse o listă cu intelectuali care se manifestau în diverse 
comunităţi religioase, secretarului Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Munici
piului Bucureşti, indicase inspectoratului şcolar cadrele didactice membre ale cultelor 
neoprotestante, colaborase cu Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste în vederea ela
borării planurilor de educaţie ateist-ştiinţifică - dar cu recomandarea de a se evita jignirea 
sentimentelor religioase - şi în fine informase UTC despre elevii care frecventează lăcaşurile 
de cult. Semnificativ pentru orientările care stăteau la baza politicii religioase oficiale şi 
care erau aplicate de funcţionarii departamentului cultelor este un text din 3 februarie 
1978 redactat de inspectorul Pascu: „Prin orice măsură administrativă care ar leza sau 
jigni convingerile religioase nu am face altceva decât să crt:ăm fie conformişti, fie ipocriţi, 
fie elemente ostile ... Edificarea noi noastre orânduiri ... nu este doar treaba ateilor, prin 
urmare noi nu condiţionăm adeziunea la lupta pentru realizarea obiectivelor social-politice 
ale ţării noastre de adeziunea tuturor cetăţenilor la materialism. In aprecierea oamenilor 
religioşi ca buni cetăţeni nu intră criteriul apartenenţei religioase ci devotamentul şi pa
triotismul cu care se integrează năzuinţelor şi luptei societăţii româneşti."2 • Fragmentul 
citat recunoaşte indirect imposibilitatea de a se face abstracţie de persistenţa fenomenului 
religios în societatea comunistă şi în acelaşi timp sugerează limitele în care se poate aplica 
politica religioasă a statului. 

- Bucureştii reprezintă în manieră concentra!ă diversitatea religioasă a ţării desigur 
cu o puternică preponderenţă a cultului ortodox. In plus în capitală se aflau 8 conduceri 
centrale ale cultelor legale, 8 conduceri intermediare, redacţiile majorităţii revistelor 
religioase, numeroase şcoli teologice, foruri de judecată bisericească, unităţi productive 
ale cultelor etc. La 1 mai 1975 a fost redactată o notă sintetică privind această diversitate 

1 Nu cunoaştem multe detalii privind biografia acestuia. S-a născut în 1928 la Bucureşti, a devenit 
membru de partid în 1946 iar în 1965 a absolvit Institutul Pedagogic din Bucureşti. Lucrează la Departamentul 
Cultelor din 1965. 

2 Arhiva Departamentului Cultelor (în continuare A.D.C.), documente neinventariate 
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religioasă care debutează în mod firesc cu Biserica Ortodoxă Română. Cultul ortodox era 
organizat în trei protoierii.Protoieria I cuprindea teritorial sectoarele 6, 7 şi 8 precum şi 
comunele Bragadiru, Măgurele, Chiajna, Chitila şi Mogoşoaia. Aici existau 66 de parohii, 
70 de biserici, 133 de preoţi, 1 diacon, 33 cântăreţi şi 410000 de credincioşi. Protoieria 
II avea în compunere sectoarele 1,2 şi 3 precum şi comunele Voluntari, Dobroeşti şi 
Pantelimon. Pentru cei 311650 de credincioşi din acest teritoriu erau 62 de parohii, 68 
de biserici, 120 de preoţi, 4 diaconi, 37 de cântăreţi. Protoieria III cu sectoarele 4 şi 
5 şi cu comunele Glina, Jilava şi Popeşti-Leordeni avea 478990 de credincioşi cărora 
le corespundeau 69 parohii, 77 biserici, 118 preoţi, 15 diaconi, 33 cântăreîi. Biserica 
romano-catolică avea l O biserici cu 15 preoţi care deserveau 79380 de credincioşi. 
Comunitatea evreilor mozaici, condusă de Daniel Sega!, avea 5000 de credincioşi, 2 
temple, 14 sinagogi, 2 rabini, 2 cantori, 3 cămine de bătrâni, o cantină rituală şi un 
restaurant ritual. În Bucureşti se mai aflau 2000 credincioşi armeano-gregorieni, 1350 
de reformaţi cu o parohie şi o filială, 2800 luterani cu o parohie, 1100 de evanghelici 
sinodo-prezbiterieni cu o parohie (din care 900 maghiari şi 200 români), 500 de mu
sulmani. O atenţie specială era acordată cultelor neoprotestante. Conform evaluărilor 
din 1975 erau înregistraţi 2070 de adventişti cu 5 case de rugăciuni şi 4 pastori, 2600 
de baptişti cu 6 case şi 5 pastori, 4200 creştini după evanghelie cu 8 case şi 7 vestitori 
şi 2200 de penticostali cu 4 case şi 4 pastori. Privitor la învăţământul teologic, în 
capitală funcţiona Institutul teologic ortodox cu 320 de studenţi, Seminarul teologic 
ortodox şi şcoala de cantori cu 289 elevi, Seminarul teologic baptist cu 15 elevi şi 
Seminarul teologic adventist tot cu 15 elevi. 

Datele privitoare la numărul lăcaşurilor de cult, deservenţilor şi credincioşilor 
abundă dar uneori apar diferenţe care cu greu se pot explica dacă nu cumva neglijenţa 
autorilor este în cauză3 . Un tablou general al dinamicii fenomenului religios în capitală 
este redactat la 24 octombrie 1977: 

CULTUL CREDINCIOŞI DESERVENŢI LĂCAŞURI DE CULT 

I968 I977 I968 I977 I968 I977 

BOR I038000 I250000 39I 380 2I5 2I4 
Biserica 79380 57I80 I5 I5 IO 10 
romano-calo-
lică 

Reformat 1350 1500 I 2 I 2 
Evanghelic 2800 2500 2 2 I I 
de confesiune 
augustană 

Evanghelic 1100 1000 2 2 I I 
sinodo-prczbi-
tcrian 

Armcano-gre-
gorian 3000 2000 3 2 I I 

Mozaic 5000 3000 2 2 16 13 
Musulman 500 500 I l l I 

3 De exemplu nu este deloc limpede din cc cauză co.nunitatea catolică din Bucu1cşti a pierdut în 
câţiva ani aproximativ 20000 de membri. În alte cazuri scăderea numărului mcmbril9r unei comunită\i 

. religioase se explică prin emigraţie, fenomen care îi caracterizează pc germani şi pc evrei. ln 1978 emigraseră 
138 de germani membri ai comunitâţii lutcranc din Bucureşti, cc reprezentau aproximativ 5% din totalul 
acesteia. 
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Adventist 1800 2250 5 5 5 5 
de ziua 
a şaptea 

Baptist 1425 2600 7 6 6 7 

Creştin după 2073 4200 7 7 6 8 
evanghelie 

Penticostal 1577 2200 4 4 4 4 

În anii 1980 au fost redactate ale documente cu caracter statistic care pot oferi 
noi datecu privire Iâ dinamica cultelor. În cazul BOR în noiembrie 1982 funcţionau 178 
unităţi de cult la Bucureşti şi 102 în S.A.I. deservite de 397 preoţi pentru 1430000 
credincioşi. Doi ani mai târziu, în 1984 se înregistrau 270 biserici ortodoxe la un număr 
constant de credincioşi pentru ca la 9 iunie 1987 se fie dată cifra de 285 biserici 
ortodoxe din care 120 în S.A.I. Conform aceloraşi statistici rezultă că în S.A.I. se 
construiseră 18 biserici. Paralel numărul preoţilor scăzuse în 1987 la 365. Situaţia Bi
sericii catolice din punct de vedere statistic stagna. Numărul lăcaşurilor de cult rămâne 
la 1 O pentru toată perioada în vreme ce numărul preoţilor varia între 15 şi 17. Autorităţile 
erau preocupate şi de dispunerea pe criterii religioase a minorităţilor. La 8_ aprilie 1_98~ 
existau la Bucureşti 6400 de maghiari credincioşi din care 4200 catolici, 1500 reformaţi 
şi 700 evanghelici. Germapii credincioşi erau 3000 din care 800 catolici şi 2200 lute
rani. În afară de aceştia mai erau 3000 de evrei, 2000 de armeni şi 500 turco-tătari şi 
albanezi. Există şi câteva notaţii privitoare la dispunerea -credincioşilor pe. criterii de 
grup socio-profesional, sex şi vârstă. Potrivit unor note din noiembrie 1982 şi 8 aprilie 
1985, 60% din credincioşi erau femei. După categorii de vârstă 60% erau persoane de 
peste 50 de ani, 20% între 30-50 de ani şi 20% sub 30 de ani. În funcţie de apartenenţa 
la mari categorii sociale 50% erau pensionari, casnice şi mici meseriaşi, 30% muncitori, 
tehnicieni şi cadre medii, 20% funcţionari şi intelectuali. 

O afinare a analizei ar presupune luarea în discuţie a fiecărui cult în parte atât cât 
permit documentele citate mai ales că dincolo de aprecieri globale există trăsături spe
cifice importante. Această analiză aplicată la principalele culte este dependentă de pro
blemele care interesau autorităţile comuniste : comportarea personalului de cult şi a 
ierarhiei acolo unde este cazul, catehizarea ca principal vector de difuzare şi de fapt 
supravieţuire a credinţei, atragerea tineretului la viaţa religioasă, gradul de practică 
religioasă a credincioşilor, fenomene negative cum ar fi, pe un plan general, ceea ce 
regimul denunţa ca „intensificare a vieţii religioase" şi în particular diverse forme de 
dizidenţă4 . Oraşul Bucureşti pare să aibă o situaţie specială din punct de vedere a 
fenomenului religios. Cel puţin inspectorul Niţă Pascu resimţea această particularitate 
când scria la 25 februarie 1982: „Un aspect specific la care doresc să mă refer este dat 
şi de permanenţa şi intensitatea vieţii intelectuale, ştiinţifice şi cultural-educative, prin 
existenţa în Bucureşti a celor mai prestigioase instituţii de învăţământ, artă şi cultură de 
mase, activitatea organizaţiilor politice şi factorilor educaţionali care influenţează con
tinuu slăbirea şi scăderea gradului de religiozitate a credincioşilor, fapt care determină 
cultele să caute forme şi mijloace tot mai rafinate de rezistenţă şi mai ales adaptare 
pentru a supravieţui ofensivei de formare a unei noi conştiinţe şi concepţii despre lume 

4 Documentele consultate până în prezent nu permit analize aprofundate asupra grupărilor religioase 
interzise. O notă din I t martie 1985 trece în revistă doar importanţa cifrică ( aproximată) a acestora: 
Martorii lui Iehova - 500 membri, Penticostalii dizidenţi - 120, Adventiştii reformişti - I 00, stiliştii - 60 
(grupare desfiinţată de autorităţi în 1983), Oastea Domnului - 350, Mormonii - 30, Meditaţia transcedentală 
- 250 din totalul pe ţară de 400-450, Biserica penticostală botezată cu Sf.Duh - 15, antropozofii - IO. 
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şi viaţă"5 . Ca atare într-un mediu care suferea mai mult ca oricare altul impactul moder
nizării conservatoare impusă de regimul comunist, cultele apelau la noi tehnici de 
menţinere a fervorii religioase, care trebuiau cunoscute şi operativ neutralizate. Reali
tatea este mult mai complexă şi diferită de un cult la altul. Ataşamentul la religie nu este 
doar rezultatul aplicării unor tehnici şi strategii rafinate, care i-ar fi conferit inspecto
rului Pascu o poziţie specială, ci coexistenţei acestora cu inerţii şi comportamente 
tradiţionale, cu apariţia masivă a fenomenului de religie-refugiu, aspect pe care evident 
autorităţile îl ignorau din neprofesionalism sau premeditat. 

Imaginea Bisericii Ortodoxe Române, aşa cum se degajă din documentele consul
tate este cenuşie şi puternic ireverenţioasă. Personalul de cult este considerat în general 
loial regimului şi animat de sentimente patriotice. Totuşi există fenomene negative care 
impietează asupra organizării cultului şi asistenţei religioase. Unul dintre acestea este 
îmbătrânirea clerului inferior datorat în primul rând limitelor impuse de departamentul 
cultelor accesului tinerilor la formarea teologică. Pentru a face faţă crizei de subîncadrare 
a credincii:işilor, ierarhia ortodoxă a fost obligată să menţină în serviciu numeroşi preoţi 
în vârstă. In 1987 se aprecia că din 365 de preoţi, 100 au peste 65 de ani, 145 între 60-
65 ani şi 120 sub 60 de ani din care abia 60 sub 45 de ani. La 13 februarie 1986 
inspectorul Pascu făcea un portret deloc măgulitor preoţimii ortodoxe: „Astfel (preoţii -
n.n.) oficiază servicii de cult în grabă, mai puţin conforme cu tipicul bisericesc, predicile 
se repetă, fiind mai mult improvizaţii care nemulţumesc masa de credincioşi.Pe linie 
social cetăţenească nu mai sunt în stare să dea o îndrumare sănătoasă credincioşilor prin 
actualizarea predicilor. Deşi nu mai au obligaţii materiale, sunt puşi pe căpătuială, lacomi 
de câştig bănesc, pretind sume de la credincioşi pe care nu le contabilizează şi le bagă 
în buzunar. Nu au teamă de sancţiuni bisericeşti, care în fapt nu se aplică şi se simt stăpâni 
pe poziţia de retragere din activitate prin pensionarea fără dificultăţi. Aceeaşi psihologie 
o au şi faţă de sancţiuni pe linia departamentului cultelor care nu poate aplica decât 
suspendarea contribuţiei bugetare pe care şi-o recuperează din fondurile proprii, deci nu 
pierd nimic iar în caz de retragerea recunoaşterii, au posibilitatea pensionării şi dacă mai 
au putere se duc să slujească în cimitirele de stat. Unii dintre preoţi se ceartă între ei 
ajungând să-şi adreseze reciproc insulte chiar în faţa credincioşilor care sunt derutaţi de 
la credinţa în preoţie, dar pentru că rămân credincioşi se reorientează spre neoprotestanţi 
unde disciplina este mai la locul ei"6. Din acest tablou întunecat singurul punct pozitiv 
este dezinteresul preoţilor faţă de propaganda pe care ar fi trebuit să o facă regimului prin 
intermediul predicilor. Venalitatea preoţilor ortodocşi, slaba preocupare pentru adminis
trarea bunurilor parohiale şi pentru menţinerea de relaţii cordiale cu credincioşii au efecte 
dintre cele mai dezagri::_abile şi în primul rând crearea condiţiilor optime pentru proze
litismul neoprotestant. In acest caz catehizarea, faţă de care regimul comunist se mani
festa cu nedisimulată adversitate, era necesară şi chiar încurajată de autorităţi. La 3 martie 
1982 Pascu constata următoarele: „Cultul ortodox este cunoscut că nu manifestă o preo
cupare specială pentru prozelitism şi nici pentru îndoctrinarea religioasă a copiilor şi 
tineretului. În Bucureşti nu există cazuri ... Această situaţie este defavorabilă cultului ortodox 
dând ocazii de speculaţii prozelitismului neoprotestant şi în ultimă instanţă constituie 
pepiniera de recrutare a adepţilor care în proporţie de 99% provin de la ortodocşi"7 . O 
posibilă remediere era văzută în condiţiile alegerii noului patriarh, speranţe raportate de 
inspector în 1986: „Prin numirea noului patriarh Teoctist se aştepta un reviriment în 

5 A.D.C. 
6 ibidem 
7 ibidem. O opinie la fel de tranşantă este exprimată Ia 3 aprilie 1979 : „ nu se poate vorbi de o 

preocupare a preoţilor pentru atragerea la viaţa religioasă şi instruirea în vreo formă a copiilor şi tineretului" 
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privinţa disciplinării clerului, a sancţionării abaterilor, a punerii unei ordini începând cu 
centrul eparhial unde sunt menţinute unele elemente care de mulţi ani au depăşit limita 
de vârstă şi trebuiau să se retragă onorabil dar se pare că este mai convenabil să nu se 
facă nimic şi să se primească retribuţia postului de vicar, consilier, inspector eparhial, şef 
birou şi alţii ... Până în prezent Patriarhul Teoctist nu se arată a fi dispus să ia unele măsuri 
care ar fi absolut necesare în interesul cultului şi pentru o mai bună colaborare cu statul"8. 

Or imobilismul patriarhului se explică tocmai prin evitarea accentuării „colaborării cu 
statul"; dacă s-ar fi renunţat la serviciile unor clerici poate rutinieri dar de încredere, 
succesorii acestora ar fi fost probabil tentaţi spre o atitudine mai condescendentă faţă de 
regim. Din această perspectivă B.O.R. era prinsă într-un cerc vicios.Pornind de la aceste 
caracterizări, într-o oarecare măsură exagerat-depreciative este greu de presupus că preoţii 
ortodocşi ar fi fost capabili de inovaţie în metodele de pastoraţie. Totuşi nu există un 
proces masiv de abandonare a ortodoxiei din partea credincioşilor. Mai mult se înregis
trează o afluenţă semnificativă către Biserică, nu numai în rândul adulţilor dar şi al 
tinerilor, este adevărat în împrejurări circumstanţiate. La 3 februarie 1978 erau notate 
următoarele: „Dacă avem în vedere tineretul de toate categoriile de vârstă ne este plăcut 
să constatăm că în mare majoritate acesta nu exteriorizează sentimente de pioşenie sau 
religiozitate excesivă, prin îngenunchieri, sărutări de icoane sau alte manifestări de acest 
gen. Majoritatea tinerilor manifestă o notă de curiozitate, a omului care asistă la ceva nou, 
dacă avem în vedere fastul şi ritualul anumitor slujbe, se arată dispus să stea cu răbdare, 
cu aer de meditaţie sau chiar falsă afectivitate când vin perechi, băieţi şi fete. Sunt însă 
şi unii tineri, mai ales eleve şi studente, tinere muncitoare care poartă cruciuliţe, iconiţe 
şi alte însemne religioase, aprind lumânări, dau acatiste„.fac închinăciuni şi îndelungate 
îngenunchieri la icoane, pentru rugăciuni de ajutor în preajma examenelor, a căsătoriei, 
pentru alegerea noului partener de viaţă"9 • Un alt indiciu al ataşamentului populaţiei la 
~redinţă este participarea la marile evenimente religioas~ ale anului, Naşterea Domnului, 
Invierea Domnului, Sfânta Maria etc. Participarea credincioşilor la slujbele ocazionate 
de aceste evenimente din viaţa Bisericii era atent urmărită de funcţionarii departamentului 
cultelor. Astfel potrivit unei note din 24 aprilie 1979 au fost supravegheate serviciile 
religioase de Paşti la 15 biserici ortodoxe, la 3 case adventiste, la 3 baptiste, 3 creştine 
după evanghelie şi 2 penticostale. Redactorii notei remarcau o mai mare afluenţă decât 
în anii 1977-1978. La catedrala patriarhală participaseră 5000 de credincioşi, iar la bi
sericile Domniţa Bălaşa, Albă, Boteanu, Kretzulescu, Militari I,II,III numărul credincioşilor 
variase între 1000-3500. Se remarca de asemenea că tineretul reprezentase 40-45% din 
totalul participanţilor, iar femeile 60-70%. Conform unei alte note din 20 aprilie 1982 
supravegherea serviciilor religioase de Paşti s-a realizat la nu mai puţin de 56 de biserici 
(37 ortodoxe, 4 catolice, 1 luterană, 1 reformată, 1 sinodo-prezbiteriană, 3 baptiste, 3 
adventiste, 3 creştine după evanghelie, 3 penticostale). Inspectorii departamentului cul
telor pe baza evaluărilor făcute pe teren, avansau şi o statistică ce reflecta dinamica 
participării credincioşilor B.O.R.: 

Biserica 

Catedrala patriarhală 
Parcul Domenii 
Sfântul Vasile Cotroceni 
Domniţa Bălaşa 

Ghencea Parc 

8 A.D.C. 
9 ibidem 

1981 I982 

4000 7000 
7000 7000 
400 1000 

2000 2500 
1000 8000 
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Din punct de vedere al compoziţiei se menţiona că la catedrala patriarhală tinerii 
între 15-25 ani repre~entau 60-65% din participanţi iar media participării tineretului 
ortodox era de 60%. ln mai 1986 totalul credincioşilor ortodocşi care participaseră la 
serviciile religioase de Paşti era estimat la 85000, iar din punct de vedere al compoziţiei 
60% erau copii şi tineri, 30% de vârstă medie şi doar 10% bătrâni. Principalele lăcaşuri 
ortodoxe frecventate de bucureşteni cu acel prilej erau catedrala patriarhală (6000 
participanţi), Caşin(7500), Elefterie Nou(7000), Cotroceni(3000), Albă(3000), Dudeşti
Cioplea(3000), Cemica(4500), Căldăruşani(2000). Tradiţia practicii religioase ortodoxe 
face ca slujbele de Crăciun să fie mai puţin frecventate. Evident şi aceste servicii erau 
supravegheate după cum demonstrează o informare din 27 decembrie 1979 redactată de 
!:Inul dintre cei mai importanţi funcţionari ai departamentului cultelor, Eugen Munteanu. 
ln acel an au fost supravegheate 30 de biserici ortodoxe, 4 catolice, 2 protestante, 8 
neoprotestante. Printre_ obiectivele pe care şi le propuneau funcţionarii departamentului 
cu această ocazie, figurau: observarea desfăşurării serviciilor religioase, conţinutul pre
dicilor, afluenţaA credincioşilor, compoziţia acestora pe criterii de vârstă şi sex, colpor
tajul religios. lntr-adevăr, spre deosebire de sărbătorile de Paşti, acum numărul 
participanţilor era mai mic, 800 la catedrala patriarhală, 600 la Sfântul Spiridon Nou. 
Ca observaţie sociologică se menţiona că femeile erau 60-70% din total iar copii şi 
tinerii doar 10-15%. O manifestare religioasă specifică oraşului Bucureşti este hramul 
Sfântului Dumitru care se oficiază între 25-27 octombrie 10. Pe parcursul a trei zile se 
succed serviciile religioase şi se organizează pelerinajul credincioşilor la racla cu moaştele 
Sfântului Dumitru de la catedrala patriarhală. Notorietatea acestui hram este dată şi de 
existenţa unei legende, care datează este drept de puţină vreme. Iniţial moaştele Sf. 
Dumitru se aflau în localitatea bulgară Basarabov de unde generalul rus Piotr Saltâkov 
le-a adus în 1774 la Bucureşti, unde în iulie negustorul bucureştean Hagi Ghiţă le-a 
cumpărat şi donat catedralei mitropolitane. În primul război mondial, ocupanţii bulgari 
au încercat să readucă moaştele în Bulgaria, dar convoiul care le transporta s-a imobi
lizat mirac_!:llos lângă Giurgiu iar comandatura germană a dispus reinstalarea lor la 
Bucureşti. In anii interbelici se organizau procesiuni ale moaştelor prin ţară dar odată 
cu instaurarea regimului comunist acestea au fost interzise. Afluenţa credincioşilor este 
destul de importantă după cum rezultă din evaluările făcute de autorităţi: 

An Număr de participanţi 

1977 49500 
I978 24500 
1979 29000 
1980 46000 
1981 41000 

Cât priveşte compoziţia pelerinilor aceştia erau 70% femei şi 10-12% copii şi 
tineret. Potrivit unei informări din 28 octombrie 1982 în acel an au participat 46000 de 
credincioşi( în 1984 vor participa 3 8000 de credincioşi), funcţionarii departamentului 
cultelor relevând participarea unor membrii ai organizaţiei clandestine „Oastea Domnu
lui" dar şi a unor turişti din URSS, Bulgaria, RFG şi Grecia. Dacă 80% din participanţi 
erau femei, tot 80% erau persoanele de peste 25 de ani, copii şi tineretul părând puţin 
atraşi de această manifestare. 

În anii 1980 criza comunismului în România s-a accelerat paralel cu accentuarea 
dimensiunilor despotice ale regimului. Arbitrariul deciziilor ascundea lipsa oricărui proiect 

10 În fapt catcgrala patriarhală arc mai multe hramuri : Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Sfântul 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir(26 octombrie) şi Cuviosul Dimitrie cel Nou din Basarabi(Basarabov) 
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social-economic şi politic viabil şi se părea că singura soluţie avută în vedere de autorităţi 
era supunerea populaţiei la un sacrificiu absurd. Una dintre deciziile arbitrare care a 
beneficiat de o intensă mediatizare în Occident a fost programul sistematizării localităţilor 
urbane şi rurale oraşul Bucureşti fiind privilegiat din această perspectivă. În cursul 
sistematizării capitalei, care a antrenat distrugerea masivă a cartierelor tradiţionale, un 
număr important de biserici au fost demolate. Potrivit unei situaţii redactate la 26 aprilie 
1988 au fost distruse următoarele lăcaşuri de cult ortodoxe11 

Biserica Anul demolirii 

Enei 1977 
Albă Postăvari 1980 
Spirea Veche 1981 
Izvorul Tămăduirii 1981 
Buna Vestire - Rahova 1981 
Crângaşi li 1982 
Gherghiceanu 1984 
Sf. Nicolae Sârbi 1986 
Sf. Nicolae Jitniţă 1986 
Crângaşi I 1986 
Doamna Oltea 1986 
Pantelimon(insulă) 1986 
Văcăreşti 1986 
Cotroceni 1986 
Olteni 1987 
Sf. Vineri Herescu 1987 
Spiridon Vechi (operetă) 1987 
Bradu Staicu 1987 
Sf. Treime Dudeşti 1987 
Sat Buda, comuna Cometu 1987 
Sat Ordoreanu, comuna Domneşti 1987 
Sat Dimieni, comuna Tunari 1987 

Pe de altă parte pentru alte câteva biserici autorităţile au acceptat să facă efortul 
de a le menaja prin translarea lor pe noi amplasamente: 

Biserica Anul translatirii 

Schitul Maicilor 1981 
Olari 1982 
Sf. Ilie Rahova 1984 
Mihai Vodă 1985 
Sf. Gheorghe Capră 1986 
Sf. Ioan Piată 1986 
Cuibul cu barză 1988 

Demolarea bisericilor din Bucureşti reprezintă un subiect extrem de sensibil pentru 
istoria recentă a ţării, un episod cu mai mulţi actori şi cu deznodământ dramatic. În mod 
evident conducerii B.O.R. îi revine o mare parte din responsabilitatea acestei drame. Nu 

11 Victime ale demolărilor nu au fost doar bisericile ortodoxe. Conform unei situaţii din 28 august 
1987 privind lăcaşurile cultului mozaic, fuseseră demolate 6 sinagogi( Templul Sefard, sinagoga A.B.Zissu, 
sinagoga Malbim, sinagoga Reşith Death, sinagoga Craiver Raf, sinagoga Friedman). Servicii religioase mai 
erau oficiate la 8 sinagogi iar alte 4 erau închise probabil din cauza emigrării credincioşilor www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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este mai puţin adevărat că posibilii săi aliaţi, intelectualitatea umanistă - existenţa societăţii 

civile nu poate fi invocată - şi chiar enoriaşii direct afectaţi nu au intervenit în proporţie 
semnificativă. De asemenea trebuia menţionată implicarea departamentului cultelor în 
episodul demolării bisericilor după cum se recunoaşte într-o dare de seamă pe anul 1986 
redactată de inspectorul pentru culte al capitalei : „ În cadrul măsurilor de sistematizare, 
la solicitarea conducerii Consiliului popular al municipiului Bucureşti şi cu aprobarea 
departamentului cultelor, am sprijinit acţiunile de dezafectare(sic) a 7 obiective orto
doxe, două mozaice şi unul adventist"12.Asupra motivaţiei demolării bisericilor din 
Bucureşti, deşi nu toate elementele dosarului sunt cunoscute, totuşi considerăm că nu 
este realistă detectarea unei campanii antireligioase în aceste acte reprobabile. Dintr-o 
perspectivă cantitativă, deşi nu aceasta este în primul rând relevantă, funcţionau în 
România anului 1987 un număr de 12342 de biserici ortodoxe. Minima luciditate pe 
care o putem acorda regimului comunist din România, face ca acesta să fi realizat 
imposibilitatea declanşării unei campanii antireligioase de al cărei succes nu era deloc 
sigur. Mai grav este că autorităţile au trecut la demolarea bisericilor bucureştene scon
tând pe lipsa de reacţie a ierarhiei şi credincioşilor. De altfel nu toate bisericile au fost 
demolate în cursul sistematizării capitalei. De exemplu biserica Enei a fost demolată din 
cauza gravelor avarii suferite în urma cutremurului din 1977 (cu acel prilej au fost 
avariate în diverse grade 51 de biserici ortodoxe). Totuşi ierarhia a căutat să neutralizeze 
efectele demolărilor şi să menţină prezenţa Bisericii în rândul credincioşilor, mai ales 
acolo unde aceştia erau privaţi de asistenţă religioasă. La 17 noiembrie 1987 patriarhul 
B.O.R.Î.P.F. Teoctist adresa primarului capitalei Constantin Olteanu o scrisoare care 
prin motivaţii abile, cu concesii făcute puterii, într-o variantă originală a limbajului de 
lemn, încerca să perpetueze misiunea eternă a Bisericii, menţinerea ataşamentului 
populaţiei la credinţa creştină: „După cum se cunoaşte B.O.R. a fost, este şi rămâne 
alături de poporul român şi se identifică prin lucrarea slujitorilor şi credincioşilor ei cu 
viaţa şi aspiraţiile întregului nostru popor.Şi în acestă epocă de dezvoltare a programelor 
măreţe în care intră şi modernizarea edilitară a capitalei, dobândind înfăţişarea epocii 
numită Epoca Nicolae Ceauşescu, noi şi clerul Bisericii noastre înţelegem să sprijinim 
această măreaţă acţiune, aşa cum de altfel, au procedat şi înaintaşii noştri. Sprijinind tot 
ceea ce este îndreptat spre unitatea poporului român, în jurul conducerii de stat şi a 
preşsedintelui Republicii, domnul Nicolae Ceauşescu, supunem cunoaşterii şi aprecierii 
dvs. cerinţa imperioasă ca în cartierele care urmează să fie modernizate, să se studieze 
şi să se rezerve unele spaţii necesare zidirii de biserici pentru credincioşii ortodocşi, 
după planurile ce vor fi aprobate, conform cu noua înfăţişare arhitectonică a capitalei, 
cerinţă despre care am discutat cu domnia voastră la întâlnirea pe care am avut-o. Facem 
această intervenţie pentru a preveni acţiunile prozelitiste ale grupărilor neoprotestante 
sectare, care după cum se cunoaşte desfăşoară activităţi menite să divizeze nu numai 
viaţa religioasă ortodoxă ci şi unitatea de muncă şi de avânt ale fiilor poporului nos
tru"13. 

Catolicii sunt principala minoritate religioasă din Bucureşti, cunoaşterea ei cifri-
că părând a fi destul de exactă. · 

12 Acelaşi inspector face la 11 februarie 1982 propunerea bizară de transformare a unor biserici în 
inslituţii muzeistice. Acestea erau Kretzulcscu, Sf. Elcftcrie Vechi, Sf. Gheorghe Nou, Stavropoleos şi 
mănăstirea Snagov. Chiar şi în aceste condi!ii este greu să admitem că propunerea făcea parte dintr-un plan 
concertat cu obiective antireligioase 

13 A.D.C. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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JO iunie 1977 inceputul anilor 1980 

Unitatea de cult Nr.familii Credincioşi Minoritari Nr. familii Credincioşi Minoritari 

Sf.Iosif 8167 31156 21250 

Bărătia 4100 12400 4200 13589 4200 

maghiari maghiari 

800 germani 800 germani 

Sf.Anton (filială) 190 560 490 

Sf.Tereza 800 2600 2222 

Sf.Elena( filială) 110 330 158 

Maica Îndurerată 600 1823 512 1356 

Dudeşti-Cioplea 1085 2990 3385 

Sf.Cruce 80 220 143 

Popeşti-Leordeni 1560 5100 Majoritate 6870 Majoritate 

bulgari bulgari 

CI a uzura 26 de 

Sf.Agnes călugărite 

în 1979 

şi 22 

în 1982 

Total 16692 57179 15430 50463 

Ca orice minoritate religioasă, comunitatea catolică din Bucureşti căuta să dispu
nă de o bună organizare şi încadrare a credincioşilor, prin realizarea conştiincioasă a 
oficiilor divine, prin mobilizarea mai mare a credincioşilor, prin realizarea catehizării 
copiilor şi tineretului. Autorităţile erau interesate să cunoască, dar şi să descurajeze, 
unele fenomene considerate negative cum ar fi prozelitismul realizat mai ales prin căsă
torii mixte (prin reversariu partea necatolică se obligă să educe copii în credinţa cato
lică), catehizarea, intensificarea vieţii religioase, aplicarea decretului privind apostolatul 
laicilor din 18 decembrie 1965 adoptat de Conciliul Vatican II. Funcţionarii departamen
tului cultelor remarcau introducerea reformelor conciliare, în primul rând utilizarea lim
bii materne la slujbe, vizitele pastorale la domiciliul credincioşilor, asistenţa religioasă 
acordată bolnavilor, sfiinţirea caselor şi mai cu seamă catehizarea. La 3 februarie 1978 
se consemnau următoarele privind acest din urmă aspect: „Este de reţinut faptul că se 
observă o creştere a participării copiilor şi tineretului la instruirea religioasă, determi
nată de preocuparea credincioşilor romano-catolici care dovedindu-se mai rigorişti, îşi 
aduc copii la catehizare atât din convingere proprie cât şi la invitaţia preoţilor. Liturghii
le solemne, acompaniate de orgă şi cor, atrag prin fastul lor un mare număr de credincioşi, 
printre care mulţi intelectuali de alte confesiuni. Concertele religioase organizate cu 
prilejul diferitelor sărbători, atrag de asemenea un număr mare de ascultători din care 
mulţi necatolici. Explicaţia este dată de temeinica pregătire a acestor concerte, popula
rizarea lor şi folosirea unui repertoriu clasic aparţinând unor mari compozitori" 14 • Din 
punctul de vedere al organizării parohiale, minoritatea catolică avea până în 1975, 3 
parohii şi 5 filiale, iar după această dată dispunea de 5 parohii şi 3 filiale. Asistenţa 
religioasă era asigurată de 17-18 preoţi. Dacă la 17 noiembrie 1983 aceştia erau 
caracterizaţi ca fiind „rezervaţi în colaborare (cu autorităţile-n.n.), ascunşi, fricoşi'', nu 

14 ibidem 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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au lipsit preoţi ale căror comportamente au fost considerate de autorităţi drept necores
punzătoare, aceştia fiind trimişi în provincie,cum a fost cazul preoţilor Alexandru Gae
vschi şi Eugen Bortoş. Catehizarea copiilor şi tineretului se făcea pe baza „Catehis
mului" tipărit de Arhiepiscopia romano-catolică de Bucureşti în 1977. În 1978 în pro
cesul catehizării au fost cuprinşi 250 de copii, în 1979 - 300 iar în 1981 - 320, dueă 
opinia funcţionarilor de la culte puţini în raport cu numărul total al copiilor catolici. In 
general dispoziţiile conciliare sunt aplicate, cum ar fi oficierea slujbelor şi tainelor 
religioase în limba maternă (cu excepţia marilor sărbători), introducerea mesei în faţa 
altarului de unde preotul oficiază orientat spre credincioşi, concelebrarea (slujbe reali
zate de mai mulţi preoţi). Se constată o aplicare inconsecventă a decretului privind 
apostolatul laicilor - doar 2 din cele 9 biserici au consilii parohiale - probabil din 
motive de prudenţă. Credincioşii participă în număr destul de mare la serviciile religioa
se, mai ales la Dudeşti-Cioplea şi Popeşti-Leordeni şi „sunt darnici astfel încât bisericile 
au o situaţie bănească bună". În 1983 are loc o schimbare în viaţa Arhiepiscopiei 
romano-catolice de Bucureşti care a avut efecte asupra activităţii religioase a comunităţii 
catolice din Bucureşti şi anume moartea lui Francisc Augustin, conducătorul arhidiece
zei dar cu o situaţie canonică neclară în raport cu Sfântul Scaun şi accederea la condu
cerea acesteia a lui P.S.S. Ioan Robu. Efectele acestei schimbări sunt sintetizate într-un 
document din 1986: „De preocuparea episcopului Robu de a organiza mai bine viaţa 
religioasă ·din dieceza de Bucureşti nu poate fi nici un dubiu, însă pentru o cunoaştere 
mai bună a intenţiilor sale consider că trebuia să-l controlez mai des fiind destul de 
abordabil în discuţiL În acest an va trebui să mă ocup în primul rând de cunoaşterea 
tinerilor preoţi şi a selecta pe cei abordabili şi cu care se poate colabora"15 . Principala 
preocupare a noului episcop a fost întinerirea clerului din capitală prin aducerea de 
preoţi tineri şi activi care au fost prezentaţi credincioşilor în cadrul unei liturghii solem
ne oficiate la 27 iulie 1986 la catedrala Sf.Iosif. Speranţele inspectorului cu privire la 
noii slujitori par să fi fost înşelate de vreme ce notează că „noii tineri preoţi romano
catolici aduşi de episcopul Robu în Bucureşti se arată a fi f~arte închişi şi rezervaţi faţă 
de raporturile de colaborare şi practic evită orice discuţie. In realitate consider că este 
un cuvânt de ordine al episcopului Robu ca subalternii să nu întreţină legături cu orga
nele de stat". Episcopul Robu, pentru a dispune de colaboratori de încredere, nu a ezitat 
să facă apel la elemente considerate de autorităţi suspecte sau compromise, cum ar fi 
preotul Tătaru de la Focşani, fost deţinut politic, sau preotul Eugen Bortoş, promovat 
consilier administrativ care „ în urmă cu câţiva ani a fost avertizat la Departamentul 
Cultelor pentru transmitere de date şi informaţii în străinătate, legături directe sau 
corespondenţă cu diverşi străini despre care nu informa, incitarea credincioşilor la unele 
acţiuni de nemulţumire, stimularea activităţii clandestine a foştilor greco-catolici"16. 

După cum s-a menţionat participarea credincioşilor la principalele sărbători religioase 
părea să fie importantă totuşi o comparare a numărului participanţilor cu numărul total 
al enoriaşilor, duce la nuanţarea acestei afirmaţii. La slujbele de Crăciun din 1979 şi 
1983 participaseră la catedrala Sf.Iosif 2500 şi respectiv 1200 de credincioşi iar de 
Paşti, la aceeaşi catedrală, participaseră în 1981 şi 1982, 800 şi respectiv 1200, ceea ce 
înseamnă, în cel mai bun caz, o rată a participării cu puţin peste 10%. 

Deşi din punct de vedere numeric nu reprezentau o fracţiune importantă din 
populaţia bucureşteană, cultele neoprotestante au fost o constantă preocupare, dublată 
de nelinişti, pentru autorităţile comunist~. Disciplina confesională, solidaritatea 
credîncioşilor, rata participării la serviciile religioase apreciată la circa 95%, dificultatea 

15 ibidem 
16 ibidem 
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\de a penetra comunităţile neoprotestante, numărul mic de deservenţi dispuşi să „colabo
\reze" cu regimul au făcut ca funcţionarii departamentului cultelor să consume multă 
~nergie pentru cunoaşterea şi influenţarea, de multe ori eşuată, a acestor culte. În Bucureşti 
'există toate cele 4 culte neoprotestante recunoscute legal : baptiştii, adventiştii, creştinii 
după evanghelie şi penticostalii. Ceea ce impresiona dezagreabil autorităţile era dina
mis~ul acestora şi creşterea lor numerică. De exemplu conferinţa Bucureşti a cultului 
adventist de ziua a şaptea evoluase de la 166? membri în 1968, la 1902 în 1971, la 2070 
în 1975 şi la 2665 în 1977. Există numeroase evaluări statistice ale cultelor neoprotes
tante pe baza cărora este posibilă reconstituirea unei dinamici. 

Comunitatea baptistă 

Data Nr. membri Nr. aparţinători Case de rugăciune Nr. pastori 

I iulie 1978 2378 569 6 6 
I februarie I 980 2162 934 6 6 

Comunitatea adventistă 

Data Nr. membri Nr. aparţinători Casc de rugăciune Nr. pastori 

I iulie 1978 2683 673 
I februarie I 980 2769 742 5 5 

Comunitatea creştini după evanghelie 

Data Nr. membri Nr. aparţinători Casc de rugăciune Nr. pastori 

I iulie 1978 2867 1797 
I februarie I 980 2884 1665 8 8 

Comunitatea penticostali 

Data Nr.membri Nr. aparţinători Casc de rugăciune Nr.. VCS ti !ori 

I iulie 1978 1833 903 
I februarie 1949 934 4 4 

Situaţia numerică şi compoziţia socială a cultelor neoprotestante la 1 ianuarie 1983 

Adventist Baptist 
Creştin 

Penticostal 
după evanghelic 

Nr. membri 2967 2789 4506 2100 
Nr. aparţinători 697 650 520 350 
Casc de rugăciune 7 7 plus o filială 13 plus o filială 4 
Nr. pastori, vestitori 7 8 8 4 
Muncitori 1237 1445 2460 980 
Agricultori 107 89 306 -
Intelectuali 318 ' 305 156 87 
Func!ionari 95 140 185 156 
Mici meseriaşi 35 48 52 14 
Pensionari 750 457 950 406 
Casnice 425 305 397 457 
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O informare sintetică din 3 martie 1982 referitoare la cultele neoprotestante avan
sează cifra totală de 12394 membri şi 2190 aparţinători( inclusiv S.A.I.) care dispun de 
34 case de rugăciuni diO care 12 în S.A.1. 1 • După compoziţia socială erau 5220 de 
muncitori, 534 agricultori, 1060 de intelectuali, 803 funcţionari, 265 mici meseriaşi, 2860 
pensionari, 1652 casnice(este curioasă absenţa tineretului şcolar). Din punct de vedere 
etnic din cei 12394 de membri, doar 258 erau minoritari. Viaţa religioasă a cultelor 
neoprotestante provoacă numeroase comentarii defavorabile ale autorităţilor.O imagine 
globală a acestei situaţii rezultă dintr-o informare din 13 februarie 1986: „datorită trăsă
turilor specifice neofite, fanatice şi expansioniste care dau activităţii lor un caracter domi
nant de nocivitate, cultele neoprotestante din Bucureşti - spun asta pentru că aici se află 
conducerile lor, de aici se dă tonul, de aici se copiază şi imită cele văzute şi constate -
sunt tot mai mult preocupate de intensificarea vieţii religioase şi a prozelitismului" 18• 

Prozelitismul este denunţat în mod sistematic de rapoartele consacrate acestor culte cu atât 
mai mult cu cât neoprotestanţii renunţaseră la autoizolarea în care se complăcuseră. La 3 
februarie 1978 se facea următoarea constatare valabilă pentru toate cele 4 culte: „Preocu
parea principală a conducătorilor şi pastorilor acestor organizaţii este să le dea un caracter 
dinamic, în sensul ca fiecare credincios să devină un misionar capabil să atragă prozeliţi, 
problemele religioase devenind factorul primordial al vieţii lor". Prozelitismul, cât se 
poate de real practicat de aceste culte, era realizat de laici şi nu de pastori. Metodele erau 
dintre cele mai diverse, cum ar fi invitaţii plasate în cutiile de scrisori, vizitarea şi ajuto
rarea bolnavilor care sunt invitaţi după spitalizare să participe la serviciile religioase (se 
semnalează cazuri de cadre medicale care fac propagandă neoprotestantă), colecte în 
favoarea celor cu stare materială precară etc. Toate acestea se aplică după ce posibilii 
candidaţi sunt selectaţi în urma unui studiu prealabil.Creşterea numerică a cultelor neopro
testante, deşi nu este spectaculoasă, se realizează pe seama sporului natural al comunităţilor 
propriu zise şi recrutării de noi adepţi de la alte culte, cu precădere cel ortodox. Această 
stare de lucruri este recunoscută la 1 O mai 1980 de o manieră categorică: „ln argumentarea 
acestei afirmaţii (recrutarea de adepţi din rândul ortodocşilor - n.n.) stă şi faptul că în 
urmă cu 5-6 ani când exista posibilitatea unei verificări a candidaţilor la botezul nouteş
tamental, constatarea era că toţi cei proveniţi de la alte culte erau de la cultul ortodox. In 
prezent când neoprotestanţii oficiază botezuri fără a mai anunţa inspectorul teritorial, nu 
mai există practic nici o posibilitat~ de cunoaştere a candidaţilor care prin botez devin 
membri ai comunităţilor respective. In anul 1971 existau aproximativ 9000 membri iar în 
prezent neoprotestanţii numără circa 14000 membri deci cu 5000 mai mult într-un timp 
de 10 ani. Acest spor nu poate fi atribuit decât în proporţie de 60-70% fe seama copiilor 
proveniţi din familii de credincioşi iar restul provin de la ortodocşi" 1 • Alt aspect care 
alarma autorităţile era continua preocupare a neoprotestanţilor de a asigura o sQlidă ins
truire religioasă copiilor şi tineretului. Pe fundalul nerespectării programului serviciilor 
religioăSe care fusese avizat de departamentul cultelor, se constata că după 1977 activi
tatea de educare religioasă a tineretului s-a generalizat. Dacă iniţial, la presiunea autorităţilor, 
cultele neoprotestante acceptaseră să realizeze catehizarea cu toţi credincioşii, acum 
tineretul este catehizat separat. Catehizarea tineretului se realiza la adventişti în cadrul orei 
de sabat, la baP._tişti şi penticostali la ora biblică iar la creştinii după evanghelie în ora de 
evanghelizare. In 1979 se constata că la 21 din cele 23 de case de rugăciuni existente în 
capitală sunt amenajate spaţii rezervate mamei şi copilului. Programele de catehizare, 

17 În 1986 a fost demolată în cadrul programului· de sistematizare a capitalei casa adventistă din 
strada Polenului 

18 A.D.C. 
19 ibidem. În privinţa botezurilor, veritabil act de naştere al unui neoprotestant, la 4 aprilie 1979 

inspectorul constata dezabuzat că „ nu există nici un drept de control, nu sunt anunţate şi nici nu se poate 
interveni pentru prevenirea lor" 
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adaptate vârstei, prin utilizarea unor tehnici modeme de către un corp de instructori 
entuziaşti, sunt atractive şi produc rezultate. Serviciile religioase sunt oficiate cu fast, 
utilizându-se coruri şi fanfare. De altfel activitatea artistică religioasă deosebit de ir!!~llliă 
foloseşte preponderent tineri. În 1982 activau în cadrul comunităţilor neoprotestante 18 
coruri polifone şi 15 orchestre iar în formaţiile artistice activau 1300 de persoane majo
ritatea tineri. Graţie acestei preocupări se estima in 1979 că tip._erij suntJu.Q~()p_orţie de 
99% ataşaţi credintei20. Cultele neoprotestante din România au legături susţinute cu 
organizaţiile religioase internaţionale respective fără să existe însă un raport de subordo
nare. Comunităţile sunt frecvent vizitate de pastori şi alte personalităţi religioase din 
Occident şi ~UA, fără ca aceste vizite să poată fi bine monitorizate, spre exasperarea 
autorităţilor. In 1982 se considera, valabil şi pentru alte culte, că „aceste contacte au 
semnificaţia lor pentru că permit deservenţilor şi cultelor din ţara noastră să primească 
anumite indicaţii, recomandări şi mai ales influenţe, din care multe negative aduse de 
străini. Acest aspect impune vigilenţă, cunoaşterea conţinutului acestor contacte şi a modului 
în care se reflectă în viaţa cultelor de la noi, lucru ce se poate realiza numai printr-o bună 
şi strânsă colaborare cu şefii şi deservenţii de culte"2 . Cultele neoprotestante nu s-au 
distins doar printr-o exemplară solidaritate şi fervoare religioasă ci şi prin atitudini de 
dizidenţă în raport cu ingerinţele autorităţilor care încercau să-şi menţină o tutelă apăsă
toare. PrLncipalii protagonişti ai acestei dizidenţe au fost pastorii şi liderii comunităţii 
baptiste. In 1982 se constata că pastorul Vasile Talpoş de la casa din şoseaua Mihai Bravu, 
efectua servicii religioase 5 zile pe săptămână, exemplu care a fost imitat şi de alţi pastori. 
Pavel Nicolescu, pastor la casa din strada Chilioarei până în 1978 fumizase date postului 
de radio Europa Liberă. Dincolo de aceste iniţiative individuale, apar manifestări dizidente 
organizate sub forma petiţiilor, scrisorilor şi memoriilor, unele difuzate în Occident. Anul 
1978 abundă sub acest aspect. Conducerea comunităţii baptiste din Bucureşti elaborează 
documentul „ Punctul nostru de vedere cu privire la situaţia actuală din cultul baptist", 
Pavel Nicolescu creator~} „ Asociaţiei pentru apărarea libertăţii religioase din România" 
redactează manifestul „ Incetaţi prigoana" iar la 15 august activistul baptist Aurel Popescu 
redactează o scrisoare deschisă adresată autorităţilor privind gravele atingeri ale libertăţii 
religioase. Atitudini asemănătoare, deşi nu atât de curajoase, apar şi la celelalte culte astfel 
că „se poate concluziona că toate cele 4 culte neoprotestante ridică multe şi serioase 
probleme, cultul baptist aflându-se pe un loc fruntaş în acte şi acţiuni necorespunzătoare, 
situaţie care se cere rezolvată cu atenţie şi mult tact"22 . 

Chiar dacă portretul religios al Bucureştilor la finele regimului comunist este 
incomplet datorită selecţiei operate, totuşi considerăm că au fost comentate principalele 
aspecte ale vieţii religioase din capitală. Evident diversificarea cercetărilor arhivistice ar 
putea conduce la elaborarea unei istorii religioase a Bucureştilor sub regimul comunist. 

SUMMARY 

Considerations Concerning the Religious Life of Bucharest By the End of the 
Communist Rigime 

Thc author rendcrs - by means of documents - an intcresting and less known aspect of thc rcligious 
lifc in the Romanian Capital, during thc final ycars of thc communist rcgimc. 

20 În aceeaşi ordine de idei la 3 februarie 1978 se afirma : „ Un alt mijloc de menţinere a tineretului 
şi atragerea altora (sic) este organizarea de servicii religioase speciale dedicate tinerelor fete, tinerilor căsători\i, 
ora copilului, ziua primăverii, ziua reculegerii, ziua celor fără de păcat şi multe altele" 

21 A.D.C. 
22 ibidem (informare din 3 martie 1982) www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



DANIA - COMPONENTĂ 
PRINCIPALĂ A PROPRIETĂTII 

MĂNĂSTIRII COTROCENI . 

Mariana Lazăr 

Realitate semnificativă a vieţii religioase în Evul mediu, dania reprezenta una 
dintre concretizările poziţiei deosebite pe care Biserica a deţinut-o în societate, fiind în 
relaţie cu o atitudine fundamentală a omului, cea faţă de moarte. 

Religia creştină marcase o modificare importantă în raportarea omului la moarte, 
care devenea, nu punctul final al vieţii, ci prin patima şi învierea lui Hristos, punte către 
o altă existenţă, în lumea de dincolo, unde putea dobândi fie viaţa şi fericirea veşnică, 
fie chinurile iadului 1• Faptele din viaţa pământeană deveneau esenţiale pentru soarta 
sufletului după moarte, susţinute şi de intervenţia „slujitorilor lui Dumnezeu". Asemenea 
consideraţii au făcut parte din raporturile credincioşilor cu Biserica, instituţia căreia îi 
revenea transmiterea mesajului eristic şi principalul garant al mântuirii2, ai cărei „părinţi'', 
printr-un sistem elaborat de slujbe şi rugăciuni, deveneau principalii intermediari între 
om şi Dumnezeu. Recunoştinţa oamenilor pentru rolul lor intercesor şi credinţa că prin 
fapte bune vor dobândi suportul divin s-au materializat, în primul rând, în daniile tăcute 
lăcaşurilor de cult, „case ale lui Dumnezeu". 

În spaţiul românesc, actul de danie n-a beneficiat de studii aprofundate, fiind 
abordat fie în cadrul actului de ctitorie, fie din perspectiva componentei bizantine din 
conţinutul său3 . Luând în consideraţie faptul că dania a constituit una dintre modalităţile 
principale de constituire a domeniilor mănăstireşti, componente semnificative ale marii 
proprietăţi feudale, lipsa unor cercetări de ;isemenea natură este cu atât mai regretabilă. 
Trebuie menţionat însă că în cadrul noilor abordări istoriografice, în tendinţele de 
reconstituire a vieţii omului din trecut, se remarcă unele studii ce vizează credinţa 
românului medieval4

, raportarea sa la moarte5 şi, dintr-o asemenea perspectivă, dania6
• 

Pornind de la aceste consideraţii, cercetarea noastră nu-şi propune o abordare 
exhaustivă a problematicii actului de danie, ci vizează delimitarea unora dintre aspectele 
lui aşa cum reies din studierea fondurilor arhivistice referitoare la un anumit aşezământ 
religios - mănăstirea Cotroceni. Importantă ctitorie domnească, situată în apropierea 
Bucureştiului, Cotrocenii au beneficiat de daniile credincioşilor încă de la întemeiere şi 
până în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, proprietăţile donate devenind o 
componentă esenţială a domeniului său financiar. 

1 Philippe Aries, Omul în faţa morţii, Buc., 1966, p. 47, 131. 
2 R. W. Southem, L'Eglise et la societe dans /'Occident medieval, Paris, 1987, p. 10. 
3 Gheroghe Cronţ, Dreptul de ctitorie în ţara Românească şi Moldova. Constituirea şi 11atura 

juridică a fundaţii/or din Evul mediu, în SMIM, voi. IV, 1960, p. 104-106; Valentin Al. Georgescu, Bizanţul 
şi institupiie româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-iea, Buc., 1980, p. 154-170. 

Daniel Barbu, Scrisoare pe nisip. Timpul şi privirea în civiliza/ia românească a secolului al 
XVIII-iea, Buc., 1996, p. 119-139. 

5 Andrei Pippidi, Vision de la mort et de I 'au - dela dans Ies anciennes so11rces ro11maines, în 
„Revue Roumaine d'Histoire", XXXIII, nr. 1-2, 1994, p. 91-100; Violeta Barbu, „Sic moriemur". Discorse 
upon Death în Vallachia during the Ancien Regime, în Ibidem, p. 101-121. 

6 Idem, Câteva diate munteneşti din a doua j11mătate a secolului al XVIJ-lea. în „Revista de Istoric 
Socială", tom I, 1996, p. 495-496; Maria Crăciun, Piety and Individual Options in Moldavian Donation 
Deeds, 14th to I 61h Centuries în voi. „ Church and Society in Central and Eastern Europe", Cluj-Napoca, 
1998, p. 319-338. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Credinţa oamenilor că în mănăstiri se desfăşura adevărata viaţă religioasă, veritabila 
trăire creştină, a determinat amplificarea prestigiului clerului monahal în societate şi s-a 
materializat în bogate danii către lăcaşurile de cult. Rolul călugărului în procesul mântuirii 
devine, astfel, important, de pe poziţia sa de intercesor prin rugăciunile practicate în 
toate momentele principale ale zilei; acest aspect esenţial al existenţei sale conferă 
încredere donatorului, care se vede astfel protejat prin pomenire în timpul slujbelor. 
Actul de danie devine, într-un anumit sens, o relaţie contractuală între donator şi călugări; 
în schimbul donaţiei sale, credinciosul doreşte ca „slujitorii" Domnului să se roage 
pentru fericirea, norocul şi sănătatea sa şi a familiei în timpul vieţii, iar după moarte 
solicită slujbele de pomenire şi liturghii pentru sufletul său şi al rudelor decedate. 

Dania în spaţiul românesc a avut, în general, caracteristicile daniei bizantine, dat 
fiind rolul major jucat de Patriarhia Constantinopolului în organizarea instituţională a 
Bisericii româneşti, însă ea nu a cunoscut toate formele practicate în Bizanţ (ex. 
charisticariatul), căpătând anumite aspecte proprii, datorate specificităţii evoluţiei societăţii 
româneşti. Trebuie, totodată, să ţinem seama şi de faptul că alta era poziţia Bisericii 
Constantinopolitane în perioada de dezvoltare a „instituţiei" daniei în Ţările Române, cu 
unele modificări în conţinutul acesteia în raport cu perioada anterioară. Închinarea, 
„afierosirea" unor proprietăţi funciare a stat la baza constituirii nucleelor domeniilor 
funciare ale aşezămintelor religioase, încă de la începuturile lor în aceste spaţii. Urmând 
exemplul domnesc, credincioşi cu diverse statute „sociale se remarcă prin daniile făcute 
lăcaşurilor de cult, în speranţa dobândirii ocrotirii divine în viaţa pământeană şi a mântuirii 
în „lumea de dincolo". Biserica a acţionat totdeauna pentru o autonomie deplină a 
bunurilor donate în raport cu donatorul, susţinând ideea că „aceste toate lui Dumnezeu 
le-au dat ... şi niminea nu mai poate de-acia să le scoată de acolo, de unde s-au închinat"; 
cine va încerca să le reia va fi pedepsit „ca furii de sfinte"8

• Dimpotrivă, îndemnă pe 
credincioşi să facă donaţii lăcaşurilor de cult, subliniind rolul acestora în obţinerea 
ispăşirii păcatelor vieţii şi a mântuirii la Judecata de Apoi, ca şi obligaţia preoţilor de 
a sluji şi a se ruga pentru donatori9

• 

Componentă esenţială a actului de ctitorie, dania urma să asigure condiţiile necesare 
traiului primilor călugări ai noului lăcaş de cult, pentru că „nu exista ctitorie fără dania 
de închinare" 10

• Paralel cu zidirea mănăstirii Cotroceni (1679-1682), aşezământ destinat 
a deveni necropola familiei sale domnitoare, Şerban Cantacuzino a manifestat o preocupare 
constantă pentru dotarea acesteia: „ ... o am şi împodobit cu toată nevoinţa; pre den 
lăuntru cu veşminte, cu arginturi, au alte odoară şi cu tot feliul de înfrumuseţări şi pre 
den afară o am întărit cu ocine, cu moşii şi cu toate de cele ce sânt de trebuinţa unii 
svânte case ca aceasta„. " 11

• Actul său de danie face o delimitare precisă între atribuţiile 
ctitorului şi cele ale călugărilor care urmau să vieţuiască în acest lăcaş. Domnul le 
asigura cele necesare traiului, ei însă trebuiau să se roage lui Dumnezeu „pentru spăsenia 
sufletului nostru şi pentru paza vieţii noastre, atât cât Dumnezeu ne va îngădui într-această 
lume", dar şi „pentru buna pomenire a strămoşilor, moşilor şi părinţilor noştrii". Hrisovul 
domnesc are totodată semnificaţia unui testament, Şerban Cantacuzino exprimându-şi 
dorinţa de a fi îngropat în această ctitorie a sa, iar călugării având datoria ca de ziua 
morţii sale, în toţi anii" să ni se facă pomană mare, după obiceiul şi orânduiala 

7 Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 155; Louis Brchicr, Les institutions de /'empire byzantine, 
Paris, 1970, p. 412-413, 431, 436-439. 

8 Îndreptarea Legii. cd. Adrian Rădulescu şi colectivul, Buc., 1962, Glava 116; 117. 
9 Ibidem, glava 159, 160: „foarte pot multe să ajute dumnczăcştilc liturghii şi să izbăvească sufletele 

de în muncă". 
10 Val. Al. Georgescu, op. cit., p. 155. 
11 DANIC, Suluri, 1/7. 
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pravoslavnicei Biserici, îmblânzind pre Dumnezeu pentru iertarea păcatelor şi răpaosul 
sufletului nostru şi al părinţilor noştrii". Aceste prevederi denotă o clară preocupare 
pentru soarta sufletului său după moartea şi responsabilitatea comunităţii monastice 
pentru permanenta sa pomenire în rugăciunile către Dumnezeu. 

Actul domnului cuprindea, de fapt, o dublă danie; mai întâi, îşi dotează ctitoria 
cu proprietăţi funciare şi odoare bisericeşti, pentru ca, în final, să o închine ca metoh 
întregii comunităţi monahale de la Muntele Athos. Prestigiul deţinut de acest centru al 
ortodoxismului, devenit model de organizare şi pentru mănăstirile româneşti, ca şi dorinţa 
de a se înscrie într-o tradiţie, în primul rând domnească, au stat la baza gestului donator 
al lui Şerban Cantacuzino. A-şi avea numele scris în pomelnicele acestor sfinte locuri 
era, totodată, un ideal de pietate pentru orice creştin 12 • Dania sa era, însă, însoţită de 
specificări precise privind administrarea lăcaşului, insistând asupra menţinerii intacte a 
proprietăţilor sale, sub ameninţarea unui „groaznic blestem" 13 • 

Donaţiile pe care Şerban Cantacuzino le-a făcut mănăstirii Cotroceni i-au 
constituit nucleul domeniului său funciar, care se va amplifica în timp prin alte danii, 
cumpărări şi schimburi de proprietăţi. Parcurgerea conţinutului documentelor referitoare 
la această mănăstire a făcut posibilă realizarea unei estimări a daniilor sale funciare; 
domnul şi-a înzestrat ctitoria cu aproximativ 20 de sate, părţi de sate şi moşii, cu 
rumâni, vaduri de moară, vii la Ţigăneşti şi Viţicheşti, Muscel, prăvălii în Bucureşti, 
unde va construi hanul „Şerban Vodă", sălaşe de ţigani (vezi anexa), proprietăţi ce-i 
asigurau mănăstirii o anumită autonomie şi-i creau posibilităţi de bună funcţionare şi 
după moartea ctitorului 14

• 

Majoritatea moşiilor donate mănăstirii au fost achiziţionate de ctitor în primii ani 
de domnie concomitent construirii lăcaşului, redus fiind numărul celor provenite de 
însemnatul său domeniu boicresc 15 • Probabil că această donaţie a fost şi o formă de 
protejare a proprietăţii, cunoscut fiind în practica timpului obiceiul ca noul domn să 
preia averea celui detronat, în special moşiile achiziţionate în timpul domniei 16

• Referitor 
la Şerban Cantacuzino, posibilitatea unei asemenea acţiuni pare cu atât mai plauzibilă 
dacă parcurgem mărturiile epocii, care-l acuză de preluarea abuzivă a averilor adversarilor 
săi politici, pentru sine şi familia sa, încă de la începutul domniei 17

. Însă, cei care-i vând 
lui Şerban moşiile donate mănăstirii nu par a fi din partida adversă familiei Cantacuzino. 
De altfel, din perioada ulterioară domniei sale nu avem consemnată nici o contestare din 
partea vreunuia dintre vânzători, că actul său ar fi fost rezultatul abuzului domnului. 
Revenind la ideea iniţială, chiar dacă prin danie ar fi intenţionat să-şi protejeze moşiile 
cumpărate ca domn, hrisoavele către Cotroceni nu specifică nimic relativ la implicarea 
sa în gestionarea veniturilor mănăstirii, insistând chiar asupra menţinerii autonomiei 
acesteia în raport cu urmaşii săi, care aveau doar un rol de supraveghere şi drepturile 
ce decurgeau din calitatea de ctitor 18

• De remarcat faptul că majoritatea donaţiilor sale 
se încadrează în intervalul 1679-1683, în etapa ulterioară manifestând preocupare doar 
pentru construirea hanului „Şerban Vodă", egumenilor revenindu-le sarcina de a mări 
domeniul financiar al mănăstirii. 

12 P. S. Năsturel, Le Mont Athos et Ies Roumains. Recherches sur le11r relatio11s du milieu du XfJ!C 
siecle a 1654. Roma, 1986, p. 34--35. 

13 DANIC, Suluri, 1/7. 

213. 

14 Idem, Manuscrise, nr. 693. 
15 Mariana Lazăr, Domeniul boieresc al lui Serban Cantacuzino, în SMIM, voi. XV, 1997, p. 203-·-

16 Nicolae Iorga, Documentele cantacuzinilor, Buc., 1902, p. 138. 
17 Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, cd. C. Grecescu, Buc., 1963. 
18 DANIC, Suluri. 117. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Înscriindu-se în procesul general de evoluţie a marii proprietăţi feudale, caracterizat 
prin comasarea moşiilor în regiuni învecinate, pentru o mai bună valorificare a lor, 
remarcăm, şi în cazul proprietăţilor donate mănăstirii Cotroceni, tendinţa de a le con
centra în judeţe apropiate acesteia: Ilfov (majoritatea), Vlaşca, Ialomiţa, Prahova, Muscel 
(în acestea din urmă aflându-se, în special, viile din renumitele podgorii ale Piteştilor). 
Situaţia aceasta este caracteristică nu numai judeţelor vecine, ci şi moşiilor. Cotrocenilor 
(achiziţionată în mai multe etape, 1660-1680) 19, după ctitoria mănăstirii, îi alătură o 
parte din moşia Lupeşti (zona Elefterie), dobândită prin schimb cu m-rea Radu Vodă20; 
tot în apropiere va achiziţiona satele Clanţa, Cârstieneşti şi o parte din Grozăveştii de 
Jos (acesta prin schimb cu m-rea Sf. Sava), unite într-un trup ce apare în documente sub 
numele de Herăstrău21 • O constantă a moşiilor donate de ctitor este suprafaţa lor întinsă, 
de peste l OOO stânjeni, dispunând unele dintre ele de un număr însemnat de rumâni, 
calitate de menţionat în condiţiile unei nevoi acute de forţă de muncă pe domeniul 
feudal2 2• 

Un aspect remarcat din studierea documentelor este că, odată dobândită proprietatea 
asupra unei părţi de sat sau moşii, la scurt timp urmau achiziţii succesive, de către 
Şerban Cantacuzino sau de către egumenii mănăstirii, până când se întregea moşia (ex.: 
Cotroceni, Viţicheşti, Pupezeni, Bucul etc.). Este posibil ca unele dintre aceste vânzări 
să fi fost urmarea presiunilor exercitate de domn, aspect ce nu poate fi sesizat din 
documentele mănăstirii, fiind întocmite sub supravegherea sa. Odată dobândită o moşie, 
la solicitarea lui, se tăcea delimitarea ei precisă în raport cu vecinii, prin hărnicie - o 
caracteristică, de altfel, a marilor proprietăţi boiereşti şi mănăstireşti. 

O menţiune specială, în contextul studiului nostru despre danie, este înc~inarea 
moşiei Hârteşti, dăruită domnului, pe când era boier, de jupâneasa Despa. „Ajunsă la 
adânci bătrâneţe şi neavând cine o căuta", îi solicită lui Şerban sprijinul, care „o am 
miluit şi o am izbăvit de multe nevoi". Drept recunoştinţă, jupâneasa îi dăruia moşia, pe 
care domnul o va închina mânăstirii sale, ca să le fie „lor de mare pomeană"23 . 

O componentă deosebită a daniilor sale au reprezentat-o milele domneşti. În 
societatea medievală românească anumite venituri ale economiei erau rezervate domniei, 
constituindu-se în surse de întreţinere a acesteia. De-a lungul timpului, domnii acordă 
o parte dintre ele lăcaşurilor de cult, ca atare de binefacere: „aflându-se aici, ţeara 
domni(i)I mele multe sfinte şi dumnezeieşti mănăstiri, zidite şi înălţate de alţi pravoslavnici 
şi răposaţi domni mai dinainte vreme şi le-au miluit şi le-au întărit cu multe mile şi danii 
dintru alte ţării, den veniturile domniei ... "24

. Înscriindu-se în tradiţia acestor domni -
ctitori, Şerban Cantacuzino alocă mănăstirii Cotroceni unele dintre veniturile domneşti, 
act recunoscut şi întărit de aproape toţi succesorii săi până în secolul al XIX-iea. 

Perceperea vinăriciului domnesc din dealurile Ţigăneşti, Viţicheşti25 şi din satul 
Pietrele26 aducea mănăstirii venituri importante; pentru vinăriciul din dealul Bucureştilor 
egumenul de la Cotroceni intră în conflict cu slujitorii Bisericii Curţii domneşti, deţinătorii 
unei părţi din această dare, dispută soluţionată de Constantin Brâncoveanu27

• 

p. 74. 

19 Idem, Mănăstirea Cotroceni, 1120, 1126, 1/27, 1139. 
20 Ibidem, 1/40. 
21 Ibidem. XC/25; XC/21; XC/24. 
22 Florin Constantiniu, relafiile agrare din /ara Romănească i11 secolul al XV//1-lea, Buc., 1972, 

23 DANIC, Manuscrise, nr. 691, f. 19. 
24 Idem, Mănăstirea Cotroceni, XXXlll/l. 
25 Ibidem, X/14. 
26 DANIC, Manuscrise, nr. 693. 
27 Idem, Mănăstirea Cotroceni, XXXVI/5. 
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Din impozitele încasate de vameşii din oraşul Floci, mănăstirii ctitorului i-a dăruit 
a treia parte „ ... den tot venitul ce are vama de acolo al treilea ban şi din trei peşti un 
peşte şi din judecăţi, din gloabe, din toate tot al treilea ban„. "28

• Exploâtarea sării 
constituind un privilegiu domnesc, Şerban Cantacuzino acordă ctitoriei sale dreptul de 
a lua 400 bolovani de sare de la Ocna Telega, fiind scutită de toate cheltuielile de 
extragere a sării ca şi de vamă, cu libertatea de a vinde oriunde va dori29

• 

Deosebit de interesant prin conţinutul său este statutul de slobozie pe care-l 
acordă satului Pietrile; multirndinea dărilor de care sunt scutiţi locuitorii satului denotă 
o fiscalitate destul de însemnată a domniei sale. Permiţând numai oamenilor străini să 
se aşeze în sat, domnul interzice orice amestec al dregătorilor săi în judecarea acestora, 
funcţie pe care o transmite egumenului mănăstirii, rezervând domniei dreptul de a judeca 
pe hoţi şi ucigaşi30 • 

Concomitent daniilor funciare, Şerban Cantacuzino îşi înzestrează ctitoria cu 
preţioase odoare bisericeşti destinate oficierii culturii3 1• Argintăria de cult (potire, discuri, 
cădelniţe, candele, anaforniţe, cruci, chivot) ilustrează o întreagă epocă, remarcabilă 
prin tehnica execuţiei şi bogăţia materialului şi a decoraţiei, opere ale unor renumiţi 
meşteri transilvăneni32 • Broderiile de cult (stihare, sfite, poale de icoane, epitafe, antimise 
etc.) din stofe „grele", preţioase, aduse din Veneţia, Florenţa sau din lumea orientală, al 
cărei centru era Constantinopolul, stau mărturie, prin somptuozitatea lor, pentru bogăţia 
şi rafinamentul acestui principe. Deosebite pentru arta execuţiei, pentru strălucirea 
culorilor şi broderia cu fir de aur şi argint, erau poalele de icoane comandate la Veneţia, 
cu „gripsori în mijloc" (vulturul bicefal) sau epitaful brodat cu chipurile ctitorilor33

• 

Prin daniile sale, Şerban Cantacuzino îi asigurase ctitoriei de la Cotroceni o bază 
economică solidă, încât veniturile obţinute „să poată fi de ajuns spre hrana şi traiul celor 
ce întru dânsa se vor afla locuitori, părinţi şi posluşnici şi de folosul străinilor celor ce 
ar nimeri din afară şi celor ce ar veni spre vederea şi închinarea la sfănta mănăstire"34 , 
lăcaş de cult şi binefacere. 

Statutul de „lavră domnească" pe care i-l impusese ctitorul, a făcut din mănăstirea 
Cotroceni un aşezământ cu prestigiu, orientând spre ea daniile unui număr însemnat de 
credincioşi, atât în timpul domniei lui Şerban Cantacuzino, cât şi mai târziu. 

Conţinutul documentelor analizate ne oferă date interesante privind actul de danie, 
remarcând o anumită diversitate a practicilor, ca şi a formularelor. Majoritatea datează 
din a doua decadă a vieţii donatorului, unele chiar din momentele premergătoare morţii, 
având astfel şi calitatea de testamente. Cuprinsul, aspectul lor variază în timp, de la 
forme simple către unele mai elaborate, vizibile în prima jumătate a secolului al XVIII-iea, 
reflectând, de fapt, formaţia „intelectuală", originea socială a donatorului sau a celui 
care redactează actul. În forma dezvoltată ele imită modelul elaborat de Antim Ivireanul 
în sfaturile sale către preoţi, „Capete de poruncă la toată ceata bisericească" (1714)35

• 

28 Ibidem, XXXlll/l. 
29 Ibidem, XXXlll/3. 
30 DANIC, Manuscrise, nr. 691, f. 44--45. 
31 Ibidem, nr. 693; Eugen Gh. Popescu, Precizări şi completări privitoare la pisaniile, obiectele şi 

cărţile vechi de la mănăstirea Cotroceni, în „Glasul Bisericii" nr. 7-8/I 970, p. 787-792. 
32 Corina Nicolescu, Argintăria laică şi religioasă în ţările române (sec. XV-XIX), Buc„ 1968, 

Inscripţii medievale ale României. Oraşul Bucureşti, Alexandru Elian şi colectivul, voi. 1, Buc„ 1965, nr. 
89-9~ 273, 693, 745, 752, 78~ 893, 89~ 922. 

33 Maria Ana Musiccscu, Broderia medievală românească, Buc., 1969, p. 19, 45; Idem, Portretul 
laic brodat în arta medievală românească, în „Studii şi Cercetări de Istoria Artei", nr. 111962, p. 74. 

34 DANlC, Suluri, 117. 
35 Antim Ivireanul, Opere, ed. Gabriel Strempel, Buc„ 1997, p. 351-353. Formula de început „De 
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Scrisoarea, „zapisul" debutează cu un preambul ce conţine reflecţii asupra deşertăciunii 
vieţii, inevitabilităţii şi egalităţii sociale în faţa morţii, subliniind importanţa faptelor 
bune, a dartiei în economia salvării: „numai milostenia ce va da, aceia va rămâne în veci 
nestrămutată"36 • 

Simţindu-şi sfărşitul aproape şi pentru ca moartea să nu-l ia pe nepregătite, 
credinciosul îşi redactează testamentul, specificând starea de sănătate mentală din acel 
moment: „până am fost eu sănătoasă ... cu toate minţile mele întregi şi neschimbate, de 
mi-am făcut diată"37 • Comparând cu prevederile lui Antim Ivireanul, observăm raritatea 
prezenţei solicitării de a fi iertat de către oamenii cărora le-ar fi greşit. Destul de 
sumare, lapidare sunt aceste documente şi în specificarea serviciilor religioase, formula 
uzitată fiind „pomenirea sufletului meu şi al părinţilor mei", uneori menifestându-şi 
dorinţa de a fi menţionaţi în timpul „Sfintei Liturghi" şi înscrişi la „Sfăntul Jertfelnic". 
Probabil se considera că preoţii cunoşteau bine slujbele şi rugăciunile ce trebuiau făcute 
pentru mântuirea sufletului donatorului. În unele cazuri prin donaţie se exprimă cererea 
de a fi îngropat(ă) în mănăstirea Cotroceni, alături de rudele sale sau donaţia era făcută 
pentru persoane înmormântate aici38

• În conţinutul actului urma precizarea proprietăţii 
donate (în general o moşie), cu hotarele şi suprafaţa. Dania era întărită, în final, de 
martori şi pusă „sub protecţia" blestemului. 

Interesul pentru acest gen de documente provine şi din aceea că, deşi sunt extrem 
de sumare, ele reflectă în parte concepţia omului medieval despre viaţă şi moarte, 
credinţele lui, conţinând şi referiri la viaţa sa personală. Pentru unii dintre donatori, 
ajunşi la bătrâneţe şi slăbiciuni, fără moştenitori, călugării sunt cei care preiau 
responsabilitatea pomenirii lor după moarte. Printre rânduri se citeşte amărăciunea finalului 
unei vieţi fără urmaşi: „neavând pe nimenea ca să rămâe clironom şi stăpânitor în urma 
mea, să stăpânească multu, puţin ce am muncit şi am agonisit şi nerămâindu nici fecior, 
nici fată, luându-i Dumnezeu mai naintea nostră"39 

- un destin acceptat cu resemnare, 
dar nu mai puţin dureros. 

Din această perspectivă, relevant ni se pare cazul lui hagi Toma, căpitan de 
seimeni. Venit în ţară din Serbia în timpul domniei lui C-tin Brâ.ncoveanu, care „m-au 
miluit cu bună pâine şi sare", se căsătoreşte şi va avea nouă copii. In momentul redactării 
actului de danie, pe care-l putem considera şi un fel de testament, el şi soţia ajunseseră 
singuri la bătrâneţe, copiii murindu-le. Din teama de a nu rămâne fără pomenire după 
moarte, donează mare parte din avere mai multor mănăstiri din ţară şi străinătate, 
patriarhiei Ierusalimului (unde probabil fusese în pelerinaj, după apelativul „hagi") casele 
din Bucureşti, mănăstirii Cotroceni moşie în Muscel, mănăstirilor sârbeşti Studeniţa, 
Ravaniţa, Cruşedol, Mileşeva, mănăstirii Rila, ca şi mănăstirii Hilandar de la Athos tot 
moşii în Muscel, sperând ca prin rugile călugărilor acestor lăcaşuri de cult „pre noi 
păcătoşii să ne iarte păcatele noastre"40

• Semnificativă devine alegerea acestor aşezăminte: 
ierusalimul şi Athos, centre ale ortodoxiei, mănăstirile sârbeşti, dovedind că păstra 
amintirea originii sale etnice, Rila, făcând parte tot din spaţiul balcanic; pentru Cotroceni, 
este relevant faptul că o plasează în interiorul acestei ierarhii a lăcaşurilor de cult, care 
probabil exista în gândirea multor creştini. 

Dumnezeu toate sunt cunoscute. drept aceia eu(cutare) feciorul (cutăruia din cutare loc) am socotii mai 
nainte, pănă a 11u mă cuprinde sfârşitul vieţii mele şi până Îmi sunt minţile Întregi şi sănătoase să fac 
diată ... ", o Întâlnim În câteva din documentele mănăstirii Cotroceni, DANIC. Mănăstirea Cotroceni, XLIV/ 
5; XXXV/15 etc. 

36 Idem, Manuscrise, nr. 690, f. 139. 
37 Idem, Mănăstirea Cotroceni, XXXVl/5. 
38 Ibidem, LV/56, 11/43, XXXI/I; Idem, Manuscrise, nr. 690, f. 169, 177. 
39 Idem, Mănăstirea Cotroceni, XVl/5. 
4o Ibidem, XVll/37. 
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Donaţia în pragul morţii poate semnifica şi intenţia de ispăşire a păcatelor în 
ultimul moment, încercarea de contracarare a efectelor acţiunilor negative din timpul 
vieţii; se sugestionează că se poate obţine iertarea şi dobândi mântuirea dacă te căieşti 
şi dai despăgubiri pentru faptele tale păcătoase41 • Ea exprima, totodată, credinţa in 
posibilitatea influenţării destinului post-mortem, prin serviciile religioase practicate în 
lăcaşul de cult. Teama de moarte, de necunoscutul ce-i urma, de „înfricoşata" Judecata 
de Apoi îşi păstra intensitatea, determinând orientarea credinciosului spre Biserică, 
instituţia capabilă să intermedieze între om şi Dumnezeu, liniştitoare prin predicile şi 
asigurările sale. Prin danie, creştinul răsplătea acţiunea preoţilor în sensul obţinerii 
bunăvoinţei divine pentru viaţa sa pământeană şi a mântuirii în „lumea de dincolo". 

Conştientizarea poziţiei deosebite a clerului, respectul pentru modul de viaţă 
monastic poate explica opţiunea unor laici de a se călugări, mai ales către sfârşitul vieţii, 
gest ce apare ca o ultimă asigurare, însă una cu implicaţii profunde, pentru sufletele lor. 
Drept exemplificare, reţinem cazul lui Barbu Urdăreanu, ginerele lui Şerban Cantacuzmo, 
despre care aflăm din informaţii indirecte, că s-a călugărit cu numele de Paisie42 ; din 
păcate, lipsesc actele sale de danie către mănăstirea Cotroceni, care ne-ar fi lămurit 
asupra motivaţiei acestei opţiuni. În general, îmbrăcarea hainei monahale survenea după 
moartea unuia dintre soţi, celălalt rămânând văduv, dar existau şi situaţii când ambii :>oţi 
se călugăreau, însă în mănăstiri diferite. Acest gest era însoţit de o danie, în gent:ral a 
unei proprietăţi, către lăcaşul de cult unde urmau să trăiască4 J, menţinând, totuşi, r-~l<lţii 
cu lumea exterioară, în special cu rudele44

• 

În mod similar clerului, dar de pe o altă poziţie, responsabilitatea pentru destinul 
post-mortem al individului reveneau şi familie. De altfel, o mare parte a acestor acte de 
danie provine de la urmaşii sau rudele celui decedat, care, în calitate de executori 
testamentari, donează mănăstirii proprietatea desemnată în diată sau lăsată „cu gură de 
moarte", în cazul în care nu şi-a redactat testamentul45

• În acelaşi context încadrăm şi 
daniile făcute de soţi, părinţi sau copiii, din proprie iniţiativă şi din averea person:ilă, 
pentru rudele decedate, asumându-şi din datorie creştină şi filială, grija faţă de sufletele 
lor. Din rândul acestora remarcăm daniile Cantacuzinilor, mănăstirea Cotroceni devenind, 
în timp, o necropolă a acestei familii, în ea fiind înmormântaţi, alături de Şerban 
Cantacuzino, fraţii săi, Iordache şi Matei46

, fiicele sale, Smaranda şi Ilinca46
, nepoţi, 

precum Radu Cantacuzino, fiul stolnicului şi copiii acestuia, Constantin şi Smaranda"\ 

41 Maria Crăciun, op. cit., p. 326-327. 
42 DANlC, manuscrise. nr. 690, f. 142. 
43 Ibidem, f. 49. 
44 Pentru acest subiect vezi Violeta Barbu, Vocaţia monastică a elitelor sociale în epoca lui Matei 

Basarab, in SMIM, voi. XIV, Buc., 1996, p. 71-83. 
45 DANIC, Mănăstirea Cotroceni, 11/43, XXXI/I; Idem, maniuscrise, nr. 690, f. 115 v-126, 189 v; 

Ibidem, nr. 206, f. 222, 223 etc. 
46 Pietrele lor de mormânt se găsesc în lapidariul Muzeului naţional Cotroceni. Fiica lui Iordache, 

Maria donează proprietăţi mănăstirii pentru sufletele tatălui ci şi al sorei, Casandra, înmormântată în biserică, 
(DANIC, Mănăstirea Cotroceni, LV/56) şi doreşte, prin diată, să fie îngropată tot aici (Ibidem, XXXIII!). 

47 Istoria Ţării Româneşti (Letopiseţul Cantacuzinesc). cd. C. Grecescu, D. Simoncscu, Buc, 1960, 
p. 185 Pentru Ilina şi fiica sa, Ilina, ginerele Şerban Năsturel donează o proprietate, DANIC, Manuscrise, 
690, f. 168. De altfel, în lapidariul Muzeului Cotroceni există o piatră de mormânt colectivă pc care sunt 
înscrise numele lui Paisic Urdărcanu, Iii na, fiica lui Şerban, Ilina, Ecaterina Năsturel etc. Constantin Năsturel 
dona o moşic, pentru fiica sa Ecaterina, îngropată în mănăstire: Ibidem, f. 139. 

48 DANIC, Mănăstirea Cotroceni, LIIl/4; Idem, manuscrise, nr. 690, f. 177 - Stanca. soţia lui Radu 
Cantacuzino face danii mănăstirii pentru sufletul soţului şi ale copiilor, Constantin, Smaranda (soţia lui 
Constantin Mavrocordat), înmormântaţi la Cotroceni. Pentru ci se mai păstrează şi candelele cc vegheau 
lângă morminte, vezi Inscripţii Bucureşti, nr. 98, 99 şi un acoperământ de mormânt, J!Jidem, 1099. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ca şi alte persoane înrudite cu ei49
• În schimbul donaţiilor Se solicită pomenire pentru 

întreg „neamul nostru". 
Asemenea preocupări denotă o anumită solidaritate familială, definind tipul de 

relaţii ce se stabilesc între membrii unei familii şi care depăşesc graniţa existenţei 
terestre. Boierii Cărpenişani donează mănăstirii Cotroceni o moşie rămasă de la o 
,jupâneşiţă rudişoară" Catrina, decedată la trei zile după soţ, de boala lungorii, fără 
diată şi fără descendenţi. Neavând încredere în vărul ei, Ştefan, singurul rămas din 
neamul Catrinei, rudele mai îndepărtate preiau responsabilitatea de executori testamentari, 
ca să nu rămână „sufletele ale celor răposaţi părinţi şi unchi şi al ei făr nici o pomenire"50

• 

O parte însemnată a documentelor studiate este reprezentată de daniile simple, 
făcute în timpul vieţii de diverşi credincioşi, fără alte precizări decât cea de înscriere în 
pomelnicul mănăstirii şi de menţionare a numelor lor şi ale părinţilor în timpul slujbelor 
religioase. Probabil şi dintr-un spirit de imitaţie, mai mulţi locuitori ai unui sat închină 
părţi din micile lor proprietăţi mănăstirii, pentru ca, peste un an, „ajungându-ne vreme 
de lipsă'', să vândă egumenului şi restul de moşie, specificând în zapise că „unde am dat 
întâi de pomeană din moşia mea, iar acolea mi să şi cade să vând"52

• Sunt situaţii în care 
proprietarul unei moşii donează mănăstirii o parte din ea, iar cealaltă i-o vinde52

• 

Semnificativ asupra ambiguităţii statutului daniei ni se pare procedeul prin care se 
donează o proprietate, dar se menţionează în act că donatorii o vor păstra şi-i vor folosi 
veniturjle cât timp vor trăi, revenind mănăstirii după moartea acestora 53

• 

In ceea ce priveşte originea socială a donatorilor remarcăm o mare diversitate, şi 
săracul în aceeaşi măsură ca şi cel bogat manifestând preocupare pentru destinul sufletului 
său, fiecare însă, după posibilităţi. Şi femeile aveau dreptul de a dona lăcaşurilor de cult, 
apărând în documente fie alături de soţii lor, fie singure, atunci când rămâneau văduve54 • 
De obicei în aceste situaţii daniile erau făcute din zestrea primită de la părinţi. Prin diată 
lasă mănăstirii o proprietate, rugând pe călugări să le pomenească aşa cum se cuvine, 
pe ele şi familiile lor. 

O formă specială de danie este reprezentată de închinarea unor lăcaşuri de cult 
ca metohuri mănăstirii Cotroceni, intrând în subordinea ei cu proprietăţile lor, destul de 
importante. Faptul că beneficiază de asemenea danii dovedeşte prestigiul de care se 
bucura, prin poziţia de ctitorie domnească şi metoh al Athosului. De altfel, două dintre 
aceste închinări datează din timpul domniei lui Şerban Cantacuzino, una dintre ele 
specificând că dania vizează atât mănăstirea Cotroceni, cât şi comunitatea athonită. 
Primul metoh, schitul Budişteni, Dâmboviţa este închinat în 1684 de popa Dumitraşcu, 
în calitate de cumnat şi executor testamentar al ctitorului, Ştefan călugărul (Stanciu 
logofăt)55 ; prin actul său dorea să prevină înstrăinarea bunurilor schitului de către fiul 
ctitorului, lipsit de orice respect faţă de memoria tatălui. 

Tot în 1684, clucerul Stoian şi soţia sa, Ilinca închină mănăstirii Cotroceni şi 
comunităţii de la Athos ctitoria lor din Vălenii de Munte, „la vreme de bătrâneţe'', fără 
descendenţi56 • Preocuparea pentru sufletele lor se manifestase de mai mult timp, prin 
pelerinajul pe care-l făcuseră la Ierusalim amândoi, iar la Athos, doar Stoian. Impresionat 

49 DANIC, Mănăstirea Cotroceni, XXXI/I ncpo!ii lui Şerban, fiii lui Gheorghe beizadea donează o 
moşic pentru sufletul mamei lor, Ruxandra, înmormântată in mânăstrirc. 

so Ibidem, XV/7. 
51 idem, Manuscrise, nr. 690. f. 50, 58-60; satul Priboicni, Muscel. 
52 Ibidem, f. 178, 180, 188 etc. 
53 DANIC, Mănăstirea Cotroceni, XXIll/9, XXXIII/I I. 
54 Ibidem. LV/56; XXIll/9, 10; Idem, Manuscrise. nr. 690, f. 58 v, 59 v, 166 v. etc. 
55 Idem, Mănăstirea Cotroceni, V/33. 
56 Ibidem, LVl/3; vezi şi Mariana Lazăr, Co11trib1qii privind daniile românilor la Mumele Athos. în 

SMIM, voi. XVI, 1988, p. 185-187. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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de starea mănăstirilor „Sfântului Munte" clucerul le donase moşie în Cepturi, 
desemnându-l administrator pe egumenul de la Cotroceni57

• Mănăstirea Văleni urma să 
fie condusă de un egumen ales de comunitatea athonită, unde trebuia trimis şi surplusul 
veniturilor. În schimb, ctitorii doresc ca „ ... şi cât vom fi vii aici, au sănătoşi, au 
bolnavi, tot să avem căutare de părinţi, să nu fim lipsiţi de nici unele din ce-am pohti 
şi ne-ar trebui. Iară după ce ne vom petrece, să aibă a ne îngropa pe amândoi la un loc 
înlăuntru, în svânta mănăstire şi să ne pomenească". Este de subliniat această menţinere 
a relaţiei ctitorului cu aşezământul său şi obligaţia călugărilor de a-i întreţine în timpul 
vieţii. 

Semnificativă apare şi închinarea în 1689 a ctitoriei sale din Bucureşti de către 
Doamna Maria a lui Şerban Cantacuzino, chiar în ajunul plecării în exil. În vremurile 
tulburi ce urmaseră morţii soţului, doamna considera, probabil, că era mai sigur pentru 
lăcaşul său să fie pus sub protecţia mănăstirii unde-şi dormea somnul de veci domnul. 
În actul de închinare dorea ca ea să funcţioneze după regula athonită, cu egumen şi 
călugări greci58

• 

Despre schitul Micşani - Pârlita nu dispunem de informaţii privind momentul 
exact al închinării lui, apărând în documente cu acest statut la sfărşitul secolului al 
XVII-iea. Luând în consideraţie faptul că Dumitraşco Micşanul, ctitorul şi soţia sa 
muriseră fără urmaşi direcţi, presupunem că această închinare, făcută probabil de rude 
colaterale, avea şi sensul unei puneri sub protecţie, egumenul de la Cotroceni trebuind 
să se preocupe de buna administrare a averilor schitului şi de întreţinerea lui59

• 

Ultimul lăcaş închinat mănăstirii de la Cotroceni era schitul Cătăluiu, monument 
din a doua jumătate a secolului al XVI-iea. În 1742, Constantin Corbeanul, cu soţia şi 
cu „alţi ctitori", urmaşi ai vechilor fondatori, pe care nu-i numesc, pentru pomenirea lor 
şi în speranţa bunei funcţionări în viitor a acestui aşezământ religios, îl pun sub protecţia 
mănăstirii Cotroceni60

• 

Metohurile fuseseră înzestrate de fondatorii lor cu proprietăţi însemnate, 
contribuind, prin valorificarea acestora, la creşterea veniturilor Cotrocenilor, fiind de 
altfel, administrate de egumenii desemnaţi de superiorul de aici. Prin asemenea închinări 
se crease o ierarhie a metohurilor, sub coordona~ea, de fapt, a comunităţii athonite, unde 
ajungea o parte importantă a beneficiilor lor. lnsă, nu în aceeaşi măsură înregistrăm 
preocuparea călugărilor athoniţi pentru situaţia mănăstirilor închinate, unele degradându-se 
total în secolul al XIX-iea şi devenind simple ruine (Cătăluiu, Micşani). Constatăm, 
astfel, o înţelegere diferită a semnificaţiei actului de danie de către cel care donase şi 
cel care primise, în defavoarea primului. Nici nu cunoşteam în ce măsură numele lor mai 
apăreau în pomelnicele mănăstirii şi în rugăciunile preoţilor. 

Acestea sunt, în general, principalele tipuri de danie pe care le-am putut delimita 
din parcurgerea fondurilor documentare privitoare la mănăstirea Cotroceni. Referitor la 
conţinutul lor, componenta majoritară este reprezentată de proprietăţile funciare (moşii, 
vii), lucru explicabil în condiţiile în care majoritatea donatorilor provin din mediul rural. 
De altfel, Bucureştiul este singurul oraş de unde se fac donaţii pentru mănăstiri (prăvălii, 
pivniţe, case), dată fiind şi poziţia sa geografică. În condiţiile existenţei unui număr 
însemnat de lăcaşuri de cult în acest oraş, înregistrăm mai puţine danii pentru Cotroceni 
din partea locuitorilor săi, ele provenind în special de la Cantacuzini şi rudele lor. 

57 Ibidem. p. 184-185. 
58 DANIC, Mănăstirea Cotroceni, LXXIV/I. 
59 Idem, Mamtst:rise, nr.207, f. 6-6v. 
60 Idem, Mănăstirea Cotroceni, 11/31. 
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Concomitent cu aceste proprietăţi, probabil că mănăstirea a mai primit şi donaţii 
în bani şi obiecte de cult. Din păcate nu dispunem de catastife cu veniturile şi cheltuielile 
mănăstirii, care ne-ar fi putut edifica în această privinţă61 , presupunând că ele ar fi fost 
înregistrate. De altfel, în practica lumii bisericeşti se obişnuia înscrierea unui nume în 
pomelnic contra unei anumite sume de bani62

• Totodată, în catagrafiile mănăstirii apare 
un număr însemnat de odoare bisericeşti (argintărie, broderii de cult), dintre care probabil 
unele proveneau din donaţii. 

Palierul social extrem de divers al donatorilor, de la boieri mari şi mici, slujitori 
domneşti, orăşeni, la simplii ţărani, denotă o anumită identitate a credinţelor şi 
comportamentelor în raport cu actul de danie, având drept ideea centrală obţinerea 
sprijinului Bisericii în relaţia cu Divinitatea. Poziţia deosebită a mănăstirii Cotroceni 
este cea care poate explica orientarea spre acest lăcaş de cult a donaţiilor credincioşilor 
din diferite zone ale ţării, care, deşi aveau în apropiere alte aşezăminte religioase, o 
preferă pe aceasta. 

În continuare, se impun anumite aprecieri cantitative, care au drept finalitate 
stabilirea rolului daniilor în constituirea proprietăţii mănăstirii Cotroceni. Pe baza 
cercetării documentelor de arhivă, s-au identificat cca. 55 proprietăţi (metohuri, moşii, 
vii, prăvălii) donate acesteia în intervalul 1679-1753 (vezi anexa); semnificativ este 
faptul că cei doi ani limită marchează danii ale Cantacuzinilor - prima provenind de la 
ctitor, Şerban Cantacuzino, iar ultima de al nepoţii săi, fii lui Gheorghe beizadea, o 
moşie ce aparţinuse domnului, Ruşii lui Şerban Vodă. Dintre aceste proprietăţi, 11 au o 
dublă cale de provenienţă: o parte din suprafaţa lor este donată, iar cealaltă cumpărată 
sau obţinută prin schimb de către egumenii mănăstirii. Estimând numărul total al 
proprietăţilor deţinute de acest aşezământ religios de-a lungul timpului la cca. 70 (prin 
studierea fondurilor arhivistice), în care nu au fost incluse metohurile cu posesiunile lor, 
apreciem că 2/3 din componenţa domeniului financiar al Cotrocenilor sunt reprezentate 
de proprietăţile donate. Această proporţie este edificatoare pentru aportul daniei în 
constituirea proprietăţii mănăstirii Cotroceni, fiind, deci, componenta sa principală. Din 
păcate, inexistenţa unor studii aprofundate asupra domeniilor funciare ale principalelor 
mănăstiri, nu ne permite realizarea unei comparaţii între acest lăcaş de cult şi celelalte 
în privinţa modalităţilor de formare a proprietăţilor lor; am fi putut, astfel, aprecia dacă 
prezenţa daniei, componentă preponderentă a acestora, ar fi fost o caracteristică generală, 
sau reprezenta o specificitate a mănăstirii Cotroceni. Însă, luând în considerare credinţele 
omului medieval, ca şi informaţiile din diverse alte documente, este de presupus că 
donaţia şi-a avut rolul ei, probabil însemnat, în constituirea marilor domenii mănăstireşti. 

Revenind la mănăstirea Cotroceni, am realizat o repartizare a daniilor în funcţie 
de momentul intrării lor în componenţa proprietăţii sale, pe două etape: 1679-1689 (ce 
se suprapune aproximativ domniei lui Şerban Cantacuzino, 1689 reprezentând anul 
închinării ctitoriei sale de către Doamna Maria) şi 1690-1753 (când înregistrăm ultima 
danie). Opţiunea pentru această delimitare a avut la bază ideea stabilirii influenţei, a 
modelului domnului şi a poziţiei ctitoriei sale în societatea românească a timpului. 
Excluzând donaţiile ctitomlui, am constat că în primii zece ani mănăstirea a beneficiat 
de mai multe închinări decât în perioada următorilor 63 de ani ( 19 faţă de 17), indiciu 
relevant pentru prestigiul pe care-l dobândea noua ctitorie domnească. Actu! de danie 

61 Virgil Cândca, Mărturii rm11â11e.şti peste hotare, Buc„ 1998, voi. li, p. 104--105. 
62 DANIC, Mam1s.:rise, nr. 745, f. 8. 
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putea desemna şi o intenţie de obţinere a bunăvoinţei domnului; de altfel, în zapisele 
donatorilor se face referire la Cotroceni ca la „mănăstirea domnului nostru". 

Probabil că aceasta era o caracteristică a mănăstirilor domneşti, de a profita de 
atenţia credincioşilor în special în timpul domniei ctitorului lor. În cazul mănăstirii 
Cotroceni putem aprecia că şi statutul de metoh al Muntelui Athos, ideal al creştinităţii 
ortodoxe, a determinat orientarea spre aceasta a unui număr important de donatori. Tot 
în cadrul acestei repartizări, constatăm faptul că sfârşitul secolului al XVII-iea şi primele 
decenii ale celui următor constituie perioada de concentrare a daniilor către mănăstirea 
Cotroceni. De altfel, în acest răstimp sunt consemnaţi şi cei mai activi egumeni ai 
respectivului lăcaş de cult, al căror rol în convingerea donatorilor nu trebuie să-l 

minimalizăm. În egumenia lor se achiziţionează şi cele mai multe moşii, către mijlocul 
secolului al XVIll-lea stabilindu-se şi configuraţia definitivă a domeniului funciar al 
mănăstiri Cotroceni. Constatăm, astfel, o concordanţă între momentele în care se fac 
danii şi cele in care se cumpără pentru mănăstire, observând diminuarea lor, până la 
dispariţie către sfârşitul secolului al XVIll-lea. De fapt, atunci se agravează şi situaţia 
mănăstirii Cotroceni. La începutul secolului al XIX-iea înregistrăm şi primele înstrăinări 
din rândul proprietăţilor sale; domnitorul Ioan Caragea aprobă în 1816 vânzarea unor 
prăvălii şi a unei pivniţe din Bucureşti pentru acoperirea datoriei mănăstirii63 . Suma 
obţinută fiind insuficientă, în 1818 sunt vândute moşiile Bărbăteşti, Adămeşti şi Comăneşti 
(Teleorman), danii ale lui Barbu Urdăreanu şi Constantin Năsturel64 • Cu toate măsurile 
luate, starea mănăstirii nu se îmbunătăţeşte, continuând să se înstrăineze părţi importante 
din proprietatea sa. 

În final, se poate spune că dania a reprezentat una dintre modalităţile principale 
de constituire a marilor domenii mănăstireşti. Integrată sferei mai largi a raporturilor 
credinciosului cu Biserica, donaţia devenea expresia dorinţei omului medieval de a 
obţine bunăvoinţa lui Dumnezeu şi salvarea în „lumea de dincolo", o condensare a atâtor 
credinţe şi speranţe. 

SUMMARY 

The Donation: Main Component of the Cotroceni Monastery Estate 

During tlre Middle Ages, imponant parts of tize Orthodo:t Ch11rch estates were coming .fi'om dona
tions. These do11ations represented a relevant indice ()( the soda/ statlls of the Ch11rch itself; as a11 i11sti
t11tio11. The paper deals with donation documents of tlre Cotroceni mo11astery, dati11g fi'om the XVII th
XVlll th centuries and, implicitely, Vl'ith the social attitudes towards the monastic life - importa/li component 
of the medieval mentalities. 

6l Idem, Mănăstirea Cotroceni, CXI/98. 
64 Ibidem, CX/45, 46. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



122 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - xv 

Sat, moşie, metoh Datare Danie de la Danii de la Danii de la 
Serban C. Cantacuzini rude alt ii 

1. Adămeşti, Teleorman a. 1705 ian. 14 Barbu Urdăreanu, gi-
nerele lui Şerban C. 

2. Baloteşti, Teleorman a. 1684 iulie Radu Cuştu-
reanu şi Avi-
ana 

3. Bărbăteşti, Teleorman 1746 februarie 26 Constantin Năstu-
rel, strănepotul lui 
Şerban C„ pt. fiica 
sa Ecaterina 

4. Boleasca, Ilfov (1685-1686) • 
5. Bozieni, Saac 1715 iunie 16 Stanca C. pt. Radu 

C. spătar 

6. Bucegi, Prahova, mo- 1681 ianuarie 9 • 
şie pe munte 16(8)2 sept. 26 • 

7. Bucul, Ialomiţa 

8. Bucureşti 
- Biserica Doamnei 1689 oct. 28 Maria, doamna lui 
(metoh) Şerban C. 

- prăvălii 1680 oct. 20 • 
- pivniţă, case 1738 sept. I Constantin Rama-

dan, soţul Mariei 
Cantacuzino 

9. Budişteni, Dâmbo- 1684 octombrie 2 Popa Du mi-
viţa (schit - metoh) traşcu, cumnat 

cu Ştefan călu-
gărul, ctitorul 

I O. Cârstineşti, Ilfov 1680 sep. 27 • 

11. Cervenia, Teleorman 1684 aprilie I Tănasie Sără-

cmescu vei 
serdar, Ilina 

1710 mai 20 Şerban Năsturel, pt. 
soţia sa, Ilinca, 
nepoata lui Şerban 

12. Clanţa, Ilfov 1680 dec. 10 • 
13. Comăneşti, Tel. 1716 mai 25 Oană răspopul 

14. Cotroceni, Ilfov 1680 iulie I O • 
- sat 
- vie 1714 aprilie 6 Ştefan Cantacuzino 

15. Căscioarele, Teleor- 1738 septembrie I C-tin Ramadan pt. 
man soţia, 

Maria Cantacuzino 
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Sat, moşie, metoh Datare 
Danie de la Danii de la Danii de la 
Şerban C. Cantacuzini, rude alţii 

16. Cătăluiu, Ilfov 17 42 februarie 18 Constantin 
(schit - metoh) Corbeanul, din 

familia ctitori-
lor 

17. Crăceşti, Teleorman a. 1684 iulie Radu Cu ş tu-
reanu, Aviana 

18. Dadilov, Teleorman 1707 mai 3 Stroe logofăt 

19. Deşiraţi, Ialomiţa 1683 aprilie 27 „ 
a. 1691 ian. 28 Nicula ceauş 

20. Dinţeşti, Ilfov 1680 iulie 8 • 
21. Dobroeşti, Muscel a. 1684 iulie Radu Cuştu-

reanu Aviana 

22. Grăgoi, Dâmboviţa 1689 august 16 Apostul clucer 

23. Drâmnaţi, Ilfov 1721 sep. 20 Ta tul, f. lui 
Nica negustor 

24. Drângeşti, Ilfov 1696-1697 Duca, staroste 
de negustori, 
Rada 

25. Făcăiani, Ialomiţa 1681 august 2 „ 
26. Făurei, Ialomiţa 1681 august 20 „ 
27. Fâsâiani, Ilfov 1680 iulie 15 Tudoran clucer 

1680 iulie 8 „ din Aninoasa 

28. Foteşti, Teleorman a. 1684 iulie Radu Cu ş tu-
reanu Aviana 

29. Gabrov, Teleorman a. 1735 sept. 8 Climent ie ro-
monah 

30. Găojani, Ilfov 1680 iunie 5 „ 
31. Găvăneştii de Jos, 1743 dec. 15 Marco clucer 

Teleorman 

32. Glâmbocata, Muscel a. 1684 iulie Radu Cu ş tu-
reanu Aviana 

1749 oct. 20 Boierii Cărpe-
nişeni pt. Ca-
trina 

33. Grozăveştii de Jos, 1680 noiembrie 20 • 
Ilfov 

34. Hereşti, Ilfov 1680 iulie I O • 
35. Lupeşti, Ilfov 1680 iunie 5 „ 
36. Luica, Ilfov 1680 iulie 8 „ 
37. Mătăşeşti, Ilfov d. 1680 dec. 16 "' 
38. Muscel, Saac 1717 aprilie I Toma, căpitan 

1718 mai 15 de seimeni 
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Sat, moşie, metoh Datare 
Danie de la Danii de la Danii de la 
Şerban C. Cantacuzini, rude alţii 

39. Priboieni, Muscel 1684 oct. 21 Neacşa, Ilina 
1685 august 8 Stoica răspo-
1685 august 9 pul Cârstea 
1685 oct. 18 Orbul Alba, 

Cânda 

40. Pupezeni, Ialomiţa d. 1683 iulie 15 • 
1685 mai 12 Odoabă, Lupu, 

Stroe 
Matei, Muşa 

1686 ianuarie 21 Popa Constan-
din, Nedelco, 
Stoian 

41. Ruşii lui Şerban 1753 mai Nepoţii lui Şerban 
Vodă, Saac C., pt. mama lor 

Ruxandra 

42. Sărata, Buzău, vie 1710 iunie 8 Maria, fiica lui lor-
dache C., pt. tatăl 
ei şi sora Casandra 

43. Sârbi, Teleorman 1688 aprilie 7 Gheorghe, fiul 
lui Calona zu-
grav 

44. Scăeşti, Teleorman a. 1684 iulie Radu Cu ş tu-
reanu, Aviana 

45. Tămăduiasca, Ilfov (1682-1683) • 
46. Tărăceni, Ilfov d. 1683 martie 6 • 
47. Ţigăneşti, Muscel 1684 sept. 30 Lazăr, Baicu 

moşie 
VII 1679 dec. 30 • 

1680 ianuarie • 
1680 oct. 22 • 

48. Ţigăneşti, Teleorman 1731 martie I Stanca C. pt. copiii 
ei, Constantin şi 
Smaranda 

49. Ulmuleţi, Teleorman a. 1684 iulie Radu Cu ş tu-
reanu Aviana 

50. Vălenii de Munte 
(m-re, metoh) 1684 mai 2 Hagi Stoian şi 

hagiţa II inc a, 
Cepturi 

5 I. Viţicheşti, Muscel 1685 august I Hera, f. Niculii 
moşie log. 
vie 1679 noiembrie 29 Lupu vomicul 

52. Voievodeşti, d. 1684 iulie Radu Cuştu-
Teleorman reanu Aviana 

53. Zimnicele d. 1684 iulie Radu Cuştu-
reanu, Aviana 
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ACTIVITATEA FARMACEUTICĂ 
DIN BUCURESTI ÎN PRIMA 

.JUMĂTATE A SECOLULUI XIX 

Florentina Limban 

Într-un- articol apărut anterior1, am făcut o incursiune în activitatea farmaceutică 
din Bucureştiul secolelor XVII şi XVIII. Am considerat utilă continuarea prezentării 
lumii farmaceutice care a ţinut pasul cu descoperirile de pe tărâmul chimiei, medicinei, 
biologiei şi fizicii. La începutul sec. XIX s-au făcut progrese importante în farmacogno
zie şi fitochimie, farmacodinamie, homeopatie, tehnică şi industrie farmaceutică. 

În această perioadă se înmulţesc cererile pentrn obţinerea dreptului de a înfiinţa 
farmacii. Sunt acordate hrisoave domneşti pe baza cărora se deschid farmacii, atât în 
Bucureşti cât·şi în alte oraşe. 

Până în 1832 au funcţionat în Bucureşti 18 farmacii. La 3.august 1800 IosefM. 
Raimondy obţine hrisovul de înfiinţare a sfiţeriei „Speranţa"2 . In anul 1803 ia fiinţă 
spiţeria „Foişorul de foc" a lui Iohann Graef , în 1805 Andreas Thiess înfiinţează spiţeria 
„Cerbul"4, iar în 1808 Wilhelm Thiiring~r deschide spiţeria „Coroana de aur"5. Spiţeria 
„Hy~eia" este înfiinţată în anul 18106. In 1811 Mihail Gardo deschide spiţeria „Peli
can" , iar în 1812 Johannes Honterus inaugurează în Bucureşti spiţeria „Biserica cu 
sfinţi", pe care o va vinde în 1818 spiţerilor asociaţi Ludwig Franz Drexler şi Leopold 
Coller8. La 14 iulie 1813 L. Dampner a primit din partea domnitorului I. Caragea 
~risovul care-i dădea dreptul de a deschide spiţeria „Salvator" pe Podul Mogoşoaiei9 . 
ln 1816 Michael Traugott Steege înfiinţează spiţeria „Fortuna" 10

, iar în 1819 Paul Roth 
creează spiţeria „Ursul" 11 . 

În 1821 Michael Doctor înfiinţează spiţeria „crucea de aur" 12 Iosef F. Kiihn 
deschide în 1829 spiţeria „Flora", care la 14 oct. 1831 este vândută lui Andras Fr. 
Graef1 3. În anul 1828 Georg Draudt înfiinţează la Bucureşti o spiţerie care este mutată 
apoi la Silistra, Cernăuţi şi Turnu-Severin 14• La 16 martie (25 aprilie) 1829 i se permite 
lui Mic;_hael Echardt, originar din Essen, deschiderea spiţeriei „Ochiul lui Dumnezeu" 15 . 

In 1830 Iohann Schobel plăteşte o garanţie de 6000 taleri pentru obţinerea hri
sovului de deschidere a unei spiţerii în Bucureşti 16 • 

1 Limban Florentina - Activizarea farmaceutică din B11cureşti în sec. XVII şi XVIII - Bucureşti -
materialele de istoric şi muzeografic (XIV), p. 333. 

2 V. Lipan - Farmacia românească în date, Braunchwcig, 1990, p. 39. 
3 Ibidem, p. 40. 
4 Ibidem, p. 41. 
5 Ibidem, p. 42. 
6 Ibidem, p. 43. 
7 Ibidem, p. 43. 
8 Ibidem, p. 43. 
9 Ibidem, p. 44. 
10 Ibidem, p. 45. 
11 Ibidem, p. 46. 
12 Ibidem, p. 47. 
13 Ibidem, p. 49. 
14 Ibidem, p. 49. 
15 Ibidem, p. 50. 
16 Ibidem, p. 50. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Farmaciile din Bucureşti, ca toate din Ţara Românească şi Moldova au funcţionat 
în această perioadă pe baza reglementărilor anterioare, la care, în primele decenii ale 
secolului XIX, în perioada premergătoare celor două regulamente organice, au fost 
aduse completări sau au fost emise noi legi. 

Cu ajutorul farmaciilor s-a putut controla mai bine comerţul cu otrăvuri, 
interzicându-se vânzarea acestora prin băcani. De exemplu, la 31 martie 1805, lpsilanti 
a interzis băcanilor vânzarea de săricică (sublimat corosiv) şi şoricioaică (arsenic) şi au 
fost indicate acele farmacii care să elibereze otrăvuri în anumite condiţii 17 . 

Controlul în farmacii nu a vizat numai calitatea ingredientelor şi eliberarea otrăvu
rilor, dar şi preţul acestora, pentru unele droguri acesta fiind fixat în Ţara Românească 
în 180718• 

Pe planul organizării activităţii farmaceutice, un rol deosebit în evoluţia asistenţei 
cu medicamente 1-a avut şi regulamentul de funcţionare a farmaciei spitalului „Filantro
pia" elaborat de doctorul Constantin Caracaş şi care a intrat în vigoare în aprilie 181719• 

În 1819, în timpul domniei lui Alexandru Suţu, un grup de medici, printre care 
şi doctorul Caracaş, a întocmit un alt regulament al activităţii fannaceutice, de această 
dată cu caracter general şi care a fost deosebit de important pentru dezvoltarea farmaciei 
româneşti. 

Acesta se numea „Orânduiala pentru farmacişti", cuprindea 20 de articole şi a 
intrat în vigoare în luna noiembrie a anului 183020. 

Cu această ocazie, pentru prima dată în Ţara Românească, apar termenii de „far
macist" şi „farmacie". 

Se recomandă folosirea „Farmacopeei Austriece" ediţia I, apărută la Viena în 
1812, a unităţilor de măsură şi greutăţilor austriece21 • 

În 1830 este adoptat „regulamentul pentru îmbunătăţirea şi paza bunei orânduieli 
în poliţia Bucureştilor", prin care se instituie „Comisia Doftorilor", în care se prevăd şi 
reglementări ale activităţii spiţerilor şi care va fi înglobat şi legiferat în regulamentul 
organic pentru Ţara Românească din 1831 22 . 

Un rol pozitiv din punct de vedere al istoriei medicinei şi farmaciei româneşti 
l-au avut regulamentele organice23 , prin iniţiativele creatoare ale medicilor şi farmaciştilor, 
dar şi prin legile sanitare modeme promulgate. 

Spre deosebire de dispoziţiile din 1819, cele din acest regulament din ţara Româ
nească, prevăd desfiinţarea drepturilor conferite de hrisoave şi înlocuirea lor cu diplome 
de la universităţi. 

Se conferă obligaţii importante Comisiei doftoriceşti şi în ceea ce priveşte con
trolul farmaciilor. În desfăşurarea controlului farmaciilor se prevede şi participarea unui 
spiţer. 

Taxa Vienei este adaptată la condiţiile locale şi chiar se intenţionează elaborarea 
unei taxe româneşti. 

17 S. lzsăk - Farmacia de-a lungul secolelor. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, 
p. 259. 

18 V. Lipan - Farmacia românească in date, Braunshwcig, 1990, p. 41. 
19 S. lzsăk - Farmacia de-a lungul secolelor. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, 

p. 260. 
20 M. Cotrău - Medicamentul de-a lungul vremii, Ed. Apollonia, laşi, 1995, p. 134. 
21 Ghc. P. Samarian - Medicina şi farmacia rn trecutul românesc. voi. 1, Tip. Modernă, Călăraşi. 

1935. 
22 M. Cotrău - Medicamenl!ll de-a lungul vremii. Ed. Apollonia, laşi, 1995, p. 236. 
23 S. Izsăk - Farmacia de-a lungul secolelor. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, 
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STUDII ŞI ARTICOLE 127 

Este limitat numărul farmaciilor la 20 pentru Bucureşti, numărul lor rămânând 
neschimbat mult timp. 

Deşi repetă unele măsuri anterioare, regulamentele organice aduc completări şi 
precizări privind funcţionarea farmaciilor. 

Orânduiala farmaceutică din 1833 nu aduce noutăţi faţă de cele din regulamentele 
Organice, repetând mai hotărât prevederile anterioare. 

O importanţă deosebită în ceea ce priveşte activitatea farmaceutică a avut-o 
„Obşteasca adunare" din 25 ianuarie 1837 a „Comitetului Carantinelor" la care au par
ticipat medicii „văpselelor" din Bucureşti şi 7 farmacişti. Cu această ocazie s-a elaborat 
o nouă orânduială farmaceutică24 şi s-a înfiinţat o corporaţie a farmaciştilor. 

Aceste instrucţiuni aduc elemente noi cum ar fi: preţul mai redus pentru medica
mentele destinate spitalelor, valabilitatea reţetelor la 3 zile de la datarea lor, măsuri 
severe pentru eliberarea otrăvurilor, obligativitatea registrului de otravă, vizat de autorităţi. 

Corporaţia spiţerilor din Bucureşti, cu o conducere alcătuită din 6 farmacişti, 
avea o misiune profesională şi socială. De exemplu nu au întârziat să parvină acesteia 
cereri solicitând expertize chimice în cazul unor otrăviri. Acest lucru a fost discutat în 
31 martie 1840 într-o şedinţă a farmaciştilor care a propus Comisiei doctoriceşti înfiinţarea 
unui laborator special pentru executarea expertizelor medico-legale25 . 

Expertize medicale au fost făcute şi mai înainte: la 6 febr. 1832 spiţerul Michael 
Doctor a executat o analiză toxicologică în prezenţa Comisiei doctoriceşti din Bucureşti, 
aceasta fiind una dintre cele mai vechi mărturii în domeniul analizei chimice 
medico-legale26. 

În prima jumătate. a secolului XIX Bucureştiul a devenit cel mai important centru 
medical şi spitalicesc. In această perioadă are loc unirea administrativă a spitalelor 
Co Iţea, Pantelimon şi Filantropia sub conducerea „Eforiei Spitalelor" ( 1831 ). 

Spitalul Colţea şi spitalul orăşenesc de la Mihai-Vodă devin leagănul învăţământului 
medical şi farmaceutic. 

În 1832 Comisia şcoalelor din Muntenia solicită lui Kiselev înfiinţarea unei ca
tedre de farmacie, cuprinzând elemente de botanică şi materie medicală, spiţeria centrală 
şi laboratorul spitalului Colţea urmând să servească acestor cursuri27 • 

In această perioadă, farmacia românească devine tot mai sensibilă la problemele 
sociale şi medicale ale maselor populare, acordând asistenţă cu medicamente chiar gra
tuită pentru bolnavii săraci din Bucureşti28 . 

SUMMARY 
The Pharmaceutică Activity in the First Half of the XJX'h Century 

At the beginning of the XJX'h ce11tU1}' the pharmaceutical activity was focused on i11creasing the 
number of offici11es, and modernising them, on elevating the levei of proffesional training of the chemists, 
a11d on ensuring a juridica/ and organisatorial /rame. 

24 Ibidem, p. 269. 
25 Ibidem, p. 271. 
26 V. Lipan - Farmacia românească în date, Braunchwcig, 1990, p. 54. 
27 Ibidem, p. 54. 
28 Ibidem, p. 54. 
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BUCURESTENII SI ACTIVITATEA . , 

EDILITARĂ. ÎN PRIMUL DECENIU 
INTERBELIC 

prof. Alexandrina Nicolae 

Sfârşitul războiului şi modificarea statutului Bucureştiului fac ca şi pretenţiile 
populaţiei pentru condiţii de viaţă mai bună să sporească. Acest lucru determină statul 
român să ia o serie de măsuri pentru o mai bună administrare a Capitalei. O primă 
iniţiativă se manifestă în 192 l când se reiau acţiuni mai vechi ce ar fi trebuit să se 
finalizeze cu un plan de sistematizare a oraşului. Următorul pas îl reprezintă legea din 
14 iunie 1925 prin care se introduce principiul autoguvernării oraşelor. Ministerul de 
Interne pierzând dreptul să gestioneze financiar şi să controleze activitatea Consiliului 
Comunal. Pentru acoperirea cheltuielilor, art. 244 al legii sus-menţionate autoriza pri
măriile oraşelor de a percepe taxe, cotizaţii, impozite directe şi indirecte, precum şi 
prestaţii în muncă. 

O lege din anul următor se va referi exclusiv la Bucureşti. Conform acesteia, 
Capitala era organizată prin împărţirea în două subdiviziuni administrative: zona centra
lă, împărţită în patru sectoare (I Galben, li Negru, lll Albastru şi IV Verde) şi periferia 
ce cuprindea teritoriul de până la linia forturilor, inclusiv comunele care, conform pre
vederilor legii, deveneau suburbii ale oraşului: Băneasa (cu cătunele), Colentina, Pan
telimon, Tunari, Principele Nicolae, Dudeşti-Cioplea, Şerban Vodă (cu satul Militari). 
Militari, Roşu, Principele Carol. 

În paralel, încă din 1928 îşi începe activitatea Comisia de Sistematizare fondată 
din 1927, ce urmărea elaborarea unei politici coerente de sistematizare a Bucureştiului. 

Toate acestea se adăugau unei legi din 191 O conform căreia se prevedeau sancţiuni 
şi penalităţi pentru cei care ar ordona sistarea unor iucrări edilitare deja începute. Era 
o măsură de siguranţă generată de instabilitatea politică din ţară, ce avea consecinţe şi 
asupra administraţiei oraşului. Eficacitatea acestei legi a fost însă scăzută în sensul că, 
chiar dacă nu au existat primari care să o încalce propriu-zis, totuşi desele schimbări de 
la conducerea Primăriei Capitalei au determinat abandonarea unor lucrări, începerea 
altora noi şi în general o politică administrativă inconsecventă de pe urma căreia populaţia 
oraşului nu a avut decât de suferit. 

I. Locuinţele, sau mai bine spus criza de locuinţe grefată pe o creştere rapidă a 
populaţiei, reprezenta principala problemă a administraţiei bucureştene din primul dece
niu interbelic, eventual motiv de revoltă. 

Această criză de locuinţe nu reprezenta ceva nou. Încă de dinainte de război, 
municipalitatea lua o serie de măsuri în sensul rezolvării acesteia astfel că, în 1910 se 
hotăra suprimarea, pentru 20 de ani, a taxelor pentru construcţia de locuinţe ieftine 
(între 2500 şi 400 lei) şi se hotăra crearea unei societăţi care să se ocupe cu construirea 
unor astfel de locuinţe. Societatea îşi continuă activitatea şi după război reuşind să 
construiască noi locuinţe astfel încât în 1930 este menţionată construirea de către aceas
ta a 2830 locuinţe în Bucureşti (dintre care 1650 numai cu parter, iar 1195 cu parter şi 
etaj) 1

• Particularii construiesc şi ei case de toată mâna şi în toate stilurile astfel că se 

1 Or. Sabin Manuilă, Recensământul General al Populaţiei României din 29 Decembrie 1930, 
Bucureşti, 1939--1940, p. 230. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 129 

ajunge ca aceste construcţii particulare să reprezintă mai mult de jumătate din numărul 
locuinţelor construire în această perioadă. 

Se modernizează şi se ridică noi construcţii în centrul Capitalei, apoi noi cartiere 
spre marginile oraşului. Astfel se ridică cartierul inginerilor C.F.R. din zona Gării de 
Nord, cartierul din zona Cotroceni, în jos de Şcoala de război, în zona şoselei Kiseleff 
şi a Parcului Filipescu, apare cartierul Bonaparte între şoseaua Jianu şi lacul Herăstrău, 
cartierul Tunari între Şos. Ştefan cel Mare şi hipodromul Floreasca. Noi parcelări se fac 
şi între cimitirul Ghencea şi DruIJlul Sării, între Şoseaua Mihai Bravu şi Bariera Vergu
lui sau în zona Vatra Luminoasă. In aceleaşi zone, alături de aceste locuinţe ridicate cu 
sprijinul Municipalităţii, se ridică locuinţe şi la iniţiativa particularilor. 

Nevoia de a obţine cât mai mult spaţiu locuibil determină municipalitatea să dea 
în folosinţă, prin concesionare, tot terenul disponibil dintre limitele propriu-zise ale 
oraşului. Astfel, alături de reutilizarea vechilor maidane, un alt fenomen important în 
reprezintă astuparea aşa-numitelor „gropi" ce fuseseră până nu demult locul de refugiu 
al hoţilor Bucureştilor sau, pe timpul iernii, locul de adăpostire al populaţiilor de ţigani 
nomazi. Acest proces se definitivează spre 1927. Este cazul cunoscutelor gropi ale lui 
Ouatu sau Cuţarida din zona de nord a oraşului. Deasupra lor s-au construit locuinţe 
modeste, nu prea înalte, mai toate având grădiniţă cu flori şi pomi, adesea câte o boltă 
de viţă. Era zona propriu-zisă de mahala, zonă ce se întindea până la marginile oraşului 
şi care făcea un contrast atât de puternic cu centrul cu arhitectură modernă. 

Trecerea de la zona oraşului propriu-zis spre periferie era plastic surprinsă la 
1915 de Elena Niculiţă-Voronca şi imaginea pe care o oferă pentru momentul 1915 nu 
diferă mult faţă de o perioadă de 10 ani mai târzie: „Trecând de pe strada Lizeanu, care 
este o stradă de oraş, cu dughene şi toate cele trebuitoare, am mers până la linia de fer 
înspre Olteniţa, iar de aici, dând printr-un loc de noroi, am dat în strada Maicei Dom
nului ( ... ]. Mergând mai departe constatăm că strada aceasta a fost cândva pietruită. 
Casele bune treptat se împuţinează: te afli în mahala. Mai mergi cât mai mergi printre 
care sărăcăcioase urcând şi nesimţind când, deodată, locul se lărgeşte şi te afli la ţară"2 • 

Aspectul neplăcut al acestor mahalale este menţionat încă de dinainte de război. 
Printre ele se numărau Floreasca, Tei, Grand, Ferentari, Balta Albă etc. 

Locuinţele a aici erau cele tip vagon, cu una sau două camere. Amplasarea lor nu 
ţinea seama de nici un plan de sistematizare ci, în zilele de sărbătoare, când vigilenţa 
autorităţilor nu mai exista, mobilizându-şi rudele sau vecinii, cel care dorea îşi ridica o 
casă, iar atunci când reprezentanţii Primăriei apăreau în zonă faptul era deja consumat. 
Construcţia nu necesita lucrări grele de punere a temeliei ci se băteau 4 sau 6 pari în 
pământ, pe aceştia se instala o armătură de şipci iar între ele se introducea pământ 
amestecat cu paie sau piatră sfărâmată. Alteori parii susţineau o împletitură de nuiele 
care era apoi lipită cu lut, zidurile fiind astfel înălţate se aşezau uşile şi ferestrele iar 
apoi acoperişul de şindrilă sau stuf. 

O descriere realistă a unei mahalale la 1925 o face ziarul „Dimineaţa" în numărul 
său din 10 decembrie: „în «Câmpul Veseliei» e o colecţie încurcată de uliţe şi fundături, 
de case turtite, şi bordee abia vizibile, un cartier în care arhitectura e o utopie. Până în 
comuna Măgurele, şi de aici până la Jilava, omul nu ştie alt duşman decât ploile"3

• 

O situaţie asemănătoare se înregistra şi în cartierul Griviţa-Cuţarida, majoritatea 
locuinţelor de aici fiind făcute din bârne sau din nuiele lipite cu lut. 

Mahalalelor propriu-zise li se adaugă, îndeosebi după 1922, noi cartiere apărute 
dincolo de limita oraşului prin împroprietărirea demobilizaţilor sau prin cumpărarea de 

~ Elena Niculi!ă-Yoronca, Sărbătoarea Moşilor i11 Bucureşti, St11di11 Comparati1•, Bucureşti, 19, p .. 
3 cf. Al. Cebue, Aspecte din viaţa wwr ma/raiale bucureştene în perioada 1900-1944 în Materiale 

de istorie şi muzeografie, Bucureşti, 1964 . 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



130 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - xv 

parcele de către oamenii cu venituri modeste. Astfel apar cartiere noi cum ar fi cel de 
pe izlazul comunal Dudeşti, în preajma fabricii de ciment Titan, a uzinelor Malaxa, 
Dămăroaia, Cetatea Voluntărească, spre Afumaţi, dincolo de Floreasca. 

Aspectul de mahala nu este caracteristic numai periferiei ci se poate întâlni în plin 
centrul capitalei, pe câmpul Procopoaiei, în apropiere de Cişmigiu, la intersecţia stră
zilor Berzei - Ştirbei Vodă - Calea Plevnei, unde deasupra gropilor ce fuseseră astupate 
îşi ridicaseră locuinţe insalubre muncitorii de la U.C.B. care îşi rotunjeau veniturile prin 
creşterea porcilor. O adevărată problemă o reprezintă pentru Primărie demolarea acestor 
locuinţe, operaţie terminată până în 1929, pe locul lor ridicându-se mai târziu Căminul 
Studenţesc şi Facultatea de Drept. Principalul motiv al demolării l-a reprezentat aşa cum 
mărturisea şi Al. Predescu, în evocările sale, insalubritatea locului deoarece: „fostul 
crâng al Procopoaiei nu avea cişmele iar «gospodarii» îşi cărau apa cu sacalele noroind 
tot drumul de la gârlă până acasă. Mirosuri pestilenţiale se ridicau ca un blestem, odată 
cu roiurile r.e muşte şi ţânţari, iar când sufla vântul spre oraş, îneacă aromele rozelor 
din Cişmigiu şi parfumurile rafinate ale plimbăreţilor de pe bulevard"4

• 

Mai bune sau mai proaste, locuinţe se construiesc dar numărul lor este insuficient 
faţă de nevoile populaţiei. În această situaţie se răspândeşte pe scară largă sistemul 
închirierilor. De această criză de locuinţe ştiu să profite noii întreprinzători de după 
război, fie că este vorba de cei care construiesc în mahalale şi percep preţuri mici pentru 
!? locuinţă aproape imposibil de locuit, fie că este vorba de cei ce închiriază în centru. 
In centru, cazurile sunt diverse. Unii dintre proprietari îşi închiriază locuinţele şi se 
retrag la ţară, dacă mai au locuinţă, sau preferă să locuiască la hotel iar alţii închiriază 
doar camere, aşa cum se întâmplă în plin centru, pe bulevardul Elisabeta care era, aşa 
cum menţionează o revistă a vremii: „un şir întreg de camere mobilate şi te miri ce mare 
a fost numărul femeilor de stradă în Bucureşti acum câteva zeci de ani după numărul 
acestor închirietoare pe care nimeni nu le deranjează şi nimeni nu îndrăzneşte să le 
atingă fiindcă, din când în când, apare prin faţa chiriaşilor câte o şapcă de reprezentant 
al autorităţilor care veghează la apărarea prestigiului cucoanei şi la încasarea dividen
delor"5. 

Unele dintre aceste garsoniere erau într-adevăr mobilate, cu un dulap, un pat, un 
birou de scris, o bibliotecă, o masă cu şase scaune, un lavoar, dar acestea erau puţine 
ca număr şi scumpe, cerându-se pentru închirierea lor până la 8 şi chiar I 0.00 lei pe 
lună, altele sunt numai numite „mobilate" fiindcă n-au decât „un pat hodorogit, acoperit 
de adevărate cârpe de bucătărie şi o pernă mizerabilă, pentru aceste cerându-se ofiţerilor, 
funcţionarilor neînsuraţi şi studenţilor sume ce variază între 300 şi 2000 lei pe lună" aşa 
cum menţionează aceleaşi periodic6

. 

O situaţie chiar mai grea aveau negustorii ambulanţi care, veniţi din provincie, 
erau nevoiţi să locuiască câte 4-10 în camere cu chirie şi din cauza chiriei mari şi a 
depărtării de zona comercială erau nevoiţi să schimbe anual locuinţa, condiţiile fiind 
uneori chiar mai proaste, unii preferând chiar să doarmă în ganguri, pe maidan sau în 
curţile oamenilor. 

Nu numai că aceste chirii erau considerate mari în raport cu venitul populaţiei şi 
cu condiţiile de locuit dar chiriaşii erau permanent la dispoziţia proprietarului astfel că 
autorităţile alarmate de situaţie şi uneori mobilizate de articole publicate în presă sub 
nume sonore ca: „balamucul regimului chiriilor"7 sunt nevoite să intervină pentru re-

4 Al. Predescu, Vremuri vechi bucureştene, Bucureşti, 1990, p. 68. 
5 Jurnalul Chiriaşi/01; I, nr. 10 din oct. 1920, p. 4. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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glementarea situaţiei. Astfel, în martie 1921 se elaborează un proiect de lege pentru 
înfiinţarea oficiilor de închiriere ce urmau să execute tranzacţiile, să calculeze chiriile, 
să evalueze, să fixeze taxele pentru chirii şi taxele contravenţionale atât pentru proprie
tari cât şi pentru chiriaşi. Măsurile continuă astfel că în mai 1921 o ordonanţă a Minis
terului de Justiţiei suspendă evacuările pentru ca în iulie 1921 să se dea o lege pentru 
încurajarea construcţiilor. 

Măsurile sunt ineficiente, proprietarii sunt nemulţumiţi dar nici situaţia chiriaşilor 
nu se îmbunătăţeşte, ajungându-se astfel în aprilie 1922 să se publice noua lege a 
chirilor despre care revista „Jurnalul Chiriaşilor" spunea că: „Mai mult sau mai puţin 
vor fi mulţumiţi acum şi unii chiriaşi şi unii proprietari. Dar criza propriu-zisă de 
locuinţe tot nu a fost rezolvată"8 • 

Aceasta era într-adevăr realitatea, dovadă faptul că problema crizei locuinţelor nu 
fusese rezolvată ea continuând să existe în toată perioada primului deceniu interbelic, 
determinând furtunoase manifestaţii ale chiriaşilor sau proprietăţilor organizaţii şi unii 
şi alţii în asociaţii sau determinând gazetele vremii, cum ar fi „Gazeta Tinerimii" să 
publice glume în spiritul românilor de a face haz de necaz într-un imaginar dialog între 
doi cunoscuţi: „- Greu dragă cu locuinţele ... Eu stau într-o cameră atât de mică încât 
dacă intră soarele trebuie să ies eu!"9

• 

Pe ansamblu, abia spre sfârşitul deceniului se va înregistra o ameliorare a situaţiei, 
dacă nu din punctul de vedere al locuinţelor cu mai multe apartamente cel puţin al 
materialelor din care erau construite. Anuarul Statistic al Municipiului Bucureşti pe 
1930 prezenta astfel situa ţin: 22.230 clădiri cu un apartament (36,4%), 11.012 clădiri cu 
două apartamente (24%), 8.160 clădiri cu trei apartamente (13,9%), 4.823 clădiri între 
5 şi 10 apartamente (11,8%), 10.78 clădiri cu peste 10 apartamente (1,8%). Dintre 
acestea 12,9% erau din paiantă, 7,3% din vălătuci, nuiele, lut şi bordeie, iar 30,8% din 
cărămidă, beton şi piatră 10 • Astfel se prezenta situaţia de fapt ce trebuia să stea în atenţia 
Comisiei de Sistematizare ce acţiona încă din 1928, dar a cărei activitate se va manifesta 
cu precădere în următorul deceniu interbelic când reuşeşte să elaboreze şi un plan 
complex de sistematizare a oraşului, în 1934, şi chiar să-l pună în practică. 

Ca şi chiriaşii ce se puteau împărţi în diverse categorii, în funcţie de venitul pe 
care îl aveau, şi proprietarii locuinţelor se diferenţiau între ei. Cei foarte bogaţi aveau 
o casă cu unul sau două nivele, cu acoperiş din ţiglă cu scară exterioară. Interiorul era 
tot atât de somptuos. O astfel de vilă, cu parter şi etaj, având în general aproximativ 
130-150 m2 avea la parter un interior cu hol frumos decorat, ce făcea legătura cu biroul, 
cu sufrageria spaţioasă şi serviciile. Aceasta constituia partea oficială a locuinţei, în 
timp ce etajul avea două dormitoare (unul pentru adulţi şi unul pentru copii) ce aveau 
terase şi grupuri sanitare diferite. Legătura între parter şi etaj se făcea atât pe scara 
principală cât şi pe scara de serviciu. Ultima ducea la camera de rezervă de la etaj unde 
se păstra lenjeria, în pod unde se afla debaraua sau la subsol unde se aflau camera 
servitorilor, instalaţiile de încălzire, pivniţa, spălătoria 11 • 

Astfel de locuinţe bogate, mai vechi, mai aveau cabinete de lucru cu birouri şi 
bibliotecă bogat ornamentată cu sculpturi, saloane tip Ludovic XIV, Ludovic XV sau 
Louis Philippe, cu fotolii poleite, cu canapele îmbrăcate în mătase, cu draperii estetic 
aranjate şi mulţime de bibelouri chiar dacă tendinţa momentului era spre simplitatea 

8 Ibidem, li, nr. 77 din apr. 1922, p. 1 O. 
9 Gazeta Tinerimii, li, nr. 1 din apr. 1925, p. 10. 
IO Cf. Petre Dache şi Ana Bene, Aspecte ale dezvoltării edilitar-urbanistic ale Capitalei intre cele 

două războaie mondiale în Materiale de istorie şi muzeografie, voi. V. Bucureşti, 1964. p. 115. 
11 Căminul. Studii şi planuri de case, I, nr. I din ianuarie 1930, p. 7. 
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interioarelor, cu paturi din bronz, mese din lemn fin sau cristal, a canapelelor tapiţate 
cu pluş sau piele 12

• 

Aceste interioare erau imitate, pe cât posibil, şi în aşa zisele locuinţe ieftine care 
erau însă mai reduse ca dimensiuni. 

La polul celălalt se aflau casele din mahalale, case ce erau complet necorespu
nzătoare din punct de vedere igienic. Construite în grabă ele erau insuficient iluminate 
şi aerisite, unele devenind igrasioase în situaţia în care erau construite sub nivelul 
străzii. Rezistenţa lor era scăzută, deteriorarea intervenea repede dar în lipsa altora 
oamenii continuau să le locuiască considerându-se fericiti că au o casă a lor. In această 
situaţie, familiile cu posibilităţi materiale mai reduse, c'eie ale funcţionarilor mărunţi, 
comercianţilor, birjarilor meseriaşilor sau liber profesioniştilor se văd constrânse să 
sacrifice orice pretenţii de confort, îngrămădindu-se uneori într-o singură cameră sau în 
două, transformând în camere de locuit şi bucătăriile, dacă acestea existau. Aceste 
locuinţe erau mobilate simplu cu un pat, o masă, un scrin, scaune. 

Deoarece alegerea locuinţei spune foarte multe despre posibilităţile materiale ale 
proprietarului sau chiriaşului, decorarea interiorului este o oglindă a personalităţii aces
tuia. Din aceste motive, descrierile de mai sus au încercat să surprindă, pe scurt, mediul 
în care bucureşteanul primului deceniu interbelic îşi ducea viaţa de zi cu zi. Dacă aceste 
descrieri au fost suficient de elocvente ele vor ajuta la înţelegerea manifestărilor aces
tuia atât în public cât şi în familie, a pretenţiilor acestora faţă de serviciile publice şi a 
aportului pe care el îl duce în slujba acestora. 

~· Reţeaua stradală şi salubritatea Capitalei 
In parai~! cu extinderea spaţiului locuibil, reţeaua stradală se extinde şi se moder

nizează şi ea. Inceputurile acestui fenomen trebuie căutate încă din secolul trecut când, 
la 1824, la iniţiativa lui Gr. Ghica, un anume inginer Hartel se ocupa cu construirea 
primului caldarâm în Bucureşti. Situaţia cunoaşte modificări substanţiale la sfârşitul 
secolului al XIX-iea. Atunci aspectul oraşului se schimbă, fiind pusă în aplicare ideea 
trasării noilor axe ale oraşului: N-S (ce înlocuia şi dubla Podul Mogoşoaie) şi E-V (bd. 
Kogălniceanu - bd. Regina Elisabeta - bd. Carol I - bd. Ferdinand). Se trasează şi 
bulevardul George Coşbuc care dublează Calea Rahovei sau bd. Dacia ce dublează str. 
Mihai Eminescu. 

Paralel cu tăierea marilor bulevarde se trece şi la o modificare a ţesutului stradal, 
la o aliniere şi ordonare. Intersecţiile nu mai apar ca efect al dimensionării propriu-zise, 
în funcţie de necesităţile de trafic ci apar ca efect al reutilizării unor vechi maidane. Era 
o tentativă de copiere a planului de sistematizare a Parisului pus în practică în timpul 
lui Napoleon al III-iea (sistemul cruce în centru) dar acest lucru nu s-a reuşit în tota
litate, Bucureştiul prezentând o ţesătură stradală neregulată de moştenire turco-fanariotă. 
Se va realiza totuşi o corelare între cele două laturi, fapt ce îi va conferi capitalei 
imaginea unui oraş situat la graniţa Orient-Occident. 

Aceste lucrări de modernizare vor continua şi în perioada de după 1900 când se 
construiesc pieţele I. C. Brătianu şi C. A. Rosetti, o parte a şoselei Kiseleff (1905) iar 
din 1907 începe pavarea cu piatră cubică a Căii Griviţei, Căii Rahovei, Căii Călăraşi, 
străzii Sf. Vineri, etc. Perioada războiului a marcat o stagnare a acestor activităţi pentru 
ca sfârşitul acestuia să determine şi reluarea lor modernizându-se marile bulevarde şi 
croindu-se altele noi. 

Este perioada când se încearcă punerea în aplicare a decretului de sistematizare 
din 1921 ce prevedea organizarea capitalei în 3 inele concentrice, primul, cel din centrul 

12 Ibidem. 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



STUDII ŞI ARTICOLE 133 

comercial al Bucureştiului trebuia să reunească strada Ştirbei - bulevardul I. C. Brătia
nu, bulevardul Dr. Kalinderu, Calea Călăraşilor şi să ajungă la Dâmboviţa, al doilea inel 
trebuia să reunească strada Francmazoană - Calea Grivitei - strada Romană - Calea 
Dorobanţilor - Bulevardul Dacia - strada Traian - Calea' Rahovei, iar cel de-al treilea 
să urmeze parcul şoselelor ce înconjurau oraşul. Legătura între ele urma să se facă prin 
străzi radiale cu o lăţime medie de 12 metri în centru ajungând spre periferie la aproxi
mativ 30 de metri. Se stabilea şi lăţimea străzilor ce urmau să alcătuiască aceste cercuri; 
astfel, pentru primul cerc trebuia să fie 16-20 m. 

Aceste idei nu s-au materializat în totalitate, aglomeraţia, îndeosebi în centrul 
capitalei, fiind una dintre caracteristicile zilnice ale principalelor artere de circulaţie, 
îndeosebi a bulevardului Brătianu şi a Căii Victoriei. Ultima avea un trafic deosebit de 
aglomerat datorită marii afluenţe de trecători şi vehicule dar şi pentru că pe aici, pe 
partea stângă a pieţei [din capătul Căii Victoriei] drumurile duc la Palatul de Justiţie şi 
mai departe spre Patriarhie. De jos în sus şi de sus în jos, drumul este al cortegiilor 
regale. Pe aici trece regele de la 1923 spre Cameră pentru a deschide sesiunea Corpu
rilor legiuitoare, pe aici coboară Comisiunea de răspuns la mesaj şi cortegiul Sfinţilor 
episcopi ce merg să primească, din mâna suveranului, cârja păstorească 13 • Alături de 
aceste bulevarde, mai vechi sau mai noi, îşi fac simţită prezenţa şi altele cum ar fi 
bulevardul Mărăşeşti, paralel cu Şos. Kiseleff sau bulevardul Dr. Kalinderu, viitorul 
bulevard al Eroilor. Apariţia lor este strâns legată de noile cartiere ivite acum în aceste 
zone. 

Dacă pentru zonele centrale, sau vecine centrului, Primăria manifestă interes în 
modernizarea reţelei stradale, periferia este în general uitată atunci când se pune tot o 
astfel. de problemă. Se pretextează în acest sens lipsa fondurilor sau insuficienţa aces
tora. Işi aduceau totuşi aminte şi de această zonă dar doar pentru puţin timp, în preajma 
alegerilor când şi votul acestor cetăţeni conta şi când promisiunile nu costau nimic. 
Nemulţumirea locuitorilor din aceste cartiere faţă de situaţia de mai sus are un puternic 
ecou în presa vremii care publică numeroase articole pe această temă. Aşa face revista 
„Facla" în numărul său din 23 mai 1925 care surprindea o realitate: vara praful pe 
Şoselele Griviţa şi Filantropia se ridică în nori acoperind tot cartierul. În afară de 
străzile A.B.C.D„ străzi pe care sunt locuinţe C.F.R. şi care sunt mai curăţele, toate 
străzile din partea locului sunt la fel ca celelalte de la periferia oraşului: nepavate, 
neiluminate şi nealimentate cu apă 14 • O situaţie identică prezenta şi cartierul Grand-Regie 
unde „muncitorii de la fabrica de tutun şi atelierele C.F.R. Griviţa sunt obligaţi ca 
imediat ce părăsesc atelierele [„ .] să înoate prin noroaie sau să meargă pe marginea 
numeroaselor canale pline de mortăciuni şi gunoaie" 15 • 

Se iau unele măsuri dar acestea sunt insuficiente, Capitala continuând să aibă sute 
de străzi nepavate ce aduceau mari neajunsuri populaţiei deoarece „la răspântii şi în 
mijlocul acestor străzi [„ .] se formau bălţi în care porcii se scăldau în voie [„ .] în 
timpul ploios, aceste străzi deveneau impracticabile ... Circulaţia vehicolelor şi oameni
lor devenea imposibilă [ „.] ieşirea în strada principală se făcea cu ajutorul picioroan
gelor şi a saboţilor din lemn" 16 aşa cum surprindea un raport de activitate al Primăriei 
sectorului III Albastru, dintr-o perioadă chiar mai târzie 1932. 

Aceasta era situaţia la periferie în timp ce în centru arterele de circulaţie bene
ficiau de borduri şi pavaje. Aşa prezenta situaţia o „Dare de seamă asupra activităţii de 

13 col. Popescu-Lumină, Bucureştii din trecut şi de astăzi. Bucureşti, 1935, p. 675. 
14 Petre Dachc şi Ana Bene, op. cit .. p. 112. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, p. 113. 
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la Primării" care menţiona, pentru anul 1920, inexistenţa bordurilor dar existenţa unei 
suprafeţe de pavaj de !97.517 m2 din care 175.507 m2 reprezenta suprafaţă carosabilă 
iar 22.011 m2 trotuare. In anul următor suprafaţa bordurilor era menţionată de 450 miar 
cea a pavajului de 226.429 m2 dintre care 208.738 m2 carosabil şi 19.690 m2 trotuar. 
Aceste cifre reprezentau în total 40 km stradă pavată 17 , suprafaţă insuficientă însă pentru 
o populaţie în continuă creştere ale cărei pretenţii sunt tot mai mari. 

Asfaltate sau nu, aceste străzi ridică Municipalităţii o altă problemă: salubrizarea. 
Menţinerea curăţeniei pe străzile oraşului a beneficiat de atenţia autorităţilor încă din 
secolul al XVIII-iea de când este menţionată restricţia referitoare la tăierea vitelor în 
oraş, pentru ca ulterior să fie menţionată şi existenţa canalelor pentru scurgerea apei aşa 
cum surprinde Nicolae Filimon, pentru momentul 1813, atunci când vorbea despre uliţele 
din centrul oraşului care „erau aşternute cu scânduri de stejar şi aveau dedesubt canaluri 
de lemn pentru scurgerea apei" 18

• Din 1873 se trece la salubrizarea sistematică a oraşului, 
Primăria luând în antrepriză „ridicarea şi transportarea prafului, noroiului şi gunoaielor 
de pe stradele Capitalei precum şi udarea în timpul verii" 19 aşa cum menţionează un 
document din Analele Primăriei Bucureşti. Situaţia cunoaşte o îmbunătăţire în perioada 
următoare pentru ca declanşarea primului război mondial să stopeze şi activitatea Pri
măriei în acest domeniu, fapt ce o determină să emită o ordonanţă-apel, în august 1916, 
prin care se arăta că nu se mai poate face o curăţenie organizată a oraşului, ca înainte, 
astfel că se cerea ca „în fiecare dimineaţă, curţile, trotuarele şi strada până la mijlocul 
ei să fie măturate de fiecare proprietar sau chiriaş în dreptul locuinţei sale"20 • 

Sfârşitul războiului determină Primăria să-şi reia activitatea în acest domeniu. Se 
extinde acum suprafaţa canalelor colectoare, existau 210 canale în timp ce alţi 240 km 
erau total necanalizate21

• Dotarea serviciului de salubritate se face cu 30 de camioane 
pentru gunoi, stropitori autopompe şi se hotărăşte ca gunoiul de stradă să fie dus la 
Dâmboviţa-Abator în acest scop gunoaiele menajere, mai puţin cenuşa, urmând a fi depo
zitate pe stradă în cutii metalice şi colectate de lucrătorii de la salubritate. Această depozi
tare a gunoiului la marginea străzii, nu face decât să dea acestora aspectul unor imense 
mormane de gunoaie care alături de mizeria lăsată de zecile de căruţe cu alimente, ce 
poposeau zilnic în Bucureşti, „lăsând în urma lor mormane de gunoaie şi aducând pe roate 
şi pe copitele cailor, mai ales pe vreme ploioasă, noroiul străzilor mărginaşe"22 fac ca 
aspectul oraşului să fie insalubru. Pentru eficientizarea activităţii de curăţire a oraşului se 
hotărăşte descentralizarea acesteia pe sectoare dar nici această măsură nu este suficientă. 

Această murdărie a oraşului, mai mult sau mai puţin intenţionată, nu este numai 
efectul unei activităţi ineficiente din partea Primăriei ci ea spune foarte mult şi despre 
gradul de civilizaţie al populaţiei capitalei. Aspectul insalubru al străzilor, fie că este 
vorba, în mai mică măsură, de cele din centru, fie că este vorba, în mai mare măsură, 
de cele de la periferie este efectul unei indiferenţe pe care bucureşteanul de ieri sau de 
azi a manifestat-o faţă de tot ceea ce îl înconjoară de tot ceea ce este bun public, din 
lipsă de educaţie, aşa cum demonstrează unele obiceiuri surprinse de periodicele timpu
lui: „Oricui i se poate întâmpla la orice oră din zi, şi aceasta în plin centru, ca, trecând 
pe trotuar să se pomenească că deasupra capului i se scutură un covor sau se varsă un 
lighean cu apă"23 • 

17 •••, Dare de seamă asupra admi11istraţiu11ii comunale a Capitalei pe timpul de la J ia11aurie 
1920 la I ianuarie 1921. Bucureşti, I921, p. 20. 

18 cf. N. Iorga, Istoria B11cureştilo1; Bucureşti, I 939, p. 50. 
19 Constantin C. Giurcscu, Istoria Bucureştilo1; Bucureşti, l 979, p. I O I. 
20 Ibidem. 
21 Gospodăria Comunală şi Jude/eană, I, nr. 6 din fcbr. 1923, p. 5. 
22 M1111icipalitate. I, nr. I din martie 1928, p. 20„ 
23 Paza Poliţienească. Administrativă. Socială, II, nr. 11 din fcbr. 1922, p. 9. 
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Tot ca expresie a menţinerii salubrităţii oraşului P!?ate fi considerată şi activitatea 
oficialităţilor în sensul modificării situaţiei cimitirelor. lncă din 1864, apar legi succe
sive ce prevedeau interdicţia construirii de cimitire în oraş. Măsurile vor fi reluate, 
dovadă faptului că nu au fost respectate. Ele încep să fie aplicate riguros abia de la 
începutul secolului XX când se înfiinţează numeroase cimitire pe linia de centură a 
oraşului, cimitire al căror număr se ridica la 21 în 191924

• Acestora li se adaug inaugu
rarea crematoriului din Bucureşti (25 ianuarie 1928) în zona vecină cu cimitirul Bellu, 
fapt ce stârneşte puternice proteste din partea Bisericii Ortodoxe Române care vedea în 
acesta un model păgân, o gravă încălcare a tradiţiei creştine. 

Principala problemă în menţinerea salubrităţii Bucureştiului o ridică însă Dâmboviţa 
şi salba de lacuri ce mărgineau oraşul în zona de NE ce reprezentau o continuă ameninţare 
la adresa stării de sănătate a populaţiei. De această problemă, ce trebuie să stea în 
atenţia autorităţilor, acestea erau perfect conştiente aşa cum dovedeşte printr-un articol 
din 15 octombrie 1922 al unui reprezentant al Primăriei care descria astfel Bucureştiul: 
„Aşezat în mijlocul mlaştinilor, fără a fi apărat de păduri, bântuit de vânturi care îi 
aspresc şi îi schimbă fără tranziţii clima, a avut nefericirea să fie croit astfel încât face 
ca, cu tot dinadinsul, toate relele şi-au dat mâna spre a-l afunda în iadul necurăţeniei"25 • 

Interesul pentru regularizarea cursului Dâmboviţei se manifestă încă din a doua 
jumătate a secolului trecut datorită deselor inundaţii pe care aceasta le provoca. Creşterea 
populaţiei şi lărgirea paletei activităţilor acesteia face ca râul să aibă tot mai mult de 
suferit, devenind în deceniul al doilea al secolului XX şi îndeosebi după 1930, un uriaş 
canal colector al oraşului, imagine surprinsă realist de prozatorul Cezar Petrescu, con
temporan cu perioada, ~are punea în descrierea făcută Dâmboviţei de personajul prin
cipal al romanului său „lntunecare" o realitate a anului 1925, chiar dacă puţin exagerată: 
o Dâmboviţă cu „apă uleioasă şi lâncedă [ ... ]. Râul bălos împotmolea cârpe şi stârvuri. 
Pe pantele malurilor, unde îndrăznea să dea colţul ierbii, cioburi de vase, tinichele 
mâncate de rugină, bucăţi de vată şi vertebre albe cu gratii de coaste, toate aduceau 
îndată aminte că dacă primăvara va fi purces undeva să plesnească muguri şi să înve
rzească pajişti, aici e numai o rană purulentă care se deschide la soare"26

• 

Dacă Primăria nu a avut fonduri, sau poate nici interes să vindece definitiv aceas
tă „rană purulentă" atunci, spre sfârşitul primului deceniu interbelic, s-a gândit la o 
soluţie: a recurs la un „plasture" care să o acopere, cel puţin în zona centrală, 
construindu-se în perioada ulterioară un planşeu de ciment, sub pretextul fluidizării 
circulaţiei, planşeu finalizat în 1935 între Calea Victoriei şi Calea Şerban Vodă, pe o 
distanţă de 800 m liniar, urmat de un altul de dimensiuni mai mici (130 m) în zona 
bisericii Sf. Elefterie. 

Alături de problemele ridicate de asanarea Dâmboviţei, altele erau legate de 
asanarea lacurilor din jurul Capitalei. Acţiunea este anterioară perioadei dar s~ reia 
propriu-zis în 1926, când devine una dintre preocupările d_e bază ale Primăriei. lncep 
discuţii, se elaborează proiecte, se strâng colete publice. In perioada 1927- 1928 se 
elaborează studii, se încep lucrări de ridicare topografică a văii Colentinei, iar din 1928, 
odată cu preluarea funcţiei de primar de către Dem I. Dobrescu şi prin colaborarea 
acestuia cu ministrul Agriculturii şi Domeniilor, Ion Mihalache, activitatea se intensifică 
din 1930 începând lucrările propriu-zise de asanare a lacului Snagov urmate abia din 
1933 de cele de la Băneasa, Herăstrău, Floreasca. 

p. 20. 

24 M. C. Pântea, Noul plan şi ghid al oraşului Bucureşti şi har/a judeţului Ilfov. Bucureşti, 1919, 

25 Gospodăria Comunală şi Judeţeană, l, nr. l din 15 oct. 1922, p. 4. 
26 Cezar Petrescu, Îlllunecare, Bucureşti, 1976, p. 587. 
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3. Aprovizionarea cu apă potabilă, menajeră sau pentru nevoi industriale a 
beneficiat şi ea de interes din partea oficialităţilor. Dacă iniţial Dâmboviţa a reprezentat, 
până la jumătatea secolului al XIX-iea, principala sursă de apă a oraşului, ulterior 
importanţa sa este într-o continuă scădere datorită poluării. Astfel, alături de pitoreştii 
sacagii, simbol al Bucureştiului din secolul trecut, ce alimentau cu apă, din Dâmboviţa, 
oraşul, se extinde tot mai mult reţeaua cişmelelor publice ce se mai alimentau şi ele cu 
apă din Dâmboviţa (prin instalaţia de la Bâcu-Arcuda înfiinţată în 1885) cât şi din 
izvoare subterane din afara oraşului, realizare a anilor 1901 şi 1907 când inginerul Elie 
Radu înfiinţa staţiile de pompare de la Bragadiru şi Ulmi. 

Sporirea cantităţii de apă pompată spre oraş, determină administraţia să ia măsuri 
pentru o mai bună aprovizionare a populaţiei, în 1908 adoptându-se şi un regulament ce 
prevedea obligativitatea introducerii apei şi a canalizării în toate locuinţele din sectorul 
I şi II dacă aveau conducte publice pe stradă; lucrările de racordare la reţea urmau să 
fie suportate atât de Primărie cât şi de locuitori. Sistemul abonamentelor se extinde 
ajungând în 1912 să fie menţionaţi 2559 abonaţi în sectorul I, 1398 în sectorul II şi 963 
în sectorul IIl27

• 

Începutul reconstrucţiei postbelice marchează şi materializarea iniţiativelor Pri
măriei de înfiinţare a unor uzine comunale ce trebuiau să se ocupe cu îngrijirea oraşului. 
Aşa apar în 1923 U.C.B., uzine ce aveau spre administrare toate instalaţiile de apă din 
capitală şi care, din 1928, vor relua şi serviciul de salubrizare. Sporesc posibilităţile de 
captare şi pompare prin modernizarea staţiei de la Arcuda şi înfiinţarea unor staţii noi. 
Cantitatea de apă mai mare pompată spre oraş face ca şi lungimea conductelor de 
aprovizionare cu apă să sporească, ajungându-se ca, în perioada I 927-1929, să fie 
instalată în Bucureşti 40% din lungimea totală a conductelor de apă menţionate în 
Bucureşti în toată perioada interbelică, reţeaua de artere cunoscând însă o extindere mai 
mare în deceniul următor. 

Pe ansamblu, sectorul aprovizionării cu apă a Capitalei a înregistrat cele mai mari 
progrese dovadă faptul că atât înainte cât şi după război cantitatea de apă consumată era 
fuarte mare. Dacă înainte de război la 350.000 locuitori se consumau 100.000 m3

, după 
război se consumat 300.000 m3 28 • Această cantitate de apă consumată în Bucureştiul 
acelei perioade se situa mult peste media cantităţii de apă consumată de marile oraşe 
europene ale vremii. 

Şi acest sector avea însă unele minusuri, mulţi locuitori ai Capitalei continuând, 
în lipsa posibilităţilor materiale, să se alimenteze cu apa cărată de sacagii din Dâmboviţa, 
să-şi sape fântâni, chiar dacă apa acestora nu era prea bună, sau să se aglomereze la 
cişmelele de pe stradă, în cartierele în care acestea existau. Astfel prezintă situaţia o 
plângere din 1922 adresată Primăriei Capitalei în care se arăta că: „în cartierul Filan
tropia, pentru 10.000 de locuitori există doar două cişmele"29 sau ziarul „Dimineaţa" 
care menţiona în numărul său din 5 decembrie 1922 că în strada Pieptănari „o singură 
fântână era destinată a alimenta o populaţie de 20.000 locuitori şi pentru aceasta femeile 
se scoală de dimineaţă şi fac coadă la gura cişmelei"30, ştiut fiind faptul că apa nu se 
distribuie pe timpul nopţii. 

27 FI. Georgescu, Al. Cebuc, Petre Dache, Probleme edilitare bucureştene în Materiale de istorie şi 
muzeografie. voi. VI, Bucureşti, 1966. 

28 Gospodăria Comunală şi Judeţeană. I, nr. 6 din fcbr. 1923, p. I O. 
29 Al. Ccbuc, Aspecte din l'iaţa unor mahalale bucureştene 1i1 perioada 1900-1944 în Materiale şi 

studii de istorie şi muzeografie, voi. IV, Bucureşti, 1964, p. I 07. 
30 cf. op. cit .. p. I 08. 
31 Petre Dachc şi Ana Bene, op. cit .• p. 120. 
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Chiar dacă menţiunile sunt anterioare măsurilor din anii 1926-1929, ele reliefea
ză totuşi situaţii ce nu dispar rapid ci se perpetuează în toată perioada primului deceniu 
interbelic. 

Extinderea reţelei de aprovizionare cu apă a reprezentat crearea unor condiţii 
favorabile pentru menţinerea curăţeniei cel puţin a locuinţelor, dacă nu şi a străzilor şi 
ridicarea nivelului de trai. Astfel, alături de extinderea numărului băilor din locuinţele 
particulare, se extinde şi sistemul băilor publice. Trecerea în revistă a acestora o face 
recensământul din 1930 care menţionează, pentru Bucureşti, ca fiind deţinătoare a astfel 
de facilităţi 18% din populaţie31 în timp ce marea majoritate nu dispunea de astfel de 
condiţii fiind nevoită să utilizeze reţeaua băilor publice sau să improvizeze. Igiena 
personală depindea astfel de posibilităţile materiale ale fiecăruia şi de aprovizionarea cu 
apă. Existau persoane pentru care o baie nu mai era neapărat doar o măsură de menţinere 
a igienei personale ci putea reprezenta şi un moment de odihnă, de relaxare în timp ce 
altele, dacă reuşeau să facă o baie totală o dată pe săptămână. Aceste situaţii diverse se 
vor oglindi şi în starea de sănătate a locuitorilor Capitalei. 

4. Iluminatul public 
• Această preocupare este şi cea mai veche dintre activităţile edilitare în Bucureşti. 
lncă din vremea lui Caragea se iau măsuri pentru luminarea, pe timp de noapte, a 
Podului Mogoşoaiei prevăzându-se obligativitatea de a se ţine aprins noaptea, la şapte 
case, un felinar cu untdelemn sau untură de peşte. Ulterior societatea progresează, se 
descoperă noi metode de iluminat public, culminând în 1881 cu descoperirea electricităţii 
de către Edison. 

În această situaţie, începutul secolului XX marchează o nouă etapă în organizarea 
iluminatului public bucureştean. Prin legea din 1906, Primăria era autorizată să conce
sioneze Societăţii Generale de Gaz şi Electricitate, iluminatul Capitalei. Această orga
nizare a fost afectată de război astfel că la 1920, datorită situaţiei nou create, uzinele 
primăriei au fuzionat cu cele de Societăţi de Gaz (Filaret) pentru a satisface necesităţile 
de confort ale unei populaţii într-o continuă creştere. Totuşi măsurile sunt insuficiente 
aşa cum demonstrează o statistică din revista „Gospodăria Comunală şi Judeţeană" din 
luna martie 1923 care prezenta totalul de străzi ca fiind de 2398 (556.382 km), dintre 
care 1876 (296.315 km) străzi erau luminate cu gaz aerian, 123 (68.580 km) străzi erau 
iluminate cu petrol, 34 (19.550 km) cu electricitate, 5 (7.500 km) cu electricitate şi gaz, 
iar 870 (175.000 km) străzi erau neiluminate32

• 

Insuficienţa iluminatului public determină Primăria să n::curgă din 1924 la aduce
rea energiei electrice de la termocentralele Schitu Goleşti şi Floreşti, iar din 1928-1930 
de la hidrocentrala Floreşti. Tot din 1924 se iau măsuri pentru extinderea reţelei de 
distribuire a energiei electrice în toate cartierele periferice, îndeosebi pe străzi, iar din 
1926 în cele 12 comune suburbane. Se menţine acelaşi tip de iluminat public combinat 
astfel că 78% dintre străzi erau iluminate cu gaz aerian, l % cu petrol şi electricitate dar 
15% erau total neiluminate. Situaţia se menţine, chiar dacă nu în aceeaşi proporţie în 
perioada următoare33 • 

Electricitatea pătrunde şi în iluminatul casnic încă de la 1900 dar extinderea este 
lentă astfel că la o dată mult mai târzie statisticile menţionează o situaţie defavorabilă; 
56% din locuinţe continua să fie iluminate, şi la 1937 cu gaz34

• 

32 Ibidem. 
ll Edilitatea. I. nr. 3 din apr. 1928, p. I O. 
34 Constantin C. Giurcscu, op. cit .. p. 190. 
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Prezentarea acestor activităţi edilitare a fost necesară pentru a surprinde mediul 
în care bucureşteanul primului deceniu interbelic îşi ducea existenţa zilnică. Era o pe
rioadă de instabilitate economică şi politică, de inconsecvenţă în politica administrativă 
a Primăriei, o perioadă în care sporirea confortului cetăţenilor depindea nu numai de 
propriul buget ci şi de bugetul comunal. Dacă în cazul utilizării bugetului familial nu se 
pot da verdicte, în cazul cheltuielilor de la bugetul comunal (pentru activităţile edilitare) 
se pot aduce unele observaţii în sensul că nu se ştie cu siguranţă dacă aşa-numita lozincă 
„N'avem bani!" dezvăluia o realitate sau era doar un paravan după care se putea ascun
de o proastă administrare a oraşului. Oricum, lozinca a fost vehiculată toată perioada 
interbelică în situaţia în care populaţia, presa sau chiar funcţionarii primăriei cereau 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. Această realitate o surprinde cu „resemnare" gazeta 
„Edilitatea" în numărul său din aprilie-mai 1929: 

„N'avem bani! Şi fiindcă n'avem bani, n'avem pavaje pe străzi, n'avem lumină, 
n'avem canale, n'avem nimic din ceea ce ar trebui să aibe orice oraş civilizat mai ales 
dacă e Capitală de stat"35

• 

Poate aceasta era realitatea în lipsa libertăţii de care oraşul ar fi trebuit să bene
ficieze pentru a se autoadministra dar limbajul caragialesc al articolului te îndeamnă că 
crezi contrariul. 

Indiferent de motive, realitatea se prezenta destul de nefavorabil; un oraş mai 
mult larg decât înalt, pentru a cărui administrare trebuiau eforturi deosebite şi con
secvente, cu o inflaţie de populaţie, un oraş insuficient adaptat unei vieţi civilizate aşa 
cum relata în termeni duri un articol din numărul de pe luna martie 1922, al gazetei 
„Paza Poliţienească. Administrativă. Socială": „Surprinsă de evenimente, cu o inflaţie 
de populaţie aproape triplă decât cea normală, cu o societate amorală, din cauza ignoranţei 
locuitorilor săi, administrată adesea de imorali şi incapabili, Capitala noastră de acum, 
e mult inferioară nu numai unui oraş similar, ci ei însăşi cum am cunoscut'o înainte de 
război"36 • Situaţia se va mai îmbunătăţi însă de-a lungul primului deceniu interbelic dar 
efectele măsurilor edilitare de la sfârşitul deceniului al treilea al secolului XX se vor 
vedea abia în deceniul patru când şi condiţiile de viaţă ale bucureştenilor se vor îmbunătăţi, 
atunci fiind perioada când Bucureştiul îşi merita într-adevăr apelativul de „mic Paris". 

SUMMARY 
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During the First lnter-War Deceny 

The end of World War I and the changes it brought in rhe status of the Romanian Capital, Bucha
rest, a11gmented the popula/ion s req11est of a better life levei. Tlre authoress presents the municipal admi
nistrators' and tlre citizens' efforts in modernizing the town. 
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ÎNCEPUTURI MONAHALE 
ÎN CENTRUL CÂMPIEI ROMÂNE 

Dr. Panait I. Panait 

Cercetările arheologice practicate în ultimele decenii, îndeosebi în hinterlandul 
Bucureştilor, arată că centrul Câmpiei Române se înfăţişează ca o străveche şi continuă 
vatră de locuire autohtonă'. Toate cursurile apelor mai mari sau mai mici, care îşi poartă 
unda spre albia Argeşului, păstrează mărturii materiale arheologice incontestabile. Unele 
dintre aceste izvoare atestă viaţa creştină şi aici, încă din veacurile de început ale 
răspândirii noii învăţături în nordul Dunării. Cel mai important obiect, doveditor în acest 
sens, este tiparul de lut ars, monofacial, monopolar, cu culee numai la un pol, folosit 
pentru turnarea de cruci, cu braţe scurte, egale, uşor lăţite la capete, găsit în aşezarea 
din sec. VI - VII la Străuleşti - Lunca2• Piesa provine dintr-o zonă în care practicarea 
meşteşugului turnării de metal este veche, intensă şi diversă, în perioada respectivă3 • 
Însemne creştine, respectiv crucea, au fost identificate pe vase ceramice din acelaşi timp 
descoperite în cartierul Vitan - Bucureşti4 şi în alte părţi5. O largă extindere capătă 
redarea acestui semn în sec. IX - XI, atât sub forma aşa-numitelor mărci de olar de la 
Băneasa6, Bragadiru7

, Curtea Veche8 cât şi prin încrustarea lui pe un obiect din os datând 
din sec. X - XI, găsit la Otopeni9

• Toate aceste mărturii atestă practicarea credinţei 
creştine de către locuitorii aşezărilor respective. Nu avem însă nici o dovadă a existenţei 
unui lăcaş de cult în tot centrul Câmpiei Române din acea vreme. Nici primele veacuri 
ale mileniului II nu ,!'duc mărturiile identificării unor atari construcţii, deşi prezenţa lor 
pare de necontestat. In acest sens, se impune a fi evocată, chiar sub forma unei informaţii 
greu de argumentat, destăinuirea, făcută cu decenii în urmă, de către regretatul D. V. 
Rosetti, care afirma că a descoperit şi cercetat în perioada interbelică o biserică din sec. 
al XIII-iea pe dealul Ciurel din Capitală. De la fondatorul arheologiei bucureştene nu 
ne-a rămas, în afara preţiosului material publicat, nici un document de şantier, plan 
general, profile, camete etc. De aceea informaţia sa, nu poate fi decât consemnată de 
către cel care a recepţionat-o, şi care consideră incontestabilă existenţa unui lăcaş la 
Bucureşti, cel puţin în sec. al XIV-iea. Argumentul hotărâtor este însăşi locuirea bazi
nului mijlociu al Argeşului precizată de cercetările arheologice făcute în Capitală şi 

împrejurimi. Este vorba de o puternică locuire distribuită pe toate cursurile de apă. După 
datele pe care le avem, în prezent, rezultă că în Ţara Românească lăcaşul precede sau 

1 Istoria oraşului Bucureşti, Bucureşti, 1965, I, p. 19-70. 
2 Margareta Constantiniu, Elemellle romano-bizantine i11 cult11ra materială a popula(iei autohtone 

din partea centrală a M1111te11iei in secolele VI-VII e. 11„ „SC.I.V ", 17, I966, 4, p. 674-Jig. 513. 
3 Victor Teodorescu, Centre meşteşugăreşti clin secolele VIVI-VII e. 11. in Burnreşti, în „Bucureşti", 

IX, Bucureşti, 1972, p. 73-99. 
~ Aristide Ştefănescu, Cercetările arheologice di11 cartierul Vitan. în ,.Bucureşti", VIII, 1971, p. 76, 

fig. 4. 
5 Bucureştii de odi11ioară, Bucureşti, 1959, PI. XXXl/5. 
6 Panait I. Panait. Sectornl Alba, „Cercetări arheologice în Bucureşti", I. Bucureşti, 1963, p. 116, 

fig. I. 2. Idem, „CAB", li, Bucureşti, 1965, p. 31, fig. 3, 5. 
7 Mioara Turcu, Cercetări arheologice la Bragadirn, în ,.CAB". III. Bucureşti, 1981, p. 40. 
8 Material inedit la Muzeul de istoric şi artă al Municipiului Bucureşti. 
9 Valeriu Leahu, Săpăturile arheologice de la Otopeni, în „Bucureşti", VII, 1969, p. 9. fig. 2. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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însoţeşte aşezământul monahal. Studii de istorie bisericească confirmă acest lucru 10, deşi 
fenomenul merită încă discuţii, nuanţări. Pentru centrul Câmpiei Române cunoaştem 
acum, existenţa, în sec. XIV - XV, a câtorva aşezăminte monahale intrate dealtfel în 
istoria medievală a ţării. La unele dintre ele informaţia documentară se completează şi 
se corectează cu mărturia arheologică sau rămâne în domeniul tradiţiei. 

Argeşul este râul care formează, prin afluenţii lui, un larg culoar de legătură între 
Piemontul Getic şi lunca Dunării, între teritoriul acoperit de codrii Vlăsiei şi câmpia 
bărăgăneană. Nici unul din afluenţii Dunării porniţi din Carpaţii Meridionali nu bene
ficiază de un atare evantai de cursuri de ape care formează un bazin întins, unitar, nu 
numai prin componentele geografice, şi acestea de excepţională însemnătate, ci şi prin 
densitatea şi distribuirea aşezărilor umane. Urmărind harta localităţilor atestate în docu
mente, emise între sec. XIV - XVI, se constată că acest dreptunghi beneficiază de 
multitudine de sate, târguri şi oraşe, din rândul cărora se reliefează reşedinţele: Argeş, 
Câmpulung, Piteşti, Târgovişte, Bucureşti, cu aceeaşi frecvenţă ca şi întreaga zonă de 
dealuri în care Ţara Românească a concentrat, în acele secole, cea mai mare parte a 
aşezărilor ei. Nu este vorba de simple şiruri de sate plasate pe cele două maluri ale 
râurilor, aşa cum se constată şi pe Jiu, Olt, Ialomiţa etc„ ci de o masă compactă de 
aşezări. Din acest punct de vedere bazinul Argeşului reprezintă un interes de însemnă
tate deosebită pentru activitatea economică, politică şi administrativă a ţării din acea 
vreme, pentru constituirea Ţării Româneşti. După cum se ştie, primii voievozi unifica
tori de Ţară au controlat acest teritoriu şi au beneficiat de un cadru capabil să le asigure 
legătura dintre Munte, Dunăre şi Mare. Şi atunci activitatea bisericească a fost comple
mentară actului politic şi militar. Din izvoarele de care beneficiem acum rezultă că 
densităţii de locuire i-a corespuns şi o densitate monastică, confirmându-se faptul ~ă 
viaţa călugărească s-a organizat într-o veritabilă osmoză cu realitatea demografică 11 • In 
bazinul Argeşului, în afara monumentelor din nord: Argeş cu biserica veche de tip 
bizantin datând de la începutul sec. al Xlll-lea 12 şi cu ansamblul metropolitan, Cetăţeni, 
complex de viaţă eclesiastică început în sec. XIII - XIV 13

, intervine existenţa unor 
mănăstiri, consemnate de documentele vremii la date deja stabilite de ştiinţa istorică 
românească. Şi acestea sunt, după Dinu C. Giurescu: Bălteni (corn. Periş), Căscioare, 
lângă pădurea cu acelaşi nume, Bolintinul de peste apa Argeşului, cum o plasează un act 
al vremii, Snagov, Stugalea, Glavacioc, Tânganu, Babele, toate datate în sec. XIV -
XXXV 14

• Restrângându-ne atenţia asupra bazinului mijlociu al Argeşului, constatăm 
„explozia" de 8 aşezăminte călugăreşti la sfârşitul sec. XIV şi începutul celui următor, 
care reprezintă cca. 38% din totalul mănăstirilor din Ţara Românească atestate în acea 
perioadă. Este vorba în general de 21 de ansambluri creştine distribuite în oraşele de 
reşedinţă,_ dar şi la Vodiţa, Tismana, Cozia, Cotmeana ş. a. vechi mănăstiri datorate 
domniei. In ierarhia cronologică privind centrul Câmpiei Române mănăstirile Snagov şi 

10 N. Dobrcscu, Întemeierea Mitropoliilor şi a celor dintâi mânăstiri din {ară, Bucureşti, 1906, p. 
59; P. P. Panaitcscu, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, I 944, p. I 53; Vcniamin Miele, Despre monahismul 
ortodox anterior secolului al XIV-ea, în „GI. B.", XXXV!I, I 978, 3-4, p. 300 ş. u. 

11 Din studierea schiţelor cartografice ale lui Ion Donat rezultă cu claritate că frecvenţa cca mai marc 
a aşezărilor monastice corespunde densităţii locuirii în vremea respectivă, Ion Donat, Aşezări omeneşti din 
ţara Românească în secolele XIV-XVI, ,,Studii'', an IX, 1956, 6. harta. 

12 Nicolae Constantinescu, Curtea de Argeş, 1200-1400, Bucureşti, 1984, p. 150. 
13 Dinu V, Rosetti, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice intreprinse la complexul de 

monumente feudale de la Cetâfeni-M11scel, în anul 1965, în „Monumente Istorice. Studii şi lucrări de 
restaurare"', Bucureşti, 1969, p. 96-97. 

1 ~ Dinu C. Giurescu, Arta Românească în secolele XIV-XV, Bucureşti, 1973, p. 360-363. 
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Bolintin sunt datate în cea de-a doua jumătate a sec. al XIV-iea. Vasile Drăguţ în 
Dicţionarul enciclopedic de arte medievale româneşti, acceptă, la începuturile Snago
vului pe Mircea cel Bătrân 15 • Şi nu este primul şi nici singurul 16

• În prestigioasa sa 
monografie a Snagovului preotul Neculai Şerbănescu reţine consemnarea lui Mircea 
Vodă Ciobanul din 26 iunie 1558, care arată că acesta a văzut „cărţile cele vechi ale lui 
Vlad Voievod Ţepeş 17 , Vladislav Voievod cel Vechi şi Basarab Voievod cel Vechi" 18 • 

Este drept că cea mai timpurie atestare a aşezământului din insula Snagovului, păstrată 
acum, datează din 1408 când se întăreşte „popii chir Lazăr de la Snagov" satul Ciulniţa 
de pe Buzău 19 • Specialiştii au fost de acord că Snagovul era sigur mai vechi şi decât 
această dată20 . Dar cât de vechi, ne spun descoperirile arheologice obţinute de acelaşi 
D. V. Rosetti. Un mormânt cercetat în 1933, în dreapta pronaosului bisericii de început, 
a conţinut o monedă emisă de Vladislav Vlaicu (1364 - 1377)21 • Cahlele de rezonanţă 
cu gura triunghiulară, cupele cu buzele lobate asemănătoare acelora folosite la bazilicele 
Mesembriei şi datate acolo în sec. XIII - XIV22 , au atras atenţia în mod deosebit cer
cetătorilor. Prezenţa monedelor lui Vladislav Vlaicu şi Mircea cel Bătrân nu poate anula 
posibilitatea presupunerii unei locuiri mănăstireşti anterioare. Mănăstirea Snagov bene
ficiază de mărturii certe contemporane lui Vladislav Vlaicu (1364 - 1377), cel de-al 
treilea Basarab din fruntea Ţării Româneşti, fără a se exclude posibilitatea coborârii 
datării ei. 

Cel de-al doilea monument - Bolintinul - intră în discuţie nu prin dovezi arheo
logice, care ar fi fost binevenite, ci printr-o altă categorie de izvoare. Este vorba de 
documentele domneşti prin care se confirmă proprietăţile aşezământului dispărut încă 
din sec. al XVII-lea23 datorat nu cunoscutului Pilea, Filos ci însăşi domniei. Mai întâi 
este vorba de Hrisovul din 15 martie 1433 emis de Alexandru Vodă Aldea (1431 -
1436), unul din fiii şi succesorii lui Mircea. Acest act, ca şi celelalte care l-au urmat, 
era cunoscut, până de curând, sub formă de rezumat consemnat în perilipsisul descoperit 
de eruditul istoric prof. dr. Ion Ionaşcu, în fondul mănăstirii Mihai Vodă24 • Rezumatul 
respectiv sintetizează un act de danie către mănăstirea „Bolintin din pădurea cea mare, 
unde este Buna Vestire, peste apa Argeşului, împotriva Bucşanilor, ca să-i fie satu ce se 
numeşte Bolintinu jumătate"25 • Acestea sunt puţinele repere ce se degajau din sinteza 
hrisovului lui Alexandru Aldea. Documentul din 23 august 1437 al lui Vlad Dracul, dat 
tot la Târgovişte, ca şi cel anterior al fratelui său, păstrat şi acesta, cum s-a menţionat 
anterior, tot în rezumat, nu aduce nimic nou26

• Mai extins este rezumatul hrisovului din 
29 aprilie 1453, al lui Vladislav al II-iea, dat Bolintinului cu consemnarea acelui Pilea 

15 Vasile Drăguţ, Dic/ionar enciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, 1976, p. 280. 
16 Istoria Bisericii Române, Bucureşti, 1957, I, p. 270. 
17 Coincidenţa face ca Radu Popescu, vomicul să consemneze că Vlad Ţepeş „au făcut mănăstirea 

Snagovul şi cetatea de la Poenari", Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, Bucureşti, 1963, p. 
15. 

18 Ncculai Şerbănescu, Istoria Mănăstirii Snagov, Bucureşti, 1944, p. 32. 
19 DRH. B. Ţara Românească, Bucureşti, 1966, I, p. 74. 
20 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti, 1980, I, p. 298. 
21 D. V. Rosetti, Săpăturile arheologice de la Snagov, I, Bucureşti, 1935, p. 19. 
22 ibidem, p. 20, p. 22, fig. 31. 
23 Nicolae Stoiccscu, Bibliografia localitâ/ilor şi monumentelor feudale din ţara Românească, 

Craiova, I, 1970, p. 80. 
2~ Jon Ionaşcu, Vechimea mănăstirii din Pădurea cea mare de la Bolintin, „R.l.R.", VII, Bucureşti, 

1937, p. 17. 
25 DRH, B, Ţara Românească, I, p. 37. 
26 ibidem, p. 153. 
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logofătul, cel care i-a închinat o vie la Aninoasa. Mai sunt nomin,!1lizaţi şi alţi donatori, 
cu alte danii printre care şi satul Dragomireşti de la Dâmboviţa27 • In acest act este prima 
oară când apare numele lui Pilea logofăt, poseseor şi apoi închinător de vie pentru 
Bolintin, nu în zona mănăstirii ci în nord de reşedinţa Târgovişte. Prof. Ion Ionaşcu l-a 
identificat pe aceste Pilea cu cel care semnează ca ultim martor al însemnatului hrisov 
dar de Mihail I Voievod mănăstirilor Cozia şi Cormeana în 1418 „când a venit mama 
domniei tale, doamna, de la unguri" cum precizează grămăticul domnesc28

• În acest 
stadiu în care Pilea marele logofăt era admis în viaţă până în 1420, s-a tras concluzia 
că mănăstirea din Pădurea cea Mare putea fi atribuită epocii domniei lui Mircea cel 
Bătrân27 • Posibilităţi de identificare în teren a fundaţiilor lăcaşului nu s-au ivit, deşi 
unele încercări, modeste, s-au făcut. Prin anii I 960 un student la Teologie, provenit din 
zona Bolintin aducea la Muzeul de Istorie Bucureşti, fragmente de pietre tombale cu 
litere slavone din sec. al XVI-iea. Le plasa în vatra satului Ogrezeni, de lângă Bolintinul 
din Vale. Cercetări, mult ulterioare, au permis identificarea unui mic promontoriu, pe 
partea dreaptă a râului Argeş, în apropierea podului de la Bolintin Vale, unde se găseau 
bucăţi de mortar, cărămizi, fără a se putea tragt;_, cât de cât, o concluzie referitoare la 
eventualitatea stabilirii locului vechii mănăstiri. Intre timp a intervenit descoperirea din 
august I 979, făcută de istoricul medievist prof. Pierre Năsturel, la Muntele Athos. În 
două studii tipărite la Paris în I 981, cunoscute nouă, înseriate în „Travaux et Memoires. 
Homage a M. Paul Lemerle, 8"30 şi „Geographica Byzantina", domnia sa anunţă.găsirea 
şi citirea, în original, a hrisovului din 15 martie 1433 dat de Alexandru Aldea. In acest 
act, păstrat integral la Muntele Athos, voievodul român scrie, după lectura Năsturel, că 
dorind să imite pe străbunul său Basarab şi pe tatăl său Mircea „Son ancentre Năsturel 
et son pere Mircea"31 a dat mănăstirii Bolintin hrisovul în cauză, ştiut de noi în rezumat. 
Pasionatul istoric medievist presupune în acest, „an centre Basarab" pe Basarab I ( 131 O 
- 1352), ceea ce conduce la afirmarea începuturilor mănăstirii Bolintin în prima jumă
tate a sec. al XIV-lea32

• „C'est a l 'heure actuelle, et grâce a notre decouverte athonite 
le plus anciene monastere atteste en Valachie" concluzionează, descoperitorul. Ultima sa 
referire este o invitaţie către arheologi pentru scoaterea la lumină a acestor vestigii. 
Desigur conţinutul integral al hrisovului din 1433 aducea interesante precizări dar „re
vista istorică",. SN, I 992, 5-6, înseriază un studiu intitulat „hrisovul lui Alexandru 
Aldea pentru mănăstirea Bolintin (1433) redactat de P. Năsturel, C. Bălan33 • În cea mai 
mare parte sunt reluate concluzii formulate de prof. P. Năsturel cu o mică modificare a 
traducerii textului. 

„A binevoit domnia mea cu a sa bunăvoinţă cu inima curată şi luminată a râvnit 
domniei sfânt răposaţilor moşi şi strămoşi ai domniei mele, domnilor Basarabi ai Ţării 
Româneşti şi după dânşii sfânt răposatului părintelui domniei mele Ioan Mircea marele 
voievod ca mănăstirile sărăcite şi pustiite şi slăbite în ţara domniei mele, pentru greşelile 
noastre, domnia mea să le întăresc în ajutorul dumnezeiesc". Se dăruieşte mănăstirii 

27 Ibidem, p. 191. 
28 Ibidem. p. 41-42, document din 22 iunie 1418. 
29 Constantin C. Giurcscu, Istoria Români/oi; Bucureşti, 1935, I, p. 474. 
30 Pierre Ş. Năsturel, D 'un document byzantin de 1395 et de quelques monasteres roumains, în 

„Travaux ci Mcmoircs", Paris, 1981, 8, p. 345-351. Idem, A propos du Tenou Ormon (Teleorman) de 
Kinnamos, în „Gcographica Byzantina", Paris, 1981, p. 81-91. 

31 Idem, op. cit„ în „Travaux ci Mcmoircs", Paris, 1981, p. 351. 
32 Idem, op. cit„ în „Gcographica Byzantina", Paris, 1981, p. 88. 
33 P. Ş. Năsturel, C. Bălan, Hrisovul lui Alexandru Aldea pentru mânâstirea Bolintin (14339. în 

„Revista Istorică", SN Tom III, 1992, 5--6, p. 477-488. 
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Bolintin din „vadul râului Argeş împotriva Bucşanilor satul Bolintinul, jumătate ş. a. 
Dacă în lectura iniţială P. Ş. Năsturel vedea o referire expresă la Bolintin, de unde şi 
concluzia ctitoriei primului Basarab în lectura de mai sus se vădeşte o formulare atenua
tă „mănăstirile sărăcite şi pustiite şi slăbite". Erudiţii istoriei au spulberat însă mitul 
logofătului Pilea bănuit aceeaşi persoană cu Filos scriitorul domnesc de la 1392 donator 
faţă de lăcaş. Ca atare mănăstirea Bolintin nu mai poate fi atribuită domniei lui Mircea 
cel Bătrân ea rămâne ctitoria vreunuia din Basarabii antecesori ceea ce este un aspect 
remarcabil. Poate Nicolae Alexandru, sau chiar Basarab I. Starea de incertitudine nu se 
opreşte aici ea se extinde şi asupra mănăstirii Strugalea atestată la li mai 1409, fără a 
i se şti locul şi nici începuturile34

• 

Preotul prof. univ. dr. Mircea Păcurariu preluând localizarea lui P. P. Panaitescu, 
o presupune în Vlaşca35, alţi cercetători o bănuiesc spre Strehaia36 pe când acad. Cons
tantin C. Giurescu o stabileşte, pe baza informării toponimice locale, spre Glavacioc37

• 

Este un lucru de acum verificat că atestarea scrisă nu coincide cu începuturile decât în 
situaţii formulate expres. În lumina acestei concluzii, trase de noi cu prilejul cercetării 
vetrelor a peste 15 aşezări rurale din centrul Câmpiei Române rezultă că şi mănăstirea 
Strugalea poate prezenta o vechime mult mai coborâtă decât data aşternută pe hrisovul 
emis în Giurgiu, la 11 mai 1409, pentru întărirea stăpânirii mănăstireşti asupra satului 
Pulcovţî, dăruit de jupan Gal. 

Tot un exemplu în acest sens este şi mănăstirea Tânganu, ctitorită după lapidara 
afirmaţie a Cronicii, de către Radu cel Frumos. Pentru mijlocul sec. al XV-iea există o 
succintă referire în Letopiseţul cantacuzinesc „Radu Vodă cel frumos, acesta au făcut 
mănăstirea ot Tânganu şi au domnit ani 15"38 • Este singura referire a acestui izvor 
despre zbuciumata şedere în tron a fratelui şi succesorului lui Vlad Ţepeş. Nici croni
carul Radu Popescu nu este mai larg în relatarea acestei domnii39

• Paternitatea ctitori
cească a lui Radu cel Frumos este susţinută şi de alte izvoare mai târzii39

• Istoricul 
Nicolae Iorga şi mai recent prof. dr. P. S. Năsturel presupun că domnescul ctitor, răposat 
pe la 1475, ar fi fost astrucat la Tânganu41

• Cum izvoarele scrise sunt paupere, s-a 
procedat la cercetări în teren prin anii '6042

• A surprins un jgheab de adăpat vitele la o 
fântână care nu putea proveni decât prin adoptarea unei plăci funerare adusă de la 
mănăstirea învecinată. In perioada 7 august - 6 octombrie 1961, s-a desfăşurat prima 
campanie de săpături arheologice urmată de alte trei în verile anilor 1963, 1964, 1966, 
acestea de mai scurtă durată43 • 

Locul presupus şi ulterior confirmat, în care zac vestigiile voievodale, se află la 
confluenţa Văii Colentina cu Valea Tânganului. Este o terasă uşor înaltă, invadată acum 
de resturile codrilor de altădată. Plasată pe partea stângă a şoselei Bucureşti - Olteniţa, 

34 Ibidem, p. 486. 
35 Mircea Păcurariu, op. cit„ p. 298. 
36 Istoria Bisericii Române, Bucureşti, I 957, I, p. 209. 
37 Constantin C. Giurcscu, Probleme controversa/e în istoriografia română, Bucureşti, I977, p. 168. 
38 Istoria Ţârii Româneşti 1290-1690. Bucureşti, I 966, p. 4. 
39 Radu Popescu, ls/oriile domnilor Ţării Româneşti, cd. Const. Grecescu, Bucureşti, I 963, p. 20. 
40 Paul Ccmovodeanu, Istoricul mănăstirii Tăngan11, CAB, II, Bucureşti, I 965, p. 284. 
41 Ibidem, p. 285. În corespondenta din 20.07.2000 fostul nostru şef de sectie de la Muzeul Bucureşti 

îmi solicita, de la Paris, să continui eforturile în vederea clarificării acestui aspect, asigurându-mă de tot 
sprijinul Domniei Sale. 

42 Colectivul de cercetare în teren a fost alcătuit din P. Ş. Năsturel, P. Cernovodeanu, N. Ghinea, pr. 
Bădic. 

43 Colectivul de şantier a fost alcătuit din Panait I. Panait şi Mioara Turcu de la Muzeul de istoric 
al oraşului Bucureşti. 
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înaintea intrării în sat. Planul de săpătură a fost adaptat terenului, trasându-se secţiuni 
de 1,5 m lăţime perpendiculare pe cele două văi altădată băltinde. Pe latura de nord, 
intrândul acesta de terasă era protejat de o văioagă ce poate fi urma unui şanţ de 
apărare. 

Ca şi în situaţiile relatate anterior, şi mănăstirea Tânganu a existat, probabil ca un 
schit anterior râvnei ctitoreşti a lui Radu cel Frumos. Sunt câteva mărturii certe precum 
resturile unui mormânt (Ml37) acoperite de zidul bolovănit de vest al bisericii; frag
mentele de vase ceramice care se pot data în sec. al XIV-iea surprinse în stratul 
cenuşiu-maroniu peste care au călcat meşterii domneşti44 • A fost o locuire călugărească 
restrânsă în prima ei fază care se poate plasa la întâlnirea veacurilor XIV - XV aşa cum 
este sugerată şi de un ban fals după emisiunea de 1A groşi bătută de Alexandru cel Bun 
în Moldova4s. Este cea mai veche piesă monetară pe care o avem, fiind urmată de un 
dinar de la Matei Corvin şi altele din sec. XVI - XIX46• 

Analizate în ansamblu vestigiile surprinse, rezultă că mănăstirea a dobândit de la 
ctitorul domnesc biserica, singura zidită din bolovani de râu. Fundaţiile păstrate în bună 
parte indică un plan triconc cu absidele laterale uşor schiţate dar cu hora altarului 
aproape semielipsoidală. Nerespectarea grosimii şi adâncimii zidului de fundaţie demas
că o echipă de lucru mai puţin iniţiată în folosirea bolovanilor de râu, de dimensiuni 
medii, a mortarului format din var şi nisip cu slabe urme de cărbune şi cloţuri de 
cărămidă. După felul de îngroşare a punctelor de joncţiune ale absidelor reiese că turla 
se ridica deasupra naosului. Biserica Tânganu era un lăca~ de proporţii mijlocii, diame
trul longitudinal măsurând 13,70 miar cel lateral 5,7Q m. In mod sigur în elevaţie a fost 
folosită o cărămidă de dimensiuni mai mari (28-29 x 15-4 cm) cum s-a constatat pe 
latura de Nord. Ca element decorativ mural s-au prins discuri smălţuite şi ci.upercuţe de 
genul celeia descoperite în altar, fiind făcută din lut ars şi roşu, nesmălţuită. In pământul 
de umplutură produs după unul din primele incendii s-au găsit multe cuie de şiţă ceea 
ce poate fi un indiciu că şi în faza de început biserica avea acoperişul din lemn. 

În faza aceea comunitatea monahică locuia în bordeie sau în casa de paiantă de 
pe latura sudică a bisericii. Abia în secolul al XVII-iea mănăstirea a dobândit case 
egumeneşti din cărămidă cu pivniţe la care se ajungea printr-un gârlici şi parter înălţat. 
Biserica şi casele respective au cunoscut extinderi în secolele XVII - XVlll, trecând 
prin câteva evenimente dramatice. În jurul lăcaşului s-a constituit un cimitir în care au 
fost înhumaţi atât călugări cât şi locuitori din sat47

• În interiorul bisericii nu s-au mai 
găsit nici o porţiune de paviment nederanjat, excepţie făcând spaţiul exonartextului. 
Dezvelirea completă a bisericii a permis identificarea a 24 morminte, acestea fiind 
depuse în pronaos, spre laturile de N şi S şi în deosebi în exonartex unde s-au grupat 
cele mai multe din acestea48

• Deşi prin construcţie între zidul separator al pronaosului 
de naos şi pintenii de susţinere a turlei se observă, pe ambele laturi, câte un gol care 
poate sugera o gropniţă, acesta nu depăşeşte lungimea de l m, ceea ce face imposibilă 
depunerea unui matur. Nu s-a găsit nici un cavou zidit în biserică sau în cimitirul din 
jur. Nicolae Iorga presupunea că Tânganu a fost locul de depunere a osemintelor ctitoru-

44 Panait I. Panait, Complexul medieval Tânganu. Aşezare medievală, CAB, Il, Bucureşti, 1965, p. 
244-245. . 

4s Iulia Constantinescu, Complexul medieval Tânganu. Descoperiri monetare, CAB, Il, p. 277. 
46 Ibidem. p. 277-283. 
47 Panait I. Panait, Mioara Turcu, Cercetări arheologice la Tânganu, Bucureşti, VI, 1968, 

p. 85-88. 
48 Mioara Turcu, Comple.rnl medieval Tânganu. Necropola feudală, CAB, Il, p. 264-270. 
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lui Radu! cel Frumos49
, fapt plauzibil având în vedere repetatele sale refugii la Dunăre. 

La rândul său profesorul de la „College de France", dl. Pierre Năsturel are în studiu 
clarificarea acestui eveniment. Din nefericire dezvelirea integrală a mănăstirii nu a putut 
oferi argumentele dorite. Va trebui să aşteptăm investigarea altor categorii de izvoare. 
Mănăstirea Tânganu se impune ca unul din primele ansambluri voievodale datorate 
iniţiativei voievodale, plasat în partea sudică a Câmpiei Române. 

Alături de mănăstirile Bolintin, Snagov, Tânganu se găsesc şi celelalte ctitorii 
monahale din centrul Câmpiei: Glavacioc atribuită domniei lui Mircea cel Bătrân50, 
Babele, ctitoria lui Vlad Călugărul5 1 , începută ca schit52

, mănăstirea Căscioarele existen
tă în secolul al XV-lea53

, Comana atribuită lui Vlad Ţepeş54• 
Este o explozie de aşezăminte călugăreşti în cadrul pulsaţiei demografice din 

secolul XIV - XV care a afectat Câmpia Română. Actul ctitoricesc voievodal se expri
mă în condiţiile existenţei unor stăpâniri domneşti55 pe care documentele le evocă din 
primul veac de organizare a Ţării Româneşti şi apoi în tot secolul al XV-iea. 

SUMMARY 
Monastic Beginnings in the Centre of the Romanian Plain 

The Christian life on the Romanian rerrirory dares from the earliest cenruries. The o/dest inscrip
tions and objects discovered date from the vr• c. 

Archaeologica/ data and written informations confirm the existence of monasteries in the early 
XIV'• century, throughout the whole Romanian Plain. The oldesr monasteries in the central part of this area 
are Bolintinu and Snagov (XJV'• c.) 

Other six monasteries were risetf during the XIV - XV'• c.: Strugalea, Tdnganu, Glavacioc, Căs
cioarele, Babele, Comana. Most of them were founded by the local rulers. 

49 Nicolae Iorga, Istoria românilor în chipuri şi icoane, Craiova, 1921, p. 7. 
50 P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, p. 160-161. Mircea Păcurariu, op. cit„ p. 299. 
51 DIR, B, veac XVll/4, p. 517-518. 
52 P. I. Cemovodeanu, Ştiri privitoare la o ctitorie a lui Vlad Călugăru/. Schitul Babele, 1492-1493, 

CAB'', XIX, 1960, 5-{;, p. 486. 
53 Nicolae Stoicescu, Bibliografia ... , p. 142. 
54 Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Evoluţia ansamblului fostei mănăstiri Comana în lumina cercetărilor 

arheologice, în „Revista Muzeelor, Monumente Istorice şi de Artă", 1974, I, p. 20. 
55 Panait I. Panait, Drăculeştii şi centrul Câmpiei Române, în Muzeul Naţional", Bucureşti, 1981, 

V, p. 177-181. 
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ACADEMIA. DOMNEASCĂ 
DE LA. SF. SA.VA. 

CTITORIE CA.NTA.CUZINĂ 
REPERE ARHEOLOGICE* 

-

Dr. Aristide Ştăfănescu 
Muzeul Naţional Cotroceni 

În veacul al XX-iea (la început) istoria a pus românilor următoarea problemă: 
România va rămâne mai departe o ţară orientală, ori va intra în rândul popoarelor 
europene, în cultura europeană 1 • Până atunci, această problemă nu înseamnă că nu exista, 
dar rezolvarea marii dileme era o chestiune care intervenea mai cu seamă, la nivelul 
indivizilor sau al familiilor. 

De fapt, problema apartenenţei culturale şi în ultimă instanţă a raporturilor între 
pământul românesc şi Europa se constituie într-una din marile coordonate ale istoriei 
româneşti. În primele faze ale istoriei despre care avem ştiri, viaţa strămoşilor geto-daci 
se înscria în seria civilizaţiilor est europene, cu accente mediteraneene, de unde se 
receptau şi se împrumutau elemente de progres. 

Până în secolul al III-iea - al IV-iea pe pământul românesc au fost cunoscute şi 
s-au întâlnit, elemente cristalizate din cultura grecească şi romană, dar şi spiritualitatea 
creştină, orientală. Foarte probabil în această perioadă s-au pus bazele unui nou popor, 
cu o cultură practică mediteranean-occidentală, dar de spiritualitate orientală. Parametrii 
acestei stări se înscriau între sedentarism, nume, limbă, ocupaţii, sentimentul apartenenţei 
la un sistem al lumii dominat de Imperiul Roman şi apoi de Bizanţ, monogamia, dar şi 
credinţele tipice şi manierele orientale. 

Până în secolul al XIV-iea românii au simţit puterea orientului, violenţa, sub 
loviturile căreia s-a prăbuşit o lume. Au luat contact cu o civilizaţie stranie, cu unele 
elemente necunoscute până atunci. Dar au cunoscut, mai ales, libertatea de a trăi 
dezorganizat. Va trebui să admitem, că în raport cu sistemul roman şi bizantin, într-o 
anumită măsură, noua stare era convenabilă. În aceste condiţii o parte din locuitorii 
ţărilor române, lipsite de o gândire, politică şi culturală, centralizată, au receptat şi şi-au 
îndreptat faţa spre neamurile migratoare. Unii ar fi preferat traiului pus în balanţa 
izbânzilor, ordinea, organizarea statală şi cultura spre care se apleca occidentul, cu cât 
mai puternice erau legăturile cu Bizanţul. 

Noua conjunctură, de înlocuire a Imperiului Bizantin prin Imperiul Otoman a 
împăcat cele două orientări. Imperiul Otoman a apărut în ochii multora drept unul din 
moştenitorii Imperiului Bizantin. Şi în acest sens, notabile au fost chiar eforturile unor 
sultani şi cele desfăşurate de Mehmed II în mod deosebit. 

În noile condiţii s-a creat nu numai un nou pol de putere ci şi unul cultural. 
Constantinopolul, devenit Istanbul, a preluat şi a adaptat unele din instituţiile culturale ale 
Bizanţului. Doar că acest proces şi evoluţia ulterioară a acestuia au fost mult mai lente 

* Comunicarea expusă la Colocviul de Istoric, Arheologic şi Artă Muzeul Naţional Cotroceni, 
13-14 decembrie 1999. 

1 Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, Ed. Ştiinţifică Bucureşti, I 972, p. 20, 
n. 20, apud. G. !brăileanu, Spiritul critic în cultura românească, cd. II, I 922, p. 261. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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decât ritmul evoluţiilor şcolii şi cercetărilor din lumea occidentală şi vest mediteraneană. 
Aici nu numai vechile centre de cultură au realizat progrese notabile. Au apărut o mulţime 
de alte centre, inexistente sau slab proeminente anterior, care au devenit polarităţi cultu
rale. Apoi legăturile dintre ele au determinat progrese mari şi rapide. 

Şi în Mediterana răsăriteană s-au efectuat serioase transformări. Sultanul Mehmed 
II era un om învăţat şi dornic de progres. Se spune că ştia în afară de limba maternă, 
araba şi persana, apoi greaca şi latina, italiana şi franceza2• Deşi era un bun musulman, 
nu era fanatic. Avea un anturaj european de specialişti recunoscuţi. Sprijinind cultura şi 
învăţătura, sultanul Mehmed II a întemeiat şi celebra instituţie de învăţământ superior 
numită „Sahn - I Seman" = cele opt avuţii, socotindu-le astfel pe cele „8 fundaţii" sau 
sectoare ale vieţii şi culturii, din care făceau parte facultăţile de: drept, medicină3 , 
astronomie, matematică, teologie, filozofie, literatură. Aici se formau spiritele cele mai 
alese pentru întreg Orientul musulman4 şi nemusulman. Viaţa culturală a marelui centru 
bosforan mai era impulsionată şi de valurile cărturarilor care se stabileau în Imperiul 
Otoman venind din tot Orientul5. 

După cucerire şi pentru multă vreme, Constantinopolul devine nu numai cel mai 
important centru politic al Orientului, atât pentru musulmani cât şi pentru lumea creştină 
ortodoxă. Sultanul Mehmed II a încercat să pună cultura imperiului creat în paralel cu 
cea occidentală. Renaşterea italiană îşi avea o corespondentă, simultană, otomană6, 
împiedicată mai apoi. Prin restabilirea patriarhatului ortodox de la Constantinopol, al lui 
Ghenadios Scholarios (1454) şi a celorlalte căpetenii ale religiilor nemusulmane (1461) 
se stabileau premisele unei bune evoluţii, bazate pe principiul juridic al dezvoltării 
separate a lumii creştine încorporate în hotarele Imperiului Otoman7

• Foarte probabil 
dacă ri!mul iniţial ar fi fost menţinut, cu totul alta ar fi fost evoluţia acestei părţi a lumii. 

Inaltele „medrese-le" ale Constantinopolului otoman, alături de Şcolile patronate 
de patriarhia ortodoxă au fost locurile unde s-au instruit pleiade ale tineretului din 
pământurile Europei răsăritene. Însuşi unul din marii savanţi, recunoscut astfel de lumea 
occidentală, Dimitrie Cantemir ( 1710-1711 ), era un produs al şcolii răsăritene pe care 
a ilustrat-o strălucit8 . Şi ca el au fost mulţi. Dar permanent, prin religie, prin obiective, 
prin structura psihică, prin aspiraţii, lumea românească s-a raportat la Europa. Civilizaţia 
europeană a pătruns şi şi-a creat discipoli, în ciuda lumii medievale, până şi în ţările 
noastre9

• Nu trebuie minimalizat rolul imitaţiei pentru că toate civilizaţiile superioare 
au generat imitaţii, care au declanşat apoi procesele interne. 

Lumea românească întreţinea cu Europa, relaţii complexe, politice, economice, 
religioase şi nu în ultimul rând culturale. Stolnicul Constantin Cantacuzino, acest „Prin
cipe al Renaşterii" 10 româneşti din sec. al XVII-iea a fost unul din vârfurile aspiraţiilor 
europene româneşti ale vremii. Contactele sale nu se limitau la comunitatea latină, fiind 
notorii legăturile sale cu puternicul regat al Angliei. Dar ilustrul prinţ creditat cu 
ascendenţa sa bizantină, nu era singurul român care căuta să sensibilizeze Europa asupra 

2 Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1978, p. 130, 131. 
3 Mustafa Ali Mchmcd, Istoria turcilor, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 173-174. 
4 Aurel Dccci, op. cit„ loc. cit. 
5 Mustafa Ali Mchmed, op. cit., p. 159. 
6 Idem, p. 174. 
7 Idem, p. 162-163. 
8 Lucian Predescu. Enciclopedia României, Cugetarea. Ed. Saeculum I. O„ Vestala, Bucureşti, 

1999, p. 165-166. 
9 Eugen Lovinescu, op. cit„ loc. cit. 
10 Dr. Paul Cemovodcanu, legăturile stolnicului Constantin Cantacuzino cu lumea engleză, în 

Colocviul de Istoric, Muzeul Naţional Cotroceni, 24-25 septembrie 1997, Bucureşti, 1998, 
p. 4. 
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părţii sale răsăritene. Principele Transilvaniei Gheorghe Rakoczi al II-iea (1648-1660) 
îşi triipisese în noiembrie 1654 un emisar politic, care să-l întâlnească pe Oliver Crom
well. lntâlnirea a avut loc în mai-iunie 1655 11 • Cromwell era interesat de cooperarea cu 
acesta, în plan politic dar şi spiritual (extinderea protestantismului), datorită poziţiei pe 
care o .avea zona românească vis-a-vis de Imperiul Otoman, dar şi de marele Răsărit. 

In sec. al XVII-iea, după 1667, după serioase studii la Constantinopol, Cantacuzinii 
au considerat că desăvârşirea învăţăturii tânărului Constantin Cantacuzino, unul din 
mulţii fii ai postelnicului, nu poate fi atinsă fără să se adape din cultura europeană, 
italiană. De bună seamă la acea vreme şcoala padovană era una din cele mai reputate, 
model de instituţie de învăţământ superior pentru Europa. Mai trebuie spus că, în secolul 
al XVII-iea, curentul de cultură apuseană şi cu deosebire italiană a fost puternic, stolnicul 
fiind, nu întâmplător reprezentantul acestui curent. 

Conştient de rolul şcolii, stolnicul, care călătorise şi în apus şi în răsărit, voia şi 
la Bucureşti o academie, asemeni cu aceea a „academicilor" la care învăţase 12 • În acest 
sens îşi tot îndemna fratele ajuns domn. 

Asupra momentului naşterii învăţământului superior românesc sunt opinii 13 di
verse, ce au ca obiectiv o perioadă scurtă de timp. Nu putem să desprindem acest 
moment de cel al dezvoltării culturii în limba română, o altă iniţiativă de extrem progres, 
concretizată prin apariţia „Bibliei de la Bucureşti" (1688). Că nu avem un document clar 
de întemeiere a academiei nu poate să ne arunce în îndoială. Mai toate oraşele noastre, 
chiar cele mai mari, n-au un astfel de document de înfiinţare, dar-mi-te o şcoală din 
oraş. Afirmaţia lui Del Chiaro privind stipendiile mari acordate profesorilor de limba 
greacă invitaţi 14 la Bucureşti, nu poate fi decât marcarea momentului de început al 
academiei, a cărei activitate s-a completat şi s-a amplificat permanent. Ansamblul rezidit 
de Constantin Vodă Brâncoveanu, ispravnic fiind Radu Dudescu 15 vei sluger, completat 
şi cu alte „case şi tocmeli, ca să fie şcoală de învăţat carte" au fost făcute pe cheltuiala 
domnitorului şi cu sume de bani rămase de la Sterie lumânărarul, mort de ciumă în 
1693 16

• Reorganizată de Constantin Vodă Brâncoveanu, nu fără a-l consulta pe stolnicul 
Constantin Cantacuzino, Academiei i s-a stabilit de această dată un statut17

• Şcoala, nota 
Heladius era frecventată de 200 de elevi 18 • 

Ca să corespundă cerinţelor vremii şi ca să-şi aibă asigurată continuitatea şcoala 
a fost pusă, de la început, sub egida domnitorului şi sub directa oblăduire a patriarhului 
Ierusalimului. De la început şcoala a fost adăpostită în incinta unuia din marile aşezăminte 
mănăstireşti de la Bucureşti la Sf. Sava. Era veche din secolul al XVI-iea, ctitorită de 
un Andronache pârcălabul, cu hramul Blagoveşteniei, dar şi ea era închinată lavrei Sf. 
Sava, de la Ierusalim19

• Aici şcoala beneficia de numeroase încăperi şi case egumeneşti. 
De la început trebuie spus că, gândită ca o şcoală europeană, Academia de la Sf. 

Sava corespundea mai mult ca organizare Academiei de la Patriarhia ortodoxă de la 
Constantinopol, asemănătoare şi ea, în măsura în care Răsăritul Ortodox putea, colegiul 

11 Antonia Fraser, Cromwell, Voi. li, Ed. Politică, Bucureşti, 1982, p. 320. 
12 Ştefan Pop, Colegiul Naţional Sf Sava, în Boabe de grău, an IV, nr. 7, iulie, I933, 

p. 385-4I9. 

p. I70. 

13 Ibidem. 
14 Ioan Mihai Cantacuzino, O mie de ani in Balcani, Ed. Albatros, Bucureşti, I 996, 

15 George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti, Bucureşti, 1935, p. 53. 
16 G. I. Ionescu-Gion, Istoria Bucurescilor, Bucureşti, 1899, p. 212-213. 
17 Ion Mihai Cantacuzino, op. cit„ p. I87. 
18 Popescu Lumină, Bucureştii din trecut şi de astăzi, I935, p. 629. 
19 George D. Florescu, op. cit„ p. 53; N. Vătămanu, Istorie bucureşteană, Bucureşti, I973, p. 52; 

Popescu Lumină, op. cit„ p. 626. 
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padovan. Limba era greaca veche, care, ca şi latina, în apus era mijlocul de cultură în 
răsăritul bizantin20

• Atmosfera şi rigoarea padovană erau aduse în Academia domnească 
de la Bucureşti de iluştrii profesori şi filosofi Sevastos Kymenitos, Ioan Comnen (doctor 
şi pedagog), Iacob Pylarinos21 • Şcoala aceasta a fost de la început „ ... gimnaziul tuturor 
învăţăturilor şi cu adevărat locaşul înţelepciunii"22 • Primul director, Sevastos Kymenitul, 
şcolit la Constantinopol a condus Academia până în 1702. Printre primii elevi se afla 
şi Iordache Cantacuzino, fiul domnitorului23 şi Matei Creţulescu, unchiul său. 

Demolate, mai întâi în deceniul 6 al secolului trecut24 şi ceva mai târziu biserica25 , 

mănăstirea a dispărut din peisajul bucureştean. Amintirea sa a fost, cu timpul 
împăienjenită, memorialiştii oscilând asupra locului său. Apariţia Universităţii a înlăturat 
vechile repere de localizare a fostului monument. Şi astfel, i-a revenit arheologiei sarcina 
precizării eventualelor vestigii în actualul peisaj. Prin 1972 o săpătură efectuată de 
Societatea de Telecomunicaţii, în zona trotuarului din faţa statuii lui Mihai Viteazul, au 
relevat fundaţii ale unor zidării extrem de rezistente26

, mergând la o adâncime de 2 m. 
Analiza situaţiei a determinat concluzia că zidurile observate erau construite în două 
etape şi că aparţineau unor biserici. Una a putut fi identificată cu ctitoria lui Andronache 
pârcălabul, de la sfârşitul sec. al XVI-iea, cea de a doua, aparţinând epocii brâncoveneşti. 
Vestigiile celor două biserici se aflau la 7 m în faţa soclului statuii lui Mihai Viteazul, 
spre bulevard. 

Biserica de secol XVI era ceva mai mică, latura sa sudică fiind observată pe o 
lungime de 14 m. Pereţii erau din cărămidă, groşi de cca. 1 m, dar prezentau fisuri 
puternice. 

Constantin Brâncoveanu a dărâmat edificiul vechi, ca să înalţe altul mai trainic 
şi mai spaţios. Radu Greceanu a notat că noua biserică, la care contribuise şi Sterie 
lumânărarul era „iscusită şi frumoasă". Lucrările începute în 1707 s-au încheiat la 20 
iulie 1709. Zidurile sale, puternice, prefigurează un lăcaş cu axul longitudinal de 27 m. 
Fundaţiile masive de pe latura de vest şi de la absida estică, au fost acoperite cu un 
paviment de cărămidă. 

În veacul al XVIII-iea şcoala de la Sf. Sava dispunea şi de o frumoasă „vivliotechi" 
cu peste 7.000 de volume27

• Biblioteca a fost mutată în 1790 la Şcoala de slovenie de 
la Sf. Gheorghe-Vechi28

• Pe o carte, eruditul cărturar Ioan Comnen i-a scris un elogios 
autograf lui Constantin Vodă Brâncoveanu. Această carte este astăzi unul din exemplarele 
cu valoare remarcabilă din Viena29

• 

La vest de zidurile celor două lăcaşe centrale s-au cercetat 12 morminte din 
cimitirul aferent mănăstirii. Cimitirul conţinea trupuri ale monahilor, cu cărămizi sgrafitate 
sub cap (Anania), dar şi ale mahalagiilor din jur. Monedele descoperite, otomane şi 
ungureşti marchează funcţionarea mănăstirii din sec. al XVI-iea. 

20 Ştefan Pop, op. cit.. loc. cit. 
21 Conf. univ. dr. Răzvan Theodorescu, Arta brâncovenească. Naşterea unui stil, în Magazin istoric, 

an XXII, nr. 10 (259) octombrie, 1988, p. 23. 
22 G. I. Ionescu-Gion, op. cit., p. 215. 
23 Ştefan Pop, op. cit„ p. 388. 
24 Grigore Ionescu, Bucureşti. Ghid istoric şi artistic, Bucureşti, 1938, p. 90--92. 
25 George D. Florescu, op. cit .. p. 53. 
26 Observaţii efectuate împreună cu dr. Panait I. Panait. 
27 Panait I. Panait, /mporta11te descoperiri arheologice in Piaţa Universităţii, în România Liberă, 

9 iulie 1972, p. 1-5. 
28 G. I. loncscu-Gion, op. cit., p. 215. 
29 Gheorghe Bulu\ă, Comori de cultură şi artă românească, în Magazin Istoric, an XXII, nr. 4 (253) 

aprilie, 1988, p. 11. 
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Din ansamblul de construcţii al mănăstirii, cu mulţi ani în urmă, în vecinătatea 
statuii lui Ion Heliade Rădulescu au mai fost observate fundaţii masive. Foart~ probabil 
aparţineau clădirii primului Muzeu Naţional românesc, de la Bucureşti din 1834. In cealaltă 
parte, alături de statuile lui Gheorghe Lazăr şi Spiru Haret este consempată latura de vest. 
Latura de nord mergea, sub actualul bulevard spre Palatul Universităţii. In 1934 la ridicarea 
clădirii din apropierea Palatului Şuţu s-au descoperit fundaţiile arhondăriei30 • 

În context mai remarcăm descoperirea unor olane ale sistemului de aducţiune a 
apei la Sf. Sava. Olanele smălţuite la interior, cu smalţ verde-maroniu se datează în a 
doua jumătate a sec. al XVIII-iea. Acestea trebuie puse în legătură cu funcţionarea la 
Bucureşti a 14 cişmele publice, în vremea lui Nicolae Petru Mavrogheni Voievod. Dintre 
acestea, una se află la mănăstirea Sf. Sava31

• Se ştie că, după ce a făcut primul havuz 
din Bucureşti, la biserica sa, Mavrogheni a dat ca dar domnesc, apă în curţile unora din 
boieri: Slătineanu, Moruzzi, Racoviţă, Greceanu, Enăchiţă Văcărescu şi în apropierea 
câtorva mănăstiri printre care şi Sf. Sava32• La 22 iulie 1795 Alexandru Moruzzi cons
tata că mai multe cişmele din oraş nu mai funcţionau şi cerea Epitropiei de Obşte să ia 
măsuri. A doua zi i se raporta că în oraş erau 2 cişmele construite de Alexandru Ipsilanti 
şi alte 18 cişmele, construite de alţii, din care mai funcţionau 12, printre care şi cea din 
poarta mănăstirii Sf. Sava33

• 

Academia Domnească de la Sf. Sava, cea dintâi şcoală românească înaltă34 a fost 
gândită de domnescul ei ctitor ca o poartă de intrare, prin cultivarea tineretului, în 
Europa. O concluzie se impune după aceste succinte accente: în gândirea sec. al XVII-iea, 
intrarea în Europa avea o coloratură culturală. Şi credem că era forma prin care Europa 
ne recepta şi ne admitea ca parteneri, cu îndreptăţire. Pentru că fără o temeinică cultură 
nu poate exista progres economic şi politic. Aviz contemporanilor! 

Rolul leagănului învăţământului academic şi al primei instituţii muzeale din 
România35 pare să se estompeze în conştiinţa contemporanilor şi asta, cu atât mai mult 
cu cât nimic nu pare să o reamintească. 

Se poate spune astăzi că locul lui Andronache pârcălabul, de la Sf. Sava, a fost 
sortit pentru şcoală. A fost şcoală în 1680 şi apoi a prefigurat o vatră academică, 
concretizată în a doua jumătate a veacului al XIX-iea prin Universitatea Bucureşti. 

Prezenta comunicare îşi doreşte numai rememorarea unor repere şi relansarea 
unei mari dileme; aceeaşi de la începutul secolului. Oare am rămas orientali? 

SUMMARY 
The Princely "St. Sava" Academy - a Cantacuzino Foundation 

Archeological Outcomes 

The author discusses the Oriental and Occidental injl11ences that have marked tlre social and 
cultural climate of the Roman ian area. Du ring the 111'"-IX'• centuries, Greek, Roman and Christian elements 
were dominant; the Middle Ages were 11nder a strong Ortoman injluence. The relations with Europe (Oc
cident) developed starting with the XV/f• century. The paper present the conjunct11re and the beginning of 
tlre first lrigh levei forms of teaching in Wallachia, linked to the foundation of tlre "St. Sava" Academy, 
muclr injluenced by the XVJJ•• century Occidental teaching. 

Jo Popescu Lumină, op. cit., p. 626. 
31 George Potra, Din Bucureştii de altă dată, Bucureşti, 1981, p. 122-123. 
32 Popescu Lumină, op. cit., p. 431-432. 
33 George Potra, op. cit„ p. 127. 
34 George Ioan Lahovary, Marele dicfionar geograjîc al Romăniei, I, Bucureşti, 1898, 

p. 724. 
35 Aristide Ştefănescu, Ghidul muzeelor din Romănia, Ed. Sport-Turism, 1984, p. 9-14. 
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MONUMENTE FUNERARE 
DE RIT MOZAIC DIN BUCURESTI 

' 

Gabriela Ţicu 
Edith Gorun 

Mai mult din obişnuinţa noastră decât prin definiţie cimitirul este un loc pustiu, 
solitar, lipsit de viaţă, de mişcare. Se spune chiar, câteodată, când vrem să exprimăm 
jale, disperare, că sufletul nostru este un cimitir plin de morminte şi epitafe, Dar nu asta 
este şi concepţia cultului mozaic. Astfel, în concepţia cultului mozaic cimitirul nu e un 
lăcaş al morţii (moartea luată în accepţia ei crudă), ci este Beth Ahaim (Casa vieţii). 
Cimitirul este nu numai un loc de reculegere, ci şi de meditaţie, chiar un loc de inspiraţie 
(pentru poeţi, pictori, etc.). 

La fel cum este necesar „Minian'', quorumul celor zece bărbaţi majori, pentru 
sinagogă, e elementară existenţa unei „Hevra Kadişa" (Societatea Sacră) de înmormân
tare şi de binefacere a israeliţilor de rit occidental din Bucureşti, societate ce datează 
de fapt de la mijlocul secolului al XVII-iea, iar de drept din secolul al XVIII-iea sau 
al XIX-iea. Societatea Sacră este cea mai veche instituţie socială a evreilor din Bucureşti. 

O întreagă lume de credinţe, mituri şi legende se află în piatra mormintelor 
evreieşti din trecut, făcând imaginaţia să coboare în straturile adânci ale unei istorii 
îndelungate. 

După cum se ştie, dintre cimitirele evreieşti cel mai vechi este cel din Strada 
Sevastopol, situat în apropiere de Calea Victoriei, înfiinţat înainte de 1700, precum o 
dovedeşte o piatră funerară ce are inscripţionată data de 1670. 

Cronicarul Iacob Psantir, în „Sefer Divrei Haiamin" din 1871, afirmă că ar fi 
găsit în centrul cimitirului din Strada Sevastopol un loc înconjurat de un şanţ unde se 
află o piatră funerară datată din 1682. Alţi cercetători afirmă că au găsit pietre tombale 
din anii 1704, 1721, 1725. Istoricul-rabin M. A. Halevy publică în revista „Sinai" un 
număr de nouăsprezece inscripţii şi cinci imagini ale unor pietre tombale, dintre cele 
mai vechi, ale acestui cimitir evreiesc aflat chiar şi în deceniul al 4-lea al secolului al 
XX-iea ca un „muzeu" în aer liber în inima capitalei românilor, un muzeu dătător de 
seamă pentru însăşi vechimea acestei capitale. 

Intr-o lucrare de strictă specialitate („Inscripţii medievale ale României", Bucureşti, 
1965, ed. Academiei - de Al. Elian) se recunoaşte că dintre toate cimitirele Bucureştilor 
l,numai cel israelit din Strada Sevastopol cuprinde inscripţii anterioare secolului al XIX-iea". 
In această lucrare sunt publicate 45 de texte epigrafice de pe monumentele tombale ale 
acestui cimitir descifrate printre alţii şi de savanţi ebraişti-orientalişti din trecut, ca de exem
plu rabinul H. Bejenaru, o somitate a comunităţii sefarde din România şi din SE Europei. 
Textul uneia dintre inscripţii arată că aici se odihneşte călăuzitorul cel sfănt, martirul, mare
le staroste. Onoratul său nume este Rabi Mordehai, rabin, fiul rabinului Rabi Yehuda -
amintirea celui drept fie spre binecuvântare: decedat la 10 Kislev anul 476, după computul 
mic, adică 1715 decembrie 6, Bucureşti. Fie-i sufletul păstrat în mănunchiul vieţii în grădina 
Eden: învierea morţilor în curând, în zilele noastre. Amin în veci". Această inscripţie a fost 
întâlnită şi în revista „Arhiva istorică a României", deci 1865, a lui B. P. Hasdeu. 

Din alte epitafuri descifrate de pe pietrele tombale de până la 1750 mai amintim: 
mari staroşti - Ivi, fiul lui Nissi „învăţat în ale Torei" (mort în 1 O aprilie 1732), Ivi, 
fiul lui Klonimos, „învăţător al legii" (mort în I O aprilie 1743 ), Mordehai, fiul lui Ivi 
(mort în 15 august 1748), etc. 
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Atât conţinutul inscripţiilor, cât şi forma pietrelor tombale (materot): paralelipi
pedice, dreptunghiulare, pătrate, etc. atestă că în acest cimitir evreiesc bucureştean au 
fost înhumaţi deopotrivă askenazi, cât şi sefarzi, deşi potrivit unei tradiţii orale respec
tivul Bethakevurot era considerat „al serfazilor". 

Contemplând, astăzi, platforma cu pietre provenite de la fostul cimitir din Strada 
Sevastopol (realizată la cimitirul israelit din Sos. Giurgiului de rit askenazit) putem 
realiza cât de bogată în informaţii istorice şi de viaţă comunitară poate deveni o simplă 
lespede prin forma ei, prin inscripţiile ce au supravieţuit intemperiilor şi, mai ales, prin 
simbolurile gravate în piatră, pentru a sugera personalitatea defunctului. Toate aceste 
pietre funerare (cu o simbolistică aparte şi ornamente deosebite, comparabile cu ale unor 
vestite cim~tire din Europa), constituie o „cronică vie în piatră", aducând informaţii 
preţioase cu privire la viziunea cioplitorului în piatră inspirat din folclorul evreiesc (cu 
simbolurile lui religioase), dar şi influenţa artei sepulcrale în stil românesc (mai ales 
brâncovenesc, adaptat la formele lineare şi caracteristice iconografiei evreieşti asupra 
realizării pietrelor funerare). 

Deşi, o bună parte din simbolurile şi inscripţiile pietrelor tombale sunt aproape 
şterse, cu doar şase decenii în urmă ele puteau fi vizibile unui ochi avizat. Iar atunci 
când acest „ochi" a aparţinut unui grafician ca Lazăt Zin - care a lăsat moştenire tuturor 
generaţiilor un album de 53 de schiţe realizate după simbolurile de pe pietrele tombale 
ale acestui cimitir, atunci este cert că ni le putem imagina pe cele aievea. 

Lazăr Zin, care a făcut parte din detaşamentele de muncă obligatorie care a 
acţionat la cimitirul din Str. Sevastopol, în timpul celui de-al doilea război mondial, în 
seria de desene s-a străduit să scoată în evidenţă frumuseţea naivă, uneori stângace şi 
primitivă, dar inspirată, a lucrărilor unor meşteşugari, creatori ai unei arte populate din 
ultimele două secole necunoscută marelui public. Lazăr Zin şi-a însuşit felul de a privi 
lumea, viziunea străvechiului decorator al pietrei sepulcrale, simbolistica lapidară şi a 
redat-o cu exactitate în a sa adaptare grafică. 

Cimitirul din Strada Svastopol a funcţionat timp de aproximativ trei secole,. atât 
pentru askenazi, cât şi pentru sefarzi, fiind închis în 1864 din motive necunoscute. Insă, 
a continuat să funcţio.neze, efectuând înhumări sporadice până în 1874. El a fost practic 
desfiinţat în perioada antonesciană prin munca obligatorie depusă chiar de către evrei. 
Conform datelor din prefaţa albumului lui Lazăr Zin („Însemnări din zilele acelea -
1942", din fondul CSIER), acţiunea a început la 25 iunie 1942 prin tăierea arborilor 
seculari şi dislocarea pietrelor tombale şi a continuat între 1942-1944 prind deshumarea 
osemintelor care au fost transportate în saci de hârtie, cu căruţele, reînhumarea făcându-se 
în cimitirele din Şoseaua Giurgiului (sefard vis-a-vis de Cimitirul Bellu şi askenaz), dar 
şi în cimitirul „Filantropia". Unele s-au degradat în timpul transportului, iar altele, pur 
şi simplu au dispărut cu totul. 

Printre personalităţile adăpostite în cimitirul din Str. Sevastopol amintim pe: Iuliu 
Barasch, Hilel Manoah (reînhumat în cimitirul sefard din Şos. Giurgiului), marele rabin 
Elizer Pappo, I. Rosezweig - unul din ctitorii Templului Coral din Bucureşti, precum şi 
mulţi alţii. 

După 1864, când cimitirul din Str. Sevastopol a fost închis, s-a pus problema 
deschiderii unui nou cimitir. Astfel, Societatea Sacra cumpărase încă din 1834 (5594) 
prima parte a terenului viitorului cimitir „Filantropia", cea de-a doua parte fiind cum
părată în 1852 (5612). Cu timpul, cimitirul a fost mărit prin cumpărarea de locuri 
învecinate din Str. Filantropiei, în mahalaua Cişmeaua Mavrogheni (1876), şi prin alte 
cumpărări făcute în 1904 şi 1907. Cimitirul a fost înzestrat cu o impunătoare cameră 
mortuară, cu săli de aşteptare şi cu alte clădiri anexe, precum o capelă, capela fiind o 
clădire gravă cu uşile grele, cu o înfăţişare de „ateneu în miniatură". Capela a fost 
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deteriorată în urma cutremurului din I O noiembrie 1940, fiind reparată radical şi sfinţită 
la 14 septembrie 1941. 

„Filantropia" nu este numai un lăcaş sfânt, ci şi un muzeu în aer liber, un monu
ment istoric al tuturor evreilor din Bucureşti şi nu numai. 

M. Schwig, în „Indicatorul instituţiunilor şi organizaţiilor evreieşti din Bucureşti", 
1917, spune că noul cimitir a fost inaugurat în 1864, iar Frederic Dame, în „Bucarest 
en 1906", arată (în capitolul 13, pag. 557) că inaugurarea s-a făcut în 1866. Dar inscripţia 
ce se poate citi în capelă, deasupra uşii de la intrare, arăta clar: „Spre comemorarea 
anului 5625 - 9 Av Tisa Be Av. Ziua noastră de cumplit doliu când a fost distrus primul 
şi al doilea Templu de la Ierusalim sau 1865 - 20 iulie/I august când numiţii predecesori 
au inaugurat acest cimitir. .. " Inscripţia a fost realizată în 1915 de Comitetul Sacra la 
comemorarea a 50 de ani de când au avut loc primele înhumări în cimitirul Filantropia. 

Cercetând vechile registre şi inscripţii putem constata că cimitirul a servit multă 
vreme oraşului Bucureşti, dar şi unor localităţi apropiate, precum: Crevedia, Bolintin, 
etc., sau mai îndepărtate cum ar fi: Sinaia, Urziceni, etc., care nu aveau cimitir evreiesc, 
sau chiar din alte ţări. 

În primele decenii defuncţii erau trecuţi în registru sau pe piatra tombală cu 
meseria sau cu altă indicaţie caracteristică, dar, ulterior, obiceiul a fost abandonat (B. 
Braustein - tinichigiu, Pascal Brener - soldat erou, moaşa de la Herza - Beila Rifca 
Moscovici; Esthera Schwartz - 1900, I 05 ani ... „aicea zace o logodnică"). 

Veniturile cimitirului erau destul de mari astfel încât din ele au putut fi 
subvenţionate larg „toate aşezămintele culturale şi filantropice ale Comunităţii: Spitalul 
Caritas, şcoli primare şi secundare, azilul pentru bătrâni „Elisabetheu", participând, de 
asemenea, în toate ocaziunile la scopuri patriotice". 

Cimitirul adăposteşte preţioase monumente de artă modernă. De o reală valoare 
artistică sunt şi monumentele funerare cu ornamente cu motive folclorice stilizate, exe
cutate după proiectele arhitectului Arnet. 

Rândurile de onoare din cimitirul Filantropia cuprind multe nume familiare 
comunităţii evreieşti din perioada celor două războaie mondiale. În primele rânduri din 
stânga (Grupa C, rândul 1, nr. 14 şi în continuare) un şir de morminte aminteşte de mai 
multe figuri de seamă ale obştii evreieşti din Bucureşti: familia Breyer, începând cu Her
man şi soţia sa, apoi Aurel Breyer (grupa 9), continuând cu Lazăr Breyer şi dr. A. Breyer 
toţi înhumaţi în Filantropia", care au fost printre altele consilieri ai Societăţii Sacra. 

Cel mai din faţă mormânt (în dreapta) e al avocatului Israel Bacal (1902-1961), 
preşedinte al F.C.E.R. între l 95:!-1961, apoi dr. I. Bomchis (yicepreşedinte al Comunităţii 
Evreieşti din Bucureşti), ziaristul Bercu Brănişteanu, etc. Intâlnim apoi mormântul dr. 
Emil Dorian, fost secretar general al Comunităţii Evreieşti din Bucureşti, Moise Zelter 
Sărăţeanu (1885-1970), secretar general al Uniunii Evreieşti din România, prim redac
tor la „Curierul israelit". 

Impresionante sunt şi monumentele funerare de marmură care amintesc de Iacob 
Meier Spilman, rabin al comunităţii, cunoscut sub numele de Craiover Ruf, al rabinului 
Aizic Taubes (1835-1920) şi a şef rabinului Iacob Niemirower (1872-1939). 

Printre întâile pietre funerare aşezate în cimitirul Filantropia, pe aleea principală 
se află o „lespede copleşită de inscripţii, în două limbi: una în ebraică şi cealaltă în 
limba română; poate cel mai lung epitaf de aici, o adevărată biografie. Este vorba de 
cărturarul Naftali C. Popper ( 1820-1891 ), ziarist, profesor şi director al primei şcoli a 
israeliţilor lehi pământeni din Bucureşti (înfiinţată de Iuliu Barasch), de la 1853 la 1867, 
fondator şi redactor al gazetei româneşti „Timpul" (Die Zeit)-1859. A fost unul din 
animatorii obştii evreieşti din România, a tipărit „Gnomologica talmudică" (pilde din 
bătrâni). 
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Să amintim de Emmy Wandelmann (decedată în 19 mai 1923) prima directoare 
a şcolii profesionale de fete „Focşăneanu". 

De asemenea, la Filantropia sunt câteva morminte ale unor renumiţi anticari: 
Iosef Pinath (decedat în 1928), Iulius Pach (decedat în 1951), A. Grossman, conducă
torul r~numitei tipografii „Cartea de aur", el însuşi tipograf(decedat 2 septembrie 1935). 

Intâlnim, de asemenea, monumente funerare ale unor artişti plastici: Sigmund 
Moscovici (1871-1957), pictor (s-ar putea să fie vorba de un talentat pictor de firme, 
Leon Maurer, 1836-1911 ), gravor al emblemei române de stat, M. H. Maxy, pictor şi 
gravor, are un monument original realizat de Uniunea Artiştilor Plastici, după o lucrare 
a pictorului, monument situat imediat la intrarea în cimitir. 

Evreii sefarzi din România provin în cea mai mare parte din ramura emigranţilor 
din Spania stabiliţi în vechea Turcie (mai ales în provinciile ce se aflau sub dominaţia 
Imperiului Otoman, în Bulgaria, Iugoslavia, Grecia), la Viena şi chiar în Italia. 

O statistică oficială din anul 1831 consemna prezenţa a 2.583 evrei dintr-o populaţie 
totală de 58. 794 locuitori ai Bucureştiului. 

Evreii spanioli din Bucureşti, de-a lungul câtorva secole, şi-au îngropat morţii în 
cimitirul din comuna Budeşti, apoi în acela aflat în incinta actualei grădini Cişmigiu. 

Primul mormânt din cimitirul sefard din Şos. Giurgiului 2 datează din anul 1865 
(însă întâlnim imediat la intrarea în cimitir patru monumente funerare deosebite ca 
formă şi material care sunt din anul 1860), iar primul registru al acestuia din 1867. 

ln cimitir se află cca. 1 O.OOO de morminte, nu numai sefarde, o capelă având pe 
unul din pereţi plăci purtând numele unor personalităţi şi un monument închinat eroilor 
evrei din războiul de reîntregire a României ( 1916-1919). 

O personalitate provenind din cimitirul Sevastopol şi reînhumată în cimitirul sefard 
actual a fost: 

Bilei Manoach, conducător al obştii sefarde, străbun al familiei Halfon, cu un 
monument având inscripţia: „Cavaler al mai multor ordine, mort 14.XI.1862, la 77 de 
ani" (în lb. Franceză). Bancher important ce a . avut relaţii strânse cu marile centre 
economice ale Europei. Consul onorific al Turciei la Bucureşti. prieten cu mari demni
tari ai Ţării Româneşti. A creat premiul Hilel ce se acordă de către Universitate. Ca om 
de finanţe, a adus mari servicii statului, acordând multe împrumuturi. După revoluţia de 
la 1848, Manoach a făcut parte din Staful orăşenesc al Capitalei, alături de Cezar 
Bolliac. 

Solomon Halfon (1843-1913 ), mare financiar şi bancher, a continuat opera lui 
Hilel Manoach. 

Mauriciu Cohen-Lanaru ( 1849-1928), compozitor romantic, violonist, organist 
şi critic muzical. 

A. L. Ivela (pe numele adevărat Avram Levi), 1878-1927, compozitor, muzico-
log, organist, profesor, dirijor. 

Gabi Grubea (19 -1928), violonistă, solistă a Orchestrei naţionale Radio. 
Mişu Iancu ( 1909-1994 ), compozitor şi muzicolog. 
Elly Roman (1905-1996), compozitor şi dirijor cu studii la Bucureşti şi Berlin. 
Veronica Porumbacu (1921-1977), poetă, redactor la radio şi unele publicaţii. 
Mihai Petroveanu ( 1923-1977), critic literar, redactor la radio şi unele publicaţii. 
F. Brunea-Fox (Filip Brauner) (1898-1977). Fusese avangardist şi când s-a pro-

dus dezagregarea mişcării a trecut la gazetărie, luând cu sine condeiul exersat în migala 
efectului estetic. 

Ludwig Grunberg (1934-1995), profesor universitar, a fost un reputat cugetă
tor, remarcându-se prin lucrările de filosofia culturii, în domeniul căreia a şi scris o carte 
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Iosif Ross (1899-1976), caricaturist cu atitudini pronunţat antifasciste - este 
binecunoscută caricatura lui Hitler. Pe lângă caricatura politică a practicat-o şi pe cea 
portretistică, în principal cea consacrată figurilor de actori, muzicieni, oameni politici, 
desenate pentru „Rampa", Cuvântul liber'', „Facla". A fost colaborator al Salonului 
Umoriştilor Români (1922-1924). 

Alexandru Fin ţi ( 1901-1072), actor, director de scenă, director de teatru, pro-
fes or. 

Întâlnim în partea stângă, cum intri în cimitir, o groapă comună a osemintelor 
reînhumate de la cimitirul din Str. Sevastopol. Există şi aproximativ 20 de pietre tom
bale de la Sevastopol, cu inscripţii în limba ebraică, precum şi un monument dedicat 
celor 136 morţi la cutremurul din 4 martie 1977. Printre personalităţi remarcăm şi pe 
ministrul de externe Simion Bughici (1914-1997), Richard Stein - compozitor (1909-
1992), Mordenai Elia Eskenasi - rabin (m. 3 august 1950). 

Cimitirul israelit din Şoseaua Giurgiului de rit askenazit, înfiinţat în 1930, 
adăposteşte peste 1 O.OOO de morminte, unele pietre tombale, remarcându-se în mod 
deosebit prin simbolistică şi prin epitafe. 

Cu deosebită emoţie ne oprim în faţa mormintelor, în care sub piatra rece fune
rară se odihnesc personalităţi de seamă (din rândul comunităţii evreieşti din Bucureşti, 
dar şi din alte oraşe ale ţării) din diverse domenii de activitate; amintim pe Willy 
Harmik - cantor, arhitect Sady Perivan ( 1902-1998), scriitorul şi criticul Bratu Bergman 
- regizor ( 1924-1988) şi mulţi alţii. 

De asemenea, cu deosebit respect şi emoţie ne oprim în faţa monumentului de
dicat celor ce şi-au pierdut viaţa pe vasul „Struma", în timpul celui de-al doilea război 
mondial (pe monument fiind trecute numele celor 769 de persoane care încercau să 
ajungă în Ţara Sfântă, să se salveze de prigoana nazistă şi ca o ironie a vieţii au pierit 
în valurile Dunării). Alte două monumente ce evocă dureroase amintiri din timpul celui 
de-al doilea război mondial sunt: monumentele dedicate eroilor martiri din timpul rebe
liunii legionare din Bucureşti (21-23 ianuarie 941) şi monumentul sub a cărui piatră 
funerară este îngropat săpunul celor deportaţi la Auschwitz (5699-5705). 

Un alt monument deosebit este cel închinat îngropării sulurilor Sfinte ale Torei 
din 5701. 

De asemenea, la intrarea în cea dea doua parte a cimitirului din Şoseaua Giur
giului există două platforme: una dintre ele unde putem vedea pietrele tombale repatriate 
din oraşul Sevastopol din Uniunea Sovietică în timpul celui de-al doilea război mondial 
(pietrele fiind dislocate de nemţi cu ajutorul evreilor deţinuţi). Monumentele ce se 
găsesc astăzi în cimitirul israelit din Şoseaua Giurgiului sunt de o reală valoare prin 
simbolistica, prin forma, ornamentele şi epitafurile inscripţionate pe pietre. 

Cea de-a doua platformă a fost realizată cu prilejul zilelor europene ale culturii 
iudaice, platforma adăpostind mai multe pietre tombale ce au fost dislocate cu prilejul 
închiderii cimitirului din Strada Sevastopol (unele pietre sunt foarte vechi, majoritatea 
inscripţiilor şi simbolurilor de pe pietre fiind şterse cu trecerea anilor). 

La căpătâiul sfintelor rămăşiţe ale celor ce au plecat dintre noi pentru totdeauna 
vom face mereu un popas pentru a ne reculege, pentru a le slăvi memoria şi a lua din 
vatra de jăratic a durerii, niciodată potolită, fiorul care să ne susţină în voinţa de a 
cuprinde din aceasta viaţa trecătoare, picul de eternitate care este în fiecare dintre noi. 

În încheiere, trebuie să amintim că toate cimitirele evreieşti din Bucureşti, dar şi 
din România, conservă un număr nesfârşit de morminte ale unor personalităţi, şi nu 
numai, din rândurile comunităţii evreieşti. Trebuie să menţionăm că aici, în aceste cimi
tire, evreii nu au îngropat istoria lor, a evreilor din România sau aportul lor la dezvol
tarea ţării, a lumi, ci au depus-o spre păstrare. 
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SUMMARY 
Mosaic Funerary Monuments in Bucharest 

ln the few pages of the article, the authoresses try to present a who/e world of faith, myths and 
/egends carved in the stone of o/d Jewish tombs, /eaving the imagination wander towards deeper strata of 
a /ong, rich history. 

Ali these funerary monuments make a vivid stone chronic/e; by contempating them today, we can 
understand how rich in historica/ and communitary informations a funerary plate can be, by its shape, 
inscriptions, symbols reca/ling the personaliry of the deceased. 
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DOMENIUL LUI MIHAI VITEAZUL 
DIN CENTRUL CÂMPIEI ROMÂNE* 

Laura Vlădoiu-Stancu 

La împlinirea a patru secole de la tragica încheiere a strălucitei domnii a lui 
Mihai Viteazul, ne propunem evocarea uneia din problemele mai puţin abordate, legată 
de înfiriparea, evoluţia şi stingerea domeniului domestic din centrul Câmpiei Române. 

Dacă despre Mihai Viteazul, unificatorul şi apărătorul de ţară, studiile de specia
litate sunt atât de generoase, despre Mihai Viteazul, ca gospodar şi cel mai mare deţinător 
funciar din Ţara Românească s-a scris sau s-a vorbit mai puţin. Se cuvine mai întâi însă 
să evidenţiem, pentru profunzimea lor, studiile datorate istoricului Ion Donat1

, omul de 
ştiinţă care a contribuit din plin la editarea Corpusului de documente al Academiei 
Române şi la clarificarea multor aspecte ale istoriei noastre. După cum este cunoscut 
Mihai fiul lui Pătraşcu Voievod şi al Teodorei şi-a început cariera ca bănişor de Mehedinţi 
fără a deţine nici o proprietate. Va sfârşi ca stăpânitor a 209 sate2 şi părţi de sate plasate 
cu preponderenţă la câmpie. 

Studiind harta Ţării Româneşti cu localităţile domeniului voievodului, întocmită 
de Ion Donat, se poate observa că zonele de proprietate ale lui Mihai Voievod apar 
răsfirate pe întreg arealul Câmpiei Române şi mai puţin în Piemontul Getic. Începând 
cu Mehedinţi, unde este consemnat în anul 15883

, cu malurile 
Jiului şi ale Oltului până la cele ale Buzăului, întreaga câmpie pare a fi şi chiar 

este ţesută cu proprietăţile lui. 
În acest imens domeniu, nici unul din satele atestate documentar, nu este arătat 

cu „dedină", adică moştenire de la părinţii săi. Mihai Viteazul a stăpânit în primul rând 
sate cumpărate de el ca dregător sau sate aduse ca zestre de Doamna Stanca, tânăra 
văduvă a postelnicului Dumitru din Vâlcăneşti (Oltenia) şi nepoata bogatului boier ol
tean Dobromir banul, căsătorită cu viitorul mare cârmuitor al Ţării Româneşti pe la 
1582-1583 sau 15844

• Domeniul respectiv se aglomerează în Romanaţi, dar şi în Ilfov 
şi Vlaşca de atunci. Unele dintre aceste sate din centrul Câmpiei Române erau de zestre, 
precum: părţi din Măgurele, lângă oraşul Bucureşti, schimbate cu mânăstirea Sf. Troiţa 
pentru Islaz; părţi din Poiana (Prahova); moşia Cârstieneşti lângă Bucureşti pe Colen
tina, părţi din Măneşti - azi oraşul Buftea5

• 

Mihai Viteazul, unul dintre cei mai evocaţi domni în actele vremii sale şi ale 
urmaşilor lui, este cel mai activ domn despre care ştim că a cumpărat sate sau ocine, 

• Comunicare prezentată la „A doua conferinlă internaţională anuală Istoric şi Actualitate: 1601-
1941-200 l" ţinută la Bucureşti, 25-26 mai 200 I. 

1 Ion Donai, Satele lui Mihai Viteazul, în S.M.I.M., IV, 1960, p. 466; idem, Le domaine princier 
rural en Va/achie (XIV"-XVI'), în R.R.H., VI, 1967, 2, p. 201-231. 

2 Ion Donat, Le domaine princier, op. cit., p. 20 I; Nicolae Stoiccscu, Matei Basarab, Bucureşti, 
1988, p. 59 - menţionează un număr de 129 de sate şi 20 părţi de sate aflate în posesia lui Mihai Vodă. 

3 Nicolae Stoiccscu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Romănească şi Moldova, secolele 
XVI-XVII. Bucureşti, 1971, p. 70. 

4 P. P. Panaitcscu, Mihai Viteazul, Bucureşti, 1936, p. 24 - susţine anul 1584 iar Ştefan Andrcescu, 
Familia lui Mihai Viteazul, în „Mihai Viteazul. Culegere de studii", Bucureşti, 1975, p. 225 - presupune 
1582-1583. 

5 Ion Donat, Satele lui Mihai Viteazul, op. cit., p. 467. 
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mori, vii atât ca boier, cât mai ales ca purtător de coroană voievodală6. La toate acestea 
se adaugă zestrea Doamnei sale plasată cu preponderenţă în hinterlandul bucureştean. 

Izvorul principal pentru reconstituirea acestei vaste proprietăţi este hrisovul din 
6 septembrie 1598, prin care domnul îşi întăreşte sieşi 23 de sate cumpărate în Romanaţi, 
toate pe malul drept al râului Olt, până la vărsarea acestuia în Dunăre. Despre aceste 
moşii documentul arată că au fost cumpărate de la megiaşi „în zilele lui Mihai Voievod 
şi în zilele lui Ştefan Voievod, când au fost domnia mea vei postelnic, vei agă şi vei ban 
al Craiovei"7, adică în intervalul 12 decembrie 1588, când apare prima sa menţiune ca 
stolnic în divanul lui Mihnea Turcitul şi iulie 1592, sfârşitul domniei lui Ştefan Surdul 
care îl găsea ca mare agă8 • În calitate de boier, Mihai a cumpărat un număr mare de sate 
libere deosebindu-se de înaintaşii săi boieri care după cât putem constata în documente 
nu au cumpărat sate libere întregi9• 

Valoric toate aceste cumpărări se estimau la aproximativ 1.232.220 aspri, reve
nind cca 65.000 aspri pe sat. Documentele vremii arată că aceste sume au fost strânse 
de noul posesor „din truda şi din slujba pe care am slujit-o domnia mea şi din averea 
doamnei mele, din dajdia satelor şi a ţiganilor" 10 • Mulţi specialişti şi nu numai ei ezită 
să-şi pună întrebarea de unde venea averea lui Mihai Viteazul. Este drept că hrisovul din 
1598 încearcă să elucideze această problemă şi că în plus, afirmaţiile acestuia au fost 
întărite de Gavril Movilă pe la 1619 dar oricât de bănoase ar fi fost boieriile, Mihai nu 
avea cum să strângă doar din acestea o sumă atât de însemnată, iar zestrea doamnei 
Stanca era formată din 6 sate, mai mult ca sigur, din imobile şi mai puţin probabil din 
banii lichizi. Iată de ce, unii specialişti îşi permit să concluzioneze, analizând toate 
aceste aspecte, că Mihai a fost sprijinit de Iani banul, presupusul său unchi, stabilit la 
Instanbul, şi că s-a folosit de câştigurile sale agonisite de pe vremea când era activ 
negustor. Acest aspect pare a fi sprijinit şi de afirmaţiile unor cronicari ai vremii, cum 
ar fi: cronicarul polon al expediţiei lui Zamioski, care spune că Mihai a fost negustor 
de boi; de un diplomat spaniol, care reţine că acesta ar fi negoţ cu giuvaericale, precum 
şi de armeanul Grigorovici care subliniază că voievodul valah a făcut negoţ dincolo de 
Dunăre, în Moldova şi toată Ţara Românească 11

• 

Parcurgând documentele emise de domn, se constată că lucrurile au fost mult mai 
complexe. Mai întâi, preocuparea de a obţine moşii nu era un simplu capriciu ci se 
încadrează într-o realitate mult mai largă. La sfârşitul secolului al XVI-iea produsele 
cerealiere deveniseră mult căutate. De aici derivă o adevărată ofensivă a domeniului 
boieresc asupra micii proprietăţi săteşti. Ţăranii au fost nevoiţi să se vândă individual 
şi apoi în totalitatea lor sătească, participând astfel, prin sacrificiul lor, la alcătuirea 
marelui domeniu. unele sate au fost plătite la valoarea lor reală (10.000-40.000 aspri) 
altele au fost subevaluate, în multe rânduri voievodul exercitând abuziv dreptul de 
cumpărare. Sate din centrul Câmpiei Române, dar nu numai, precum Glina, Bobeşti, 
Floceşti au fost cumpărate de domnul muntean „de la megiaşii ce de bună voie lor s-au 
vândut nesiliţi şi neprigoniţi" aşa cum consemnează hrisovul din 1 februarie 1602 12

• 

Pentru un alt sat din aceeaşi zonă, Plătăreşti, documentul menţionează faptul că „pentru 

6 Idem, le domaine princier rural. op. cit., p. 204. 
7 Documente privind istoria României, B, Ţara Românească, XVl/6, p. 180 (se va cita D.l.R.). 
8 Nicolae Stoicescu, op. cit.„ p. 70-71. 
9 Ion Donat, Satele lui Mihai Viteazul, op. cit., p. 471. 
10 D.l.R., B, Ţara Românească, XVl/6, p. 183. 
11 Ion Donat, Satele lui Mihai Viteazul, op. cit., p. 471. 
12 D.l.R„ B, Ţara Românească, XVII/I p. 30-32. 
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că au venit ei toţi la divanul domniei mele şi toţi oamenii lor s-au vândut domniei mele 
de voia lor„. pentru 10.000 de aspri de argint" 13 • Într-o situaţie similară s-a aflat satul 
Buciumeni dobândit de voievod contra sumei de 11.60014 de aspri. Tot în urma unui act 
de cumpărare benevol din partea megieşilor, a fost achiziţionat satul Copăceni 15 • Pentru 
alte două sate din centrul Câmpiei Române, Popeşti şi Bănciuleşti, documentul din 28 
august 1599 atestă că au fost cumpărate „de la Mihai Voievod pentru 80.000 de aspri 16• 

Unele documente ulterioare sfârşitului din Câmpia Turzii, atestă unele abuzuri 
săvârşite de Mihai în procesul de cumpărare. Astfel, în cazul achiziţionării moşiei 
Găvoşbideorul, Mihai încălcase dreptul de protimisis. La Cotroceni, ocine ale ţăranilor 
liberi au fost cotropite „cu năpăşti de biruri şi luate pe seamă domnească" 17 • 

Mihai Viteazul a plătit moşii sau părţi de moşii deţinute de marii boieri ajunşi în 
imposibilitatea de a le mai păstra. Este cazul moşiei Grozăveşti cumpărată de la jupâniţa 
Neaga Vorniceasa ajunsă roabă la turci 18

• 

Eforturile domnului muntean în vederea realizării marelui său domeniu au fost 
variate mergând până la cotropire, aşa cum se plâng ţăranii din Cursul Lalei 19

; Cârligaşi 
- Ialomiţa20; Puţutile - Dolj 21

• În alte cazuri s-a recurs la confiscarea moşiilor unor 
fugari cum a fost Dragul Postelnic22

• 

Alcătuirea marelui domeniu din jurul Bucureştiului fusese an1 .1ţată de vechile 
proprietăţi de boieri cum erau: Neagoe fiul lui Drăghici şi Caplea sti.,·dnitori în 1510 la 
Dadilov, Afumaţi, Creţeşti; ale lui Rodomir vornicul, stăpânitor în 1536 la Cârtojani. 
Mereni, Bârzeşti. În a doua jumătate a secolului al XVI-iea se constituie marea avere 
a lui Dragomir, vei vornic, stăpânitor la Potlogi, Clinceni, Dârza şi, în fine cea a lui 
lvaşco vei vomic şi Elena care aveau în jurul Capitalei proprietăţi în 9 sate23

• Înainte de 
Mihai s-au remarcat ca mari proprietari domneşti Mircea I proprietar a 81 de state; Radu 
cel Frumos stăpânitor în 45 de sate; Vlad Dracul cumpărător a 41 de sate respectiv 
Neagoe Basarab (68 de sate) şi Mihnea al II-lea24 • 

Cu toate acestea, deşi avea la bază eforturile unor predecesori domneşti sau 
boiereşti, deşi pentru realizarea lui s-au depus eforturi enorme, micro şi megadomniul 
funciar al lui Mihai Viteazul a avut soarta întemeietorului lui. 

În locul grijii personale de îmbogăţire, domnul muntean a încercat ca prin crearea 
acestui domeniu să ofere instituţiei domniei o bază economică proprie25

• La sfârşitul 
domniei sale însă, ţara se afla într-o puternică stare de agitaţie pentru că domnul mun
tean irosise cheltuielile neobişnuite şi recursese uneori la nedreptăţi în procesul de 
cumpărare. 

Cei ce au fost urmaşii marelui posesor au văzut în moştenirea lăsată de Mihai 
Viteazul o sursă de venit propriu, un mijloc de a face danii favoriţilor obţinând astfel 
susţinerea politică pe care o râvnea. 

13 Documenta Romaniae Historica, B, Ţara Românească, XI, p. 481 (se va cita D.R.H.). 
14 Ibidem. 
I5 D.l.R., B, Ţara Românească, XVII/I, p. 31. 
16 D.R.H„ B, Ţara Românească, XI, p. 481. 
17 D.l.R., B, Ţara Românească, XVII/2, p. 336. 
18 Ion Donat, Satele lui Mihai Viteazul, op. cit„ p. 495. 
19 D.l.R„ B, Ţara Românească, XVII/2, p. 39. 
20 Idem, p. 338. 
21 Idem, p. 364. 
22 D.l.R., B, Ţara Românească, XVII/3, p. 14-15. 
23 Panait I. panai!, Dezvoltarea economică şi socială din bazinul mijlociu al Argeşului. sec. X-XVI, 

Teza de doctorat, p. 19 
24 Jon Donat, Le domaine princier niral, op. cit„ p. 204. 
25 Idem, Satele lui Mihai Viteazul, op. cit„ p. 478. 
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Conţinutul unor documente prezintă modul în care interesele proprii ale domnilor 
ulteriori au dus la pulverizarea domeniului lui Mihai Viteazul. Astfel, Radu Mihnea iartă 
de rumânie două sate primind 62.000 de aspri „pentru treaba cinstitului împărat şi treaba 
ţării"26 • Simion Movilă „a chemat toate satele care au fost cumpărate de Mihai Voie
vod ... să se răscumpere din vecinie"27 • Principalul beneficiar al desfacerii domeniului 
s-a dovedit a fi Radu Mihnea care a încasat 880. 730 de aspri dintr-un total de 1.490.340 
aspri strânşi de domni sau boieri în intervalul 1600-162728

• 

O parte din satele ce alcătuiesc marele domeniu al lui Mihai Viteazul au fost 
dăruite unor mânăstiri şi boieri. În timpul domniei sale, Mihai Voievod dăruieşte mânăs
tirii „Sf. Nicolae" din Bucureşti părţi cumpărate din satul Buciumeni29

, iar pentru rezol
varea unor neînţelegeri şi de aici , nedreptăţi se foloseşte de aceleaşi danii. Este cazul 
satului Floceşti de pe Sabar din centrul Câmpiei Române pe care-l dăruieşte la 26 
septembrie 1600 lui Antonie Grama, negustor căruia îi confiscase mărfurile şi-l închi
sese la Braşov. În acest ultim act emis în Ţara Românească se spune: „să nu am domnia 
mea (n.n. Mihai Viteazul) blestem, nici fiul domniei mele, Io Neculae Voievod" şi ca 
atare îi dă lui Grama 5 sate din Câmpia Română30 • Această politică de împroprietărire 
a unor boieri sau biserici, cu sate ce alcătuiau mare domeniu domnesc, s-a continuat 
câteva decenii după dispariţia marelui voievod. Satele Bobeşti, Copăceni, Floceşti sunt 
menţionate într-un document de la 1602 ca fiind dăruite de Simion Movilă lui Pană 
vistier pentru „dreaptă şi credincioasă slujbă"31 • Despre satul Detcoi" din centrul Câm
piei Române, un document de la 1636 arată că a fost sat domnesc cumpărat de Mihai 
Voievod, Matei Basarab dăruindu-l lui Oprea mare agă. 

În încheiere dorim să precizăm că posesia impresionantului lot de proprietăţi nu 
a aparţinut niciodată în totalitate voievodului. Din documente, rezultă clar, aşa cum, am 
arătat mai sus, că Mihai Vodă a făcut danii mănăstirilor, printre care şi mănăstirii Mihai 
Vodă din Bucureşti sau unor dregători sau negustori. Nu a avut marele domn valah, 
niciodată, toate cele 209 proprietăţi de veniturile cărora să beneficieze. A existat, fiind 
acum pierdut, un catastif în care erau trecute toate satele lui Mihai Viteazul, aşa cum 
afirmă Radu Mihnea într-un hrisov al său32 • Acest document, din păcate dispărut, ne-ar 
fi fost de mare ajutor în stabilirea marelui domeniu, al celui mai de seamă stăpânitor 
funciar medieval din ţara Românească. 

Domeniul din centrul Câmpiei Române a urmat acelaşi destin cu toate celelalte 
bunuri ale lui Mihai Viteazul. A fost efectul unei reacţii stârnite de condiţiile acelor 
zbuciumate vremuri. 

SUMMARY 
Ruler Mihai Viteazu 's Estate in the Centre of the Roman ian Plain 

Ruter Mihai Viteazul was the owner of an important estate - he was considered the greatest land 
owner in Wallachia, during his time. His estate was spread here and there, throughout the whole Romanian 
Plain. Most ofit was bought by the prince to he; a great part ofit came with the dowry of his wife, lady 
Stanca. 

26 D.l.R .• B, Ţara Românească, XVIII/3, p. 108. 
27 Idem, XVII/2, p. 265. 
28 Ion Donat, Satele lui Mihai Viteazul, op. cit., p. 478. 
29 D.l.R„ B, Ţara Românească, XI, p. 481. 
30 Idem, p. 417-418. 
JI D.l.R„ B, Ţara Românească, XVII/I, p. 3 I. 
32 Idem, p. 25. 
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BUCUREŞTENE 

NUME DE STRĂZI SI PIETE 
' ' 

DIN BUCURESTII DE PÂNĂ AZI 
' 

Prof. univ. dr. Alexandru Barnea 

Într-un interviu din iunie 2001 1 în Dilema, dl. Neagu Djuvara, distins diplomat de 
carieră şi om de cultură încântător, vorbea despre românul de mai ieri şi până astăzi. Evo
când mentalităţi şi carenţe ştiute de educaţie, domnia sa distingea un anume specific dincolo 
de „balcanismul" despre care s-a tot vorbit şi scris. În care sens, îi comunica autoarei repor
tajului: „Singurul oraş din Balcani mai sărăcăcios ca Bucureştiul e Tirana, dar barem el a 
păstrat un caracter istoric, are cartiere întregi cu case vechi, acoperite cu ţigle, minarete, te 
regăseşti în ceva care vorbeşte de trecutul ţării. Pe când noi, românii, dărâmăm, generaţii 
după generaţii, trecutul. Capitala noastră, care este atestată istoric pentru prima dată în 1459, 
deci are 542 de ani, nu are nici un monument civil mai vechi de 120-130 de ani. Dacă n-ar fi 
fost prinţesa Bibescu, născută Lahovary, care, din ambiţie şi fiindcă îi plăcea frumosul, a 
construit palatul Mogoşoaia, nu ar exista în raza Bucureştilor nici un monument civil ante
rior sfărşitului veacului al XIX-iea. Nu numai Ceauşescu a dărâmat Bucureştiul, noi toţi am 
dărâmat, din generaţie în generaţie. E ceva dramatic şi bolnăvicios". 

Chiar dacă nu îi dau dreptate întru totul2, dl. Djuvara se apropie cel mai mult de 
ceea ce am tot scris şi vorbit dar nu şi publicat referitor la asemenea mentalitate şi 
atitudine a locuitorilor faţă de propriul oraş. De cele mai multe ori, prin reprezentanţii 
lui şi fără ca reacţiile populaţiei să existe, iar dacă există cumva, fără să aibă efect. 

Pentru domeniul enunţat în titlu, cercetarea şi observaţiile subsemnatului au în
ceput de la experienţa mai veche de bucureştean născut şi crescut în Capitală, dar şi de 
la o surpriză relativ recentă faţă de data recompunerii textului de faţă3 • 

S-a întâmplat fără dată exactă şi fără o adresă oficială (!), în timpul primului 
mandat de decan al subsemnatului (martie 1996 - martie 2000). Sau poate se întâmplase 
deja, dar abia atunci am aflat. Ce anume? Aici suntem deja în romanul kafkian sau într-o 
nuvelă fantastică a lui Eliade. Adresa Facultăţii de Istorie pe care fusesem ales să o 
conduc se mutase peste noapte de pe bd. Carol I, 13, fost Republicii 13, pe bd. Regina 
Elisabeta 4-12. Corespondenţă, inclusiv cărţi returnate, identitate bancară pierdută ş. a., 

1 Dilema, an IX, nr. 432, 8-14.06.2001, p. 20. 
2 Afirmaţia este relativ valabilă şi doar în cazul unor capitale de state actuale şi nu pentru toate 

oraşele din regiune. Apoi, nu putem uita că cele mai ample distrugeri s-au făcut în Bucureşti în ultimul sfert 
de veac de regim comunist. 

3 Articolul de faţă este reluarea şi refacerea unui proiect ceva mai vechi (1999) care, într-o altă fonnă 
a fost rătăcit în redacţia altei reviste decât cea de faţă. Mă grăbeam să semnalez atunci anomalia schimbării 
adresei Facultăţii de istoric a Universităţii din Bucureşti fără ca aceasta să fi fost consultată (!). Semnalarea 
o făceam atât ca istoric cât şi ca decan al Facultăţii în cauză. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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vechea adresă aflându-se într-un loc viran. Am anunţat personal oficiul poştal corespu
nzător pentru înţelegere şi sprijin. Efectul a fost benefic în măsura posibilităţilor. Închei 
aici acest argument, restul detaliilor fiind notate în textul care urmează. 

• • 
• 

Încercând să reintre în altă lume, adică în una mai bună, Capitala României, aşa 
rănită şi suferindă cum e, s-a schimbat mult între 1990 şi 2000. Dacă încercăm să 
căutăm o medie, imaginea pozitivă primează în faţa alternativei opuse, chiar dacă disfuncţii 
administrative, ecologice, sociale şi diverse sunt încă numeroase şi pot ajunge până la 
un subcomportament contagios. În această ultimă noţiune intenţionat compusă este de 
văzut o mulţime interminabilă de fapte, atitudini şi practici întâlnite pas cu pas şi ge
nerate în numele unei democraţii prost înţelese şi din cauza unui încă prea scăzut şi 
needucat simţ civic. 

Dacă atrag acum atenţia asupra unor asemenea realităţi este pentru că, uneori, mă 
simt (şi eu), cu toate aprecierile de mai sus, alungat parcă din această cetate unde m-am 
născut. Faptul - este chiar un fapt - nu se datorează doar subcomportamentului amintit 
cu adaosul abia formulat. 

Aşadar, până în decembrie 1989, eram obligaţi (relativ, pentru că mulţi s-au 
complăcut în această situaţie) să suportăm între altele, distrugeri de biserici, de cartiere 
vechi şi normale, de străzi şi pieţe cu nume noi şi fără vreo legătură cu realitatea istorică 
a oraşului, aducând pe această cale afişată public în actualitatea stradală considerată 
probabil perenă, criminali şi/sau trădători, eroi falşi, de import sau locali, noţiuni din 
„învăţătura marxist leninistă" ş. a. Astfel, am trecut prin „Piaţa Stalin", unde statuia 
uriaşă a generalissimului omonim supraveghea defilările de „1 Mai", „23 August" şi „7 
Noiembrie", mai apoi şi în continuare pe bd. „1 Mai'', „6 Martie", „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", obligatoriu „Republicii", „Ana lpătescu", „Ilie Pintilie" ş. a. (încercaţi 
să reconstituiţi din ce nume anterioare!), apoi „Piaţa Scânteii", „Parcul Libertăţii" ş. a. 
Nu mai amintesc aici lista lungă de străzi pedepsite printr-o damnatio memoriae sui 
generis ca de pildă str. „M. Eminescu" din ... „Romană'', exemplu de culme a perfidiei 
diriguitorilor comunişti, într-un lung răstimp când se susţinea rolul preponderent al 
slavilor în formarea poporului român, şi tot aşa „Rozelor" din „Washington", „30 
Decembrie 1947" din „Regală", „13 Decembrie 1918" din „I. Câmpineanu'', „Taras 
Sevcenko" din „Pallade" (!!) ş. a., iar ceva mai târziu „Galaţi" din „Vasile Lascăr" a 
cărui statuie a rămas printr-o şansă a poziţiei discrete, spre deosebire de cele ale lui 
Ferdinand, Carol, Take Ionescu, Brătieni ş.a.4 • Până chiar mai de curând, piaţa unde se 
afla biserica „Sf. Elefterie" (nou), prin eliminarea atee a atributului de sfânt al acestuia, 
continua să se cheme „Piaţa Elefterie". Astăzi există strada cu numele întreg, ansamblul 
pieţei apărând pe planuri potrivit grupului statuar al eroilor sanitari sau cu numele 
Operei aflate la nord de catedrală, în extremitatea opusă a pieţei. Aici este însă un loc 
de istorie ceva mai recentă a Bucureştilor, unde clădirea nouă a Operei, inaugurată în 
1953, dă dre)tul, prin prestigiul cultural de care se bucură, la utilizarea numelui ei 
pentru întreg acest ansamblul urban. 

Fără a mai evoca acum, din perioada regimului aşa-zis „socialist", croirea cartie
relor noi de blocuri de locuinţe aflate chiar iniţial la limita inferioară a confortului şi, 
prin distrugeri deliberate, apariţia unui „centru civic" nou, este doar de revăzut seria, 

4 Trecerea de la „ Vasile Lascăr" Ia „Galaţi" a făcut parte dintr-un al doilea val de schimbări dictat 
de regimul comunist în ideea combaterii „cultului personalităţii". Se înlocuiau de fapt, cu nume neutre, 
numele unor foşti conducători comunişti, iar Vasile Lascăr a căzut victimă acestei serii. 
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acum hilară, a numelor de bulevarde şi străzi. Dacă vom lua un ghid al Capitalei din 
ultimii ani ai deceniului al nouălea al sec. XX, numai citind numele străzilor „noi" 
putem reintra în delirul epocii „de aur". De reperat, de pildă, „Calea Victoriei Socialis
mului", pe atunci numită în şoaptă „Calea Victoriei Socialismului împotriva noastră". 
Astăzi se cheamă, în primul segment de la palatul lui Ceauşescu, Palatul Parlamentului, 
până la fosta piaţă a „Naţiunii", schimbată tot de comunişti în „Unirii", bd. „Unirii", 
apoi „bd. Decebal" (!). La acest capitol sunt nevoit să mă întreb ce aş mai fi făcut în 
locul edililor cu aceste denumiri. Poate, doar , aş fi implicat mai puţin istoria naţională 
într-un atât de compromis (şi compromiţător) sistem urban monstruos şi dictat. Aici, 
democraţia locală n-a funcţionat ca o democraţie ci, în realitate, cam ca şi mai sus! 

Din păcate însă, o mentalitate asemănătoare a guvernat încercările de eliminare 
a amprentei onomastice comuniste lăsate pe structura urbană mai veche. Cu foarte rare 
excepţii, era de revenit la denumirile anterioare venirii la putere a comuniştilor sub 
protecţie sovietică. Parţial, aceasta s-a şi întâmplat. În etape, dar cu multe ezitări şi 
inadvertenţe. 

Astfel, dacă plecăm de la Sf. Elefterie „nou" către centrul vechi după ce am 
traversat podul omonim peste Dâmboviţa, vom intra pe bd. M. Kogălniceanu, care n-a 
purtat nici o dată acest nume, pentru că aici se încheia bd. Regina Elisabeta, după ce 
trecuse prin P-ţa Kogălniceanu, unde se află şi azi statuia marelui om politic român, 
operă a lui Oscar Han montată aici în 1936. La această dată, axa mai nouă E-V per
pendiculară pe Calea Victoriei era deja un bulevard unitar cu nume regale şi pieţe cu 
monumente ale celorlalţi creatori ai României modeme, arătând o concepţie clară ur
bană şi istorică. Dacă vârful temporal al memoriei şi excepţie era (şi este) monumentul 
ecvestru al lui Mihai Viteazul din P-ţa Universităţii, dealtfel cel mai vechi din serie (1876), 
celelalte au apărut abia pe la începutul sec. XX. Astfel, de la E la V, existau bulevardele: 
Ferdinand (croit din 1890), Carol I, Elisabeta şi Carol al II-iea, până la palatul Cotro
ceni, cu pieţele marcate de monumentele evocându-i pe: Pake Protopopescu. C. A. 
Rosetti, I. C. Brăileanu, apoi piaţa Universităţii cu I. Eliade Rădulescu, Mihai Viteazul, 
Cheorghe Lazăr şi Spiru Haret şi, în fine, M. Kogălniceanu înainte de a traversa de a 
traversa Dâmboviţa la Sf. Elefterie Nou. Aşadar, probabil din motive antiregaliste (stu
pide în cazul dat, prin ignorarea înseşi opţiunii politice a lui M. Kogălniceanu), s-a decis 

· fără să fim întrebaţi ca un segment din bd. Regina Elisabeta să-i fie cedat lui Kogălni
ceanu. Iar pentru că, astfel, reginei îi rămânea mai puţin din bulevard, numele ei a trecut 
şi dincolo de Calea Victoriei, încălcând o regulă pe care nici administraţia comunistă nu 
a încălcat-o: ea a schimbat nume, dar nu şi repere şi în consecinţă numerele la case (fie 

· ele private, naţionalizate sau instituţii). Deci, în virtutea unor principii greu de înţeles, 
poate republicane, s-a ignorat faptul că - v. „Ghidul Bucureştilor" din 1938 datorat 
ilustrului istoric de arhitectură Grigore Ionescu - axa nord-sud reprezentată prin Calea 
Victoriei (cândva „Podul Mogoşoaiei") determina obligatoriu numărătoarea de la centru 
spre periferie a străzilor est-vest încă de la formarea lor. Regula fiind, ca mai peste tot 
în lume, o reamintesc aici, cu numere fără soţ pe stânga şi cu soţ pe dreapta. Aşadar, 
„Regina Elisabeta" a fost împinsă spre E de Calea Victoriei în detrimentul lui „Carol I", 
obligat să-şi înceapă demersul stradal de la Piaţa Universităţii (fostă cândva Brătianu), 
spre răsărit. În acest caz, pentru nişte raţiuni care au încercat a fi explicate ceva mai sus, 
s-a mutat axa N-S a capitalei din calea Victoriei în bd. N. Bălcescu-I. C. Brătianu, axă 
ceva mai nouă şi de la început adaptată sistemului urban premergător. Nu cunosc reacţia 
altor instituţii, inclusiv a primăriei Capitalei, situate pe „calea regală" amintită, la schim
barea adresei lor, ca să nu mai vorbim de locatarii pe care nimeni nu i-a întrebat dacă 
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sunt de acord să-şi schimbe adresa în actul de identitate şi (sau) pe cea dintr-o bancă 
sau alta, dacă aveau asemenea documente. În ceea ce mă priveşte, ca decan ales la 1.03. 
1996 al Facultăţii de Istorie din Universitatea Bucureşti, m-am aflat dintr-o dată, fără să 
fiu şi să fim întrebaţi, la o altă adresă: bd. Regina Elisabeta 4-12, în Joc de bd. Carol 
I, 13, număr la care această parte a Universităţii din Bucureşti s-a aflat de la construirea 
ei mai mult decât seculară (distrusă, această aripă din care a rămas Rectoratul, mai nou 
Facultatea de Chimie. în ultimul bombardament bucureştean din al doilea război mon
dial şi reclădită în 1970-1971 ). 

Nu s-a întrebat nimeni cine va putea plăti pentru două facultăţi din Universitatea 
Bucureşti şi aşa aflată în situaţii jenante financiar, corespondenţa cu sute de adrese din 
ţară şi străinătate, pentru a se face recunoscute la noua adresă. Cine poate plăti cărţi şi 
reviste. care n-au mai ajuns la biblioteci, profesori şi studen~i? 

Incă un exemplu asemănător şi cu substrat şi motivaţie probabil analoge: strada I. 
Câmpineanu a fost în timpul „democraţiei populare", „13 decembrie", iar „Regală", (o 
găsim şi într-o baladă vestită a lui Topârceanu), cum altfel decât în „30 Decembrie 1947". 
Cea din urmă, probabil ca să nu mai fie tot „Regală", a devenit acum Câmpineanu împreu
nă cu moştenitoarea de drept, dar pornind de la Bălcescu! Dacă nu mă înşel, aceste două 
situaţii (Carol I şi Regală) sunt singurele abateri de la regula începerii numărătorii străzi
lor perpendiculare din calea Victoriei spre dreapta şi stânga. Adică de la centru spre peri
ferie. 

Nu pot încheia această serie de ne-reveniri mai greu de explicat, fără a mai 
adăuga două exemple de ignorare (?) a istoriei Capitalei şi a unor semnificaţii pe care 
populaţia ei le are în memorie şi le-a transmis până azi din generaţie în generaţie. S-ar 
părea însă că deciziile au fost luate tocmai împotriva memoriei. Astfel, în cazul bd. 
Filantropia, devenit „ l Mai" împreună cu piaţa omonimă, se repetă parcă schema „Emi
nescu" versus „Romană": din anii '90, strada se cheamă I. Mihalache, dar piaţa a rămas 
„1 Mai" (!) şi, totodată, pe hărţile care circulă în anii 2000-2001, apare o altă stradă 
I. Mihalache în Drumul Taberei. Şi când ne gândim (dar n-o facem) că Filantropia 
înseamnă „iubire de oameni"! 

Ultimul exemplu: pentru că locuiesc în zona mai jos numită, aud frecvent fraze 
ca aceasta: „Mă duc până-n Barieră să iau ziare" ş. a. asemenea. Este intersecţia dintre 
şos. Mihai Bravu şi Calea Călăraşilor, numită până în primii ani după război „Bariera 
Vergului", ca fost punct de intrare şi control în şi din oraşul vechi. Numele a mai rămas 
doar pe „Ateneul" antebelic aflat pe colţul de nord-est al pieţei. Aceasta a devenit în 
socialism „Piaţa Muncii", iar calea către E bd. Muncii. Acum, ne aflăm în „Piaţa Hur
muzaki" (foarte frumos, dar tară vreo legătură cu istoria locului), iar dedesubt, la Metrou, 
în ... „Piaţa Muncii". De aici, deasupra, începe spre răsărit bd. Basarabia (fost „Muncii") 
care se intersectează cu ... bd. Chişinău, şi care de fapt duce spre Călăraşi şi Dobrogea. 
Şoseaua Vergului reapare abia la ieşirea din oraş. 

P. S. Printre multe alte surse de istorie orală care circulau în Bucureşti în anii 
dictaturii comuniste (publicarea, o spun pentru tinerii care poate nu ştiu, era interzisă), 
reproduc aici o epigramă a lui Păstorel Teodoreanu. Mi-a spus-o un unchi, în şoaptă, pe 
la începutul anilor '60, recomandându-mi să o păstrez pentru mine. Am constatat mai 
târziu că era o variantă a originalului (relativ recent publicat pentru prima oară): „Măi 
Ilie Pintilie, om sărman şi fără carte I n-ai visat tu niciodată să-l dai jos pe Bonaparte. 
I Dar de-o fi cândva, vreodată, strada alt nume să poarte, I Ori Napoleon Pintilie, ori 
Ilie Bonaparte". Astăzi se numeşte Iancu de Hunedoara. 
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SUMMARY 
Names of Streets and Squares of Bucharest Till the Present Day 

The author considers the wil'l of changes in street naming, in Bucharest, criticizing various mis
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MODA TATUAJULUI 
ÎN BUCURESTII ANULUI 1900 • 

Drd. Adrian Maj uru 

Moda tatuajului în societatea românească o putem considera prezentă încă din 
evul mediu la nivelul păturilor superioare (element cultural preluat prin filieră orientală) 
sau probabil la o serie de personaje mai extravagante precum Petru Cercel, Aloisio 
Gritti sau Ştefăniţă. Odată cu modernitatea, moda tatuajelor s-a răspândit în toate struc
turile sociale, cu precădere cele urbane. Tatuajul, de la un însemn al unei caste sociale 
sau un anumit grup de indivizi care se delimitau de restul societăţii, printr-o trăsătură 
fiziologică sau psihologică, veacul al XIX-iea a semnificat o adevărată „explozie" a 
numărului mare de tatuaje şi o diversitate a simbolurilor, pe măsura numărului. 

Un astfel de demers îl consider necesar pen~ru istoriografia noastră modernă din 
mai multe perspective: istoria mentalităţilor, deoarece tatuajele cu simbolurile lor va
riate se întâlnesc de la delincvenţi la înalta societate (ca şi astăzi); din perspectivă 
sociologică şi psihologică (care amândouă au o puternică consistenţă imaginară şi men
tală), simbolurile tatuate subliniind adeseori unele particularităţi ale personalităţi indi
viduale; de asemenea din perspectiva practicii medicale sau din perspectiva istoriei 
cotidianului urban modem, impactul modernizării accentuate şi rapide în care indivizii 
sunt asaltaţi de probleme, multe dintre simbolurile tatuate au fost fie forme de protest 
faţă de o lume greu de suportat, fie modalităţi de refulare, 

Rămân de discutat alte faţete ale problemei: tatuajul este o artă de ordin urban 
sau nu; este un produs al subculturii sau o prelungire a rafinamentului persuasiv, de 
atracţie sexuală etc. 

Prima şi ultima încercare de a trata o astfel de problemă nu a avut-o un istoric 
ci un doctor legist, Nicolae Minovici în 1898. Lucrarea „Tatuajele în România" a fost 
teza sa de licenţă şi este încă de referinţă pentru medicina românească şi ar trebui să fie 
la fel şi pentru istoriografie1

• 

Societatea bucureşteană modernă a cunoscut întreaga varietate a structurii sociale 
pe care cotidianul modem l-a construit; o clasă mijlocie de liberi profesionişti, ţărani cu 
un venit consistent, arendaşi şi cămătari etc., o societate „înaltă" cu frontiere flexibile 
în ciuda resentimentelor faţă de noii îmbogăţiţi; o societate marginală foarte variată 
etnic, confesional, şi care era pe cale a se urbaniza. Unul dintre elementele comune -
ce poate fi definit ca o particularitate a personalităţii intime, element ce nu era desco
perit în spaţiul public decât arareori - a fost tatuajul, cu întreaga sa simbolistică, deo
sebit de variată la rândul ei. 

Exemplificările privind fenomenul tatuajului în societatea bucureşteană a fina
lului de veac XIX, prezentate în lucrarea amintită a doctorului Nicolae Minovici - în 
privinţa delincvenţilor, au fost luate de pe corpul indivizilor care „au trecut prin servi
ciul nostru Anthropometric". Autorul împarte tatuajele mai puţin după simbolistica lor 
ci mai degrabă după tipul de grup social reprezentat de aceste simboluri. Cel mai 
numeros contingent se pare că îl dădeau criminalii (între care şi hoţii, aventurierii de tot 
felul). 

Tatuajele la delincvenţii dădeau noţiuni preţioase „asupra naturii ideilor morale 
a tatuaţilor, gândirea lor ordinară, imagini care le sunt scumpe, suvenirurile lor intime 
şi chiar proiectele lor de răzbunare formate într-un mod cinic". www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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La criminali - este cazul Franţei cu care doctorul Nicolae Minovici face o 
comparaţie - au fost găsite inscripţiuni precum „Martir al libertăţii", „Moarte jandar
milor", „Moarte ofiţerilor francezi", „Jur a mă răzbuna", precum şi variate însemne între 
care un cap de jandarm ameninţat de un pumn închis. • 

Obscenitatea era o altă caracteristică privind tatuajurile la delincvenţi. In Franţa 
fuseseră găsite „11 tatuaje pe penis şi constau din: cisme cu pinteni, un as de cupă, 
numărul şorţului etc.; 280 embleme erotice sau mai bine zis lubrice reprezentate prin 
176 busturi de femei, 35 de nuduri, 4 reprezentând actul coitului". Printre delincvenţii 
noştri „nu am putut găsi decât trei tatuajuri de acestea din care unul la un individ la care 
obscenitatea era reprezentată prin nudul amantei sale, făcea un mare contrast cu cada
vrul său înscris şi el pe trup; iar alte 2 la un individ ale căror obscenitate mă opreşte 
a le âa explicaţie". Acesta din urmă caz era un individ „de origină Transilvană" care s-a 
tatuat pe când era în armată. 

Doctorul Nicolae Minovici, integrează obscenităţii şi tatuajele pederaştilor, „acest 
soi de oameni care mai mult ca oricare, ţine a place altora". Face din nou referire la 
câteva cazuri din Franţa care s-ar fi putut întâlni şi la noi; pe un astfel de individ s-a 
găsit tatuajul unei femei goale pe articulaţia antebraţului, femeie „care părea a se mas
turba când se flexa antebraţul". Erau întâlnite şi variate portrete: Joana d' Arc, un spâ
nzurat, portretul lui Bismarck, un soldat, „câte un ochi pe fiecare fesă, un şarpe 
dirijându-se spre anus. La un individ s-a găsit câte un zuav pe fiecare fesă având 
baionetele încrucişate ţinând între ele o panglică pe care era inscripţia: On n'entre pas". 

O altă categorie de indivizi erau nebunii. 2) În privinţa lor s-au făcut unele 
observaţii pe câteva cazuri pe care le reproducem selectiv: Radu Ionescu zis şi Dumitru 
Ignat Călăreţu, atins de alcoolism cronic, are un tatuaj ce reprezintă pe amanta sa, şi este 
datat ( 1897). Tatuajul a fost executat cu spirt şi iarbă de puşcă. Un altul, Dumitru Mihai, 
atins de alcoolism, avea un tatuaj executat cu 6 ace şi fum de tămâie; un anume Cos
tache Ionescu, atins de paralizie generală avea un tatuaj „ce consta din mai multe cruci 
în mânăstirea Golgota, de un călugăr, când era închis acolo pentru furt de cai", şi era 
făcut din „iarbă de puşcă, rachiu de drojdie şi 3 ace". 

Prostituatele 3) aduc adevărate noutăti în simbolistica tatuajului, chiar dacă „după 
sex, tatuajul e mult mai răspândit la bărbati". În ceea ce le priveşte pe prostituate, în 
general au fost tatuate „când era tinere şi de către primul lor amant" şi sunt de cele mai 
multe ori „suveniruri rele şi neşterse a primei lor greşeli, care se înţelege că trebuie să 
le jeneze în exerciţiul meseriei lor". Din povestea unei tinere care avea tatuată inscripţia 
„Te iubesc Leon" aflăm faptul că „mulţi oameni care sunt la început foarte gentili, 
văzând însă acest tatuaj se răcesc repede şi mulţi se duc fără a face nimic şi fără a plăti". 
Un alt fapt interesant este consemnat de doctorul Minovici: „în general prostituatele 
bătrâne au tatuajul reprezentat printr-un nume de femeie pe când cele tinere prezintă 
nume de bărbaţi, simţul lor nefiind încă pervertit". În cadrul prostituţiei clandestine, 
foarte numeroasă, obiceiul de avea mai multe tatuaje pe corp nu era împărtăşit; marea 
lor majoritate era tatuate fie de un „artist", altele de prietene, în închisoare sau de 
amanţii lor. 

La prostituatele bucureştene din final de veac XIX, tatuajul era foarte puţin răs
pândit. Astfel, „din 80 prostituate examinate la dispensarul din Bucureşti nu am găsit 
nici unul; iar din 698 prostituate înregistrate în 1897 nu s-au găsit tatuate decât 4 
individe după cum ne-a afirmat medicul examinator. Aceste tatuajuri reprezentate la 
prostituatele noastre, constau mai mult din alunele ce şi le fac mai ales pe obraz şi mai 
cu seamă ţigăncile în scop de a fi mai frumoase. Aceste alunele răspândite pe faţă sunt 
în număr variat. Astfel vestita prostituată şi recidivistă A.M ... avea 2 alunele pe obraz; 
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iar la o altă prostituată actualmente servitoare la ospiciul Mârcuţa are 2 alunele pe obraz 
şi una între sprâncene". 

Moda tatuajului era prezentă şi în „Lumea Mare". Astfel, unul dintre primii 
tatuori din Londra care „era un om bine crescut, între două vârste, cu o purtare de o 
ireproşabilă corectitudine" şi care „se exprimă cu eleganţă" afirma că „cea mai mare 
parte din clienţii mei sunt ofiţeri. Este un obicei acum în armată, pentru aceşti domni 
de a-şi tatua pe braţ numărul şi culorile regimentului din care aparţine". În ceea ce le 
priveşte pe doamnele din înalta societate, acestea îşi tatuau jartiere şi brăţări, „într-un 
mozaic de culori". Personajul amintit povesteşte că desenase „pe mâna unei dame din 
marea societate H ... o brăţară care avea atâta strălucire şi relief încât toată lumea i-o lua 
ca o brăţară sculptată". 

Să-l mai amintim pe generalul Bernadotte (intim al lui Napoleon Bonaparte), 
fondatorul casei regale suedeze actuale care, grav bolnav fiind, a trebuit să-şi arate 
nuditatea doctorului său personal care, îi va găsi pe braţ tatuată o căciulă frigiană cu 
inscripţia „moarte regilor"! 

Una dintre numeroasele cauze privind tatuajul este legat de voluptate. Anumite 
simboluri obscene sau mai puţin dar cu trimitere către un tip de excitaţie, nu neapărat 
cu finalitate sexuală (ceea ce pentru societatea românească modernă este atipic încă) au 
avut un rol determinant. Doctorul Nicolae Minovici menţionează afirmaţiile unui individ 
italian, tatuat pe întregul corp, asemenea celor şase fraţi ai săi: „Când tatuajul este foarte 
amuzant şi răspândit pe tot corpul, este pentru noi ceilalţi ca o haină neagră cu decoraţii, 
pentru societate; cu cât suntem mai tatuaţi cu atât ne stimăm mai mult: cu cât un individ 
e mai tatuat, cu atât mai mult el are autoritate asupra companionilor săi. Din contră acela 
care nu e bine tatuat nu se bucură de nici o influenţă, n-are stima companiei". Şi asta 
se întâmpla către 1860--1870! 

Ernest Borneman în „Dizionario dell' Erotisimo" (Biblioteca Universale Rizzoli, 
Milano, 1988), afirmă faptul că „practica tatuajului are adesea motivaţii erotice şi de 
aceea recurge la o tematică sexuală atât în culturile de nivel etnologic cât şi în cele 
evoluate. La anumite popplaţii din Oceania numai fetele care au un tatuaj pot încheia 
un contract matrimonial. In Occident, tatuajul cu subiecte erotice sau obscene a fost şi 
este foarte răspândit". (versiunea în limba română N. Merişanu). 4) 

Potrivit cercetărilor doctorului N. Minovici din finalul secolului trecut, pe un 
total de 116 persoane tatuate, s-au constatat o serie de rezultate relev~nte pentru studiul 
istoric, demografic, sociologic, psihologic, antropologic şi etnologic. In Bucureşti, după 
naţionalitate au fost înregistraţi 52 de români (plus două femei), I 5 greci, 14 unguri, 
nouă germani, 6 macedoneni (plus un copil), 6 bulgari (plus o femeie), 6 ţigani (plus o 
femeie), doi boemi şi un francez care erau tatuaţi cu diverse simboluri. Majoritatea erau 
delincvenţi (85) iar 17 indivizi erau liberi. 

După profesie aceştia erau: muncitori (30, toţi bărbaţi), servitori ( 17, între care 
două femei), vizitii şi plugari (câte 10 persoane de fiecare branşă), şapte militari, şase 
precupeţi, câte cinci mecanici şi cizmari, patru măcelari, trei croitori, doi zidari, un 
desenator şi 1 I fără profesie (între care două femei şi un copil). Marea majoritate avea 
vârste cuprinse între 30 şi 60 de ani (85 de persoane) iar sub 30 de ani erau 22 de 
persoane; au fost însă şi patru indivizi trecuţi de 60 de ani. 

După gradul de cultură, 35 aveau cursuri primare absolvite iar două persoane 
cursuri liceale; restul nu ştiau carte. Între delicte săvârşite sunt amintite: furtul (35 de 
persoane), omor (6), rănire (8 bărbaţi şi o femeie), vagabondaj (I I), ultragiu (4), tâlhărie 
(2), escrocherie (7 persoane şi un copil), atentat la bunele moravuri (5), contrabandă (5). 
Cel mai mare număr de tatuaje au fost făcute „în libertate" dar şi în închisoare (24 
cazuri), în armată (I I cazuri) sau „în flotilă" (6 cazuri). www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



DIN ISTORIA MENTALITĂŢILOR BUCUREŞTENE 171 

În ceea ce priveşte cazul persoanelor care stăpâneau arta tatuajelor în final de 
veac XIX, pentru Bucureşti, în majoritate erau greci (40 de persoane) în timp ce numai 
10 români practicau arta tatuajului. Urmau apoi şase unguri, doi turci, doi macedoneni, 
germani, bulgari, ruşi, arnăuţi, polonezi, israeliţi (câte unul). Din cele 66 de persoane 
amintite, 56 erau străini! 

După câte se pare, tatuajurile nu intrau în obiceiurile poporului român, ele fiind 
importate de străini, fiind unul dintre numeroasele tipuri de aculturaţie pe care societatea 
urbană şi suburbană românească le-a preluat din modelele similare europene. În trăsă
turile esenţiale, fenomenul care se petrece cu 1990 este similar deşi numărul românilor 
care cunosc arta tatuajului este simţitor mai mare faţă de 1898. 

Trebuie să se facă o diferenţă clară între cei care s-au tatuat din motive de 
intimitate personală, rafinament sexual sau estetic - şi care constituie o pătură subţire 
din nefericire, şi marea majoritate, snobi prin excelenţă, care-şi etalează false modele, 
pentru a atrage privirea oricui asupra sa. De regulă, tatuajul nu este făcut pentru privirea 
oricărui novice sau trecător. Mai mult, de curând a apărut o imitaţie de tatuaj, un cordon 
probabil din material plastic care, înfăşurat pe gât, pe gamba piciorului sau antebraţ. dă 
iluzia de tatuaj. Este un exemplu tipic de prostie, incultură şi snobism într-o simulta
neitate care dezarmează chiar şi pe un novice; ceea ce este şi mai interesant este faptul 
că acest tertip a fost preluat şi de unele crainice TV. Deşi nu le-ar fi stat rău deloc cu 
un tatuaj autentic. 

Chiar dacă tatuajul este întâlnit la nivelul tuturor structurilor sociale, de la cele 
mai rafinate categorii sociale la prostituate şi delincvenţi, a se reţine faptul că doar un 
redus număr dintre aceştia sunt tatuaţi, ceea ce reprezintă pe de o pare o motivaţie 
personală, de o trăsătură psihologică care presupune un accentuat sentiment de sensibi
litate faţă de un simbol sexual sau mai puţin, context, idee, atingere, imagine, dorinţă, 
realitate care nu este deloc un apanaj al subculturii. Devine subcultură când un astfel de 
simbol este imitat din motive impersonale, doar pentru a atrage priviri, fără o motivaţie 
intimă, sau imitaţia cu artefacte care dau iluzia tatuajului. 

I) La redactarea acestui material a fost folosită lucrarea: Tatuajurile în România, publicată de doctorul 
Nicolae Minovici la Stabilimentul Grafic J. V. Socec, Bucureşti, 1898. 
Din nefericire, este singurul studiu de popularizare, reprezentativ pentru fenomenul tatuajelor în Româ
nia. Alte surse istorice editate despre acest fenomen, lipsesc cu desăvârşire din istoriografia românească 
modernă. 

Între diferite alte lucrări apărute în Occident pc astfel de teme, amintesc selectiv: Louis Fiaux, la Police 
des Moeurs en France et dans Ies principaux pays de L 'Europe, E. Dcntu Editeur, Paris, 1888; E. 
Pouresy, Le problem sexuel pose devant la jeunesse masculine des glasses ouvrieres, Bordeaux; Louis 
Comte, Faut-il que Jeunesse se passe?, Saint-Etienne; Emile Pouresy, La pornographie litteraire, 
Bordeaux, 1911. 

2) În ceea ce priveşte acest subiect, sugerez două titluri traduse în româneşte: Rath-Vegh Istvan, Sărbă
toarea nebunilor. Institutul European, 1998, Iaşi şi Michel Foucault, Istoria nebuniei în epoca clasică, 
Humanitas, 1996, Bucureşti. 

3) Privind prostituţia, amintesc două lucrări care abordează subiectul din perspective diferite: Judith R. 
Walkowitz, City of Dreadful Delight, Narratives of Sexual-Danger in Late-Victorian London, The 
Univcrsity of Chicago Press, Chicago, 1992 (singurul exemplar din ţară al cărţii se află la biblioteca 
Muzeului Municipal Bucureşti, ca donaţie a profesoarei Maria Bucur, Indiana University); Reglemem 
sur la Prostitution, Bruxelles, Imprimerie V Julicn Baertsoen, 1887. 

4) Ernest Bomeman, Dizionario dell'Erotismo, Dizionari Rizzoli, Milano, 1988. 
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Anexă. Tipuri de tatuaje 

Nicolae Minovici a împărţit modelele tatuajelor de la începutul secolului XX, 
după simbolurile reprezentate. Acestea sunt: „embleme patriotice şi religioase; embleme 
profesionale; embleme inscripţiuni; embleme militare; embleme amoroase şi erotice; 
embleme metafore şi embleme fantasiste şi istorice". Toate tipurile se regăsesc şi în 
Bucureştii anilor 1900. Vom prezenta selectiv o serie de „embleme" pe fiecare categorie 
mai reprezentativă. 

Emblemele „patriotice" prezentate sunt portretele regilor „găsite pe pieptul unui 
deţinut"; „iubirea şi frăţia", reprezentând metaforic „unirea principatelor Moldova şi 
Muntenia", descoperite tot pe pieptul unui deţinut. 

La capitolul „embleme religioase", avem o reprezentare a Sfântului Gheorghe 
omorând balaurul şi un Christ răstignit; alte tatuaje sunt reprezentări ale vieţii cotidiene, 
precum fig. 55, unde apare amanta tatuatului al căror copil murise. 

„Emblemele inscripţiuni" sunt foarte variate şi numeroase. Am selectat o serie de 
tatuaje cu citate care evidenţiază drame personale. Figura nr. 113 a fost găsită „pe braţul 
unui individ care cânta din gură şi căruia îi plăcea foarte mult cântecul intitulat Doi ochi 
am iubit în a mea viaţă. 

„Emblemele militare" sunt de import, îndeosebi din armata austriacă. Cei care au 
fost înrolaţi în cadrul acesteia, în mare parte s-au lăsat tatuaţi, tatuajul fiind la mare 
modă îndeosebi printre husari. 

„Emblemele metafore" constau adesea „din ancore, inimi, stele, animale şi păsări 
care au fost găsite de noi de 19 ori". Inimile reprezentau iubirea iar steaua, „steaua 
fericirii sau nenorocirii". 

Interesante sunt emblemele „amoroase şi erotice" prin numărul mare şi variat al 
personajelor feminine. Aceste tipuri de tatuaje „au fost comandate din instinct genital" 
şi constau în cele mai multe cazuri din femei ce reprezentau atât pe femeile lor cât şi 
pe amante în costumele cele mai variate". Mai toate reprezentările feminine tatuate sunt 
însoţite de numele lor mic sau numele de alintare. Erau în general „actriţe", „baletiste" 
sau „e<:hilibriste", femei care prin extravaganţa lor, sfărâmau multe inimi. 

In ceea ce priveşte „emblemele erotice" acestea erau foarte puţin răspândite prin
tre indivizii noştri şi nu au fost găsite de cât de trei ori". 

De evidenţiat şi „emblemele fantastice şi istorice" care „mai întotdeauna sunt 
dependinţa fantasiei tatuatului sau mai ales a operatorului. Mulţi din tatuaţi ignorează 
semnificarea tatuajurilor pe care le poartă". În imaginile selectate este reprezentat Mihai 
Viteazul „făcut cu cioc". 

SUMMARY 
Tatoo Fashion in Bucharest, by the Year 1900 

The oldest documents testifying tatoo fashion date from the Middle Ages. This fashion was taken 
after Oriental practices. The theme was studied by Dr. Nicolae Minovici, in his 1898 licence paper. 
According to him, tatoo fashion penetrated both lower and higher social strata, but ii seems few of the 
studied subjects were Romanian - mast of then being foreigners (Greeks, Macedonians, German, Bulga
rians, Russians, Hungarians a.s.o.). 
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RECEPTAREA1 VALORILOR 
FRANCEZE ÎN VIATA COTIDIANĂ 

' 
A ELITEI BUCURESTENE 

' 
(1866-1914) 

Mădălina Niţelea 
Muzeul Naţional Cotroceni 

De două secole naţiunea română nu a încetat să-şi caute propria sa cale orientată 
fie spre propriile tradiţii, fie spre modele exterioare. Sfârşitul secolului al XVIII-iea, 
aduce în societatea românească condiţii propice pentru apariţia elementelor din civilizaţia 
occidentală. Secolul Luminilor şi ascensiunea burgheziei sunt unii din factorii care au 
contribuit la acest aspect. 

Românii veacului al XIX-iea se aflau într-o perioadă de căutări, de ambiţii po
litice, sociale şi culturale. Secolul al XIX-iea a fost epoca modernizării, occidentalizării 
societăţii româneşti. Acest proces devine evident în anii 1820-1830 şi capătă tot mai 
mult amploare la mijlocul secolului şi la începutul celei de a doua jumătăţi. «Insulă 
latină într-o mare slavă», era expresia frecvent utilizată pentru ca naţiunea română să-şi 
capete identitatea, individualitatea. Sensibili la pericolul slav (imperialismul rus), iar pe 
de o parte la pericolul austriac şi mai ales maghiar (problema Transilvaniei), românii 
doresc apropiere «insulei lor latine» de blocul latin occidental, reprezentat în primul 
rând de Franţa2 • 

Europa secolului al XIX-iea continua într-o oarecare măsură «să fie franceză», o 
Franţă simbioză între tradiţie şi modernitate. Prestigiul marilor gânditori, al ideilor ge
neroase, al noilor curente, diplomaţia, întăresc entuziasmul pentru Franţa. Pe de altă 
parte apar noi forme de comunicare: în domeniul literar s-a trecut de la mecenatul 
aristocratic la un comerţ literar inedit; afirmarea jurnalismului şi a literaturii romaneşti; 
cafenelele au înlocuit saloanele ca locuri de întâlnire etc. 

Într-o «lume franceză» România îşi căuta reperele. Limba română cu structura sa 
latină a permis şi mai mult apropierea de Franţa. Probabil că influenţa franceză s-ar fi 

1 Termenul «receptare» - de origine latină - ocupă astăzi un loc important, în special în lucrările 
de literatură comparată. Pentru literatura română, studiul succes/influenţă, cuplul emiţător/receptor sunt 
demersuri necesare şi indispensabile pentru a demonstra amploarea literaturii franceze în România (vezi P. 
Drunel, Y. Chevrel, Precis de litterature comparee, Paris, P.U.F., 1989, 379 p.; Y. Chevrel, De /'injluence 
a la reception critique, in la recherche en litterature ge11erale et comparee en France. Aspects et proble
mes, Paris, SFLGC, 1983, p. 83-107; Josef Hcistcin, la receprion de /'reuvre litteraire, Wroclaw, 1983, 316 
p.; W. !ser, l 'acte de lecture; Theorie de /'ejfel eslhetique, Bruxelles, Mardage, 1985, 406 p.; H. R. Jauss, 
Pour une esthetique de la reception, Paris, Gallimard, 1978. 306 p.; D. H. Pageux, La reciption des reuvres 
errangeres: riception litteraire ou representation cu/ture/le'. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1983; Paul 
van Tic~hcm, La litterature comparee, Paris, A. Colin, 1931, etc. 

«Le desir d'affirmcr leur origine et celui de participer au mouvement d'idees de l'epoque, aux 
changements survcnus dans la vie des peuples, pousserent Ies Roumains a tourner leur regards vers l'Occi
dent. Le pays qui devait Ies altirer le plus, repondrc a toutcs leurs aspirations, Ies aider dans la realisation 
de leur ideal, ne povait etre que la France, d'ou avaient rayonne tant de hauts faits, tant de noblesse, la 
France genereuse, protectrice des oprimes. Tous ceux qui se souciaient de l'avenir de leur patrie, tous ceux 
qui desiraient ardemment la voir renaitre, Ies intellectuells, la jeunesse cnthousiaste, se dirigerent alors vers 
la France, vers sa culture, vers ce qu'elle offrait commc sugestion de progres. comme traces regeneratrices». 
(Ovid Densusianu, L'âme roumaine et /'âme frani;aise, Paris, 1919, p. 19-20). www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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produs indiferent dacă eram sau nu un popor latin, dar sigur că acest aspect a contribuit 
foarte mult. Nu putem nega pentru societatea românească a secolului al XIX-iea influenţa 
modelului german şi într-o mică măsură a celui italian şi chiar englez, dar de departe 
cel francez rămâne predominant. Franţa punea la dispoziţia elitei româneşti instrumen
tele intelectuale cu ajutorul cărora ea putea face faţă crizei timpului. Urma să fie creată 
societatea ideală. 

În 1853, l.C. Brătianu, adresând un memoriu lui Napoleon al Iii-lea, pleda pentru 
Unirea Principatelor, căutând să-l convingă pe împărat că aceasta ar avea ca rezultat o 
transformare a României într-o colonie franceză: «Franţa va avea avantajele unei colonii 
fără a avea cheltuielile ce aceasta organizează»3 • 

Într-o epocă în care politicienii afirmau că suntem o colonie a Franţei, era firesc 
ca românii, mai precis elita să caute un astfel de mod pentru a se legitima. Voinţa de 
occidentalizare, în special după model francez, a fost aşa de puternică, încât se poate 
spune că românii au fost colonizaţi practic de francezi fără prezenţa colonizatorului, 
ceea ce reprezintă una din cele mai mari reuşite ale epocii moderne. 

Întrebarea care se pune este dacă elita română era conştientă într-adevăr de «dezgus
tul» faţă de lumea orientală şi «necesitatea» orientării către Franţa. Da şi nu. De obicei 
moda nu întrebă. Ea se impune. Purtăm un lucru pentru că este la modă dar şi pentru 
că este uneori clasic. Să credem într-o Franţă clasică sau într-un clasicism al Franţei? 
Da. Sau cel puţin pentru acel moment. Paradoxal, unii boieri români «francizaţi» încă 
se purtau la mijlocul secolului al XIX-iea înveşmântaţi în straie orientale sau deţineau 
mobilier oriental. 

Românii n-au renegat niciodată şi nu vor regreta apropierea de Franţa (în afară 
de tendinţele naţionaliste ale vremii). Au regretat apropierea şi includerea în spaţiul 
otoman (cu unele rezerve şi chiar uneori nemeritat), n-au apreciat apropierea Rusiei şi 
mai târziu a U.R.S.S.-ului (nu intrăm în detalii). 

Apreciez că până la 1848, în ceea ce priveşte Franţa, românii au încercat acel 
sentiment al uimirii (vezi Dinicu Golescu)4

• Complexul Dinicu Golescu pare instaurat 
definitiv în societatea românească, societate care acceptă a-şi asuma rolul de receptor. 
După 1866 până la primul război mondial (momentul cronologic al lucrării de faţă), s-a 
produs o preluare cantitativă a modelului politic, cultural şi social francez, numai la 
nivelul elitei. Abia după 1918 întâlnim o receptare a influenţei franceze gradual şi la 
celelalte segmente ale societăţii, dar o receptare selectivă; apăruseră noi modele. 

Mărturii 

Franţa a jucat, începând cu secolul al XIX-iea, un rol dominant în viaţa poporului 
român şi o bogata bibliografie aparţinând domeniului istoric, literar, economic, social, 
cultural, politic ... etc. ne stă mărturie5 • «Franţei i-a fost hărăzit dreptul că prin razele 
civilizaţiei sale, să lumineze, să încălzească, să readucă la viaţă, fără să-şi dea seama un 
popor de aceleaşi neam cu ea, care pierea în barbarie şi suferinţă tocmai în răsăritul 

3 I. C. Brătianu, Acte şi cuvântări, voi. I, Bucureşti, Edit. Cartea Românească, 1938, p. 31-32. 
4 «Mirarea în fata occidentului coexistă îndelung cu tentativele de preluare a unor soluţii pentru 

problemele răsăritene, ceea cc face selecţia dificilă-domeniul soluţiilor este definit confuz şi adopţiunea 
problematică» (Sorin Antohi, Civitas imaginalis. Istorie şi utopie în cultura română, Iaşi, Edit. Polirom, 
1999, p. 27). 

5 Problematica influenţei occidentale asupra procesului de modernizare a societăţii româneşti a fost 
analizată în detaliu de: Pompiliu Eliade, De l'injluence franr;aise sur l'esprit public en Roumanie, Paris, 
1898; Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei romane moderne, 3 voi„ Bucureşti, 1924-1926; Neagu Djuvara, 
le pays roumain entre Orient el Occident. Les Principautes danubiennes dans la premiere moitie du XIXe 
siecle, Publications Orientalistes de France, 1989, etc. 
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Europei»6• Numai cu această frază a lui Pompiliu Eliade şi putem spune totul despre 
mentalitatea, despre o stare de spirit existentă în epocă. Analizând opera lui Eliade, de 
altfel un strălucit cărturar al vremii sale, aflăm căile şi modul de penetrare al influenţei 
franceze în Principatele Române. Prin filieră greacă (fanariotă) şi rusă (perioada Regu
lamentului Organic) avem un prim contact cu lumea occidentală în speţă cu cea fran
ceză. Limba franceză devine limba vorbită în saloanele boierilor români, ba chiar limba 
conversaţiei zilnice, fetele erau educate în maniera «a la fram,aise», Doamnele se poartă 
după ultima modă a Parisului, tinerii pleacă la studii pe malurile Senei etc. 

Pentru o mare parte a elitei româneşti, modelul occidental devenea, simplu, mo
delul francez. Idealul era ca România să se transforme într-o mică Franţă (sau o replică 
orientală a Belgiei), iar Bucureştiul, la rândul lui să devină «micul Paris». 

Românii se găsesc deci la acea epocă istorică, în care lumea se schimbă, când 
valorile acceptate până la un moment încep a fi puse la îndoială; se aşteaptă, se 
îmbrăţişează cu mai mult sau mai puţin entuziasm <<noul», noul care se manifestă în 
noile obiceiuri, în maniera de a se îmbrăca, de a vorbi, de a gândi. Tânăra generaţie este 
cea, care dorea a imita tut ceea ce credea «bun» la Paris sau. în lumea occidentală, 
căzând adesea în exagerare, poate chiar în caricatural. 

Franţa apare ca «model spre care aspiră toate culturile7
• S-a încercat să se de

monstreze cum acest mare popor civilizat şi-a revărsat toată puterea sa morală asupra 
acestor mici provincii (Ţările Române) care nu existau deloc pentru istorie: «Poporul 
francez a semnat idei la cea mai mare parte dintre popoarele Europei; tot el hrăneşte cu 
producţiunile sale literare de mai multe sute de ani; nu e colţ de pământ european în care 
civilizaţia franceză să nu fi adus o îmbunătăţire, să nu fi dat naştere vreunei aspiraţiuni 
nouă, să nu se fi manifestat într-un chip sau altul. Dar nicăieri mai mult ca în Princi
patele Române nu s-a simţit mai adânc această influenţă care a avut darul să zdruncine 
din temelie vechea stare de lucruri şi să întroneze principii de viaţă, de libertate şi de 
progres. Cultura franceză ne-a modelat gândirea şi simţirea şi astfel toate câmpurile de 
manifestare a spiritului nostru public - politic, legislaţiune, literatura, viaţa socială -
poartă urmele unei dezvoltări paralele a cugetării româneşti şi a ideilor franceze»8

• 

Adesea «spaţiul străin» este prins într-un proces de mitificare. Este foarte intere
sant să vedem, în ce măsură această reprezentare a «străinului» sau a «străinătăţii» este 
tributară unei anumite opţiuni ideologice, amestec de idei şi sentimente istoric repera
bile. 

Studiul imaginii altuia - alteritatea - poate apărea ca o mitificare a timpului 
istoric sau a «vârstei de aur>>, fiind o imagine eufor;că a «străinătăţii», în afara tuturor 
limitelor precise. 

Un moment ce nu trebuie ignorat este faptul că numeroşi tineri români s-au 
format spiritualiceşti după 1830 în capitala franceză. Cei mai mulţi dintre ei susţin fără 
rezerve că există un tip ideal de civilizaţie spre care tind toate popoarele, acesta fiind 
întrupat de Franţa. Pompiliu Eliade sublinia că Franţa a deţinut rolul esenţial în procesul 
de naştere a României dar se arăta nemulţumit de faptul că din pricina acestui proces 
românii nu pot înfăptui o adevărată civilizaţie românească: «Această civilizaţie este 

6 Pompiliu Eliade, op. cit., reeditare Bucureşti, Edit. Humanitas, 2000, p. 1 O. Pompiliu Eliade 
(1869-1914), s-a născut la Bucureşti. În perioada 1892-1895 s-a aflat în capitala Franţei, la Ecolc Normale 
Superieurc, ca bursier Hillcl. În 1898, şi-a sustinut doctoratul la Sorbona cu lucrarea De /'influence fran
~aise ... Între 1905 şi 1914 publică în două volume lucrarea Histoire de /'esprit public en Roumanie au 
dix-neuvieme siec/e. A fost profesor de literatură, director al Teatrului Naţional Bucureşti (1908-19 I I), 
deputat al P.N.L. 

7 Pompiliu Eliadc, op. cit .• p. 32. 
8 V. V. Hancs, Francezii şi Românii (conferinţa), Focşani, Tipografiile Unite Sporul, 1914, p. 5-6. 
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departe de a fi constituită în întregime; nu este încă limpede dacă România este altceva 
decât o mica Franţă răsăriteană, dacă sufletul românesc a pus stăpânire deplin pe el 
însuşi»9 • 

Franţa devenise pentru români o a doua patrie. Memorabile rămân cuvintele 
adresate de Ion C. Brătianu şi C. A. Rosetti, secretari ai guvernului provizoriu al Ţării 
Româneşti, lui Edgar Quinet, într-o scrisoare datând din 26 iunie 1848: «orice român are 
două patrii: mai întâi, pământul în care s-a născut şi apoi, Franţa ( ... ). Franţa ne-a 
crescut, ne-a învăţat carte. Scânteia care încălzeşte patria noastră am luat-o de la cămi
nul Franţei. Aminteşte Franţei că suntem fiii ei» 10

• 

Franţa reprezenta lumea însăşi. Într-o lucrare tipărită la Bucureşti în 1916 şi 
intitulată sugestiv De ce sunt francofil, Nicolae Şerban venit în contact direct cu socie
tatea franceză mărturisea că «de-a lungul cercetărilor mele am avut continuu impresia 
că urmăresc viaţa nu a unui popor, ci a unei lumi imense, că valurile Senei, izbind în 
zidurile negre ale Parisului, bat ritmul pulsaţiilor întregii omeniri» 11

• 

Dar Nicolae Şerban nu era numai un francofil ci şi un francofon 12• 

Aşa cum aminteam la început studiului, limba română prin vocabular şi structurile 
sale este de origine latină. În 1860, după o perioadă de tranziţie care a durat câţiva zeci 
de ani, caracterele chirilice au fost complet abandonate în favoarea alfabetului latin. În 
ceea ce priveşte influenţa franceză nu este vorba de un simplu curent, mai mult sau mai 
puţin contestabil ci de o evoluţie profund structurată ce acompaniază procesul moder
nizării româneşti. Excesele sunt numeroase şi ele sunt adesea ridiculizate în epocă. S-a 
vorbit de o «relatinizare» (sintagmă introdusă de Sextil Puşcariu în 1940) prin excesul 
de cuvinte împrumutate. O statistică recentă elaborată de Constant Maneca13 demons
trează că în limbajul curent, un cuvânt din cinci este origine franceză. 

Întorcându-ne la sfârşitul secolului al XIX-iea, observăm că în România, franceza 
era limba obligatorie în toate liceele durând şapte sau opt ani de studiu. Programa 
şcolară franceză era introdusă şi în România. Franceza era deci cunoscută - în măsură 
mai mică sau mai are - nu numai de elită, dar şi de toţi cei care urmau cursurile unui 
liceu. Pentru tinerii aparţinând familiilor înstărite existau bineînţeles şi alte posibilităţi: 
învăţau franceza în familie sau urmau cursuri în Franţa ajungând la o cunoaştere perfectă 
a limbii franceze. 

Într-o epocă şi într-o Românie care avea ochii fixaţi asupra Europei şi îndeosebi 
asupra Franţei, cultura, pentru tineri şi în special pentru tinerele fete însemna în primul 
rând cunoaşterea limbilor străine modeme. Un exemplu în acest sens este Şcoala centrală 
de fete din Bucureşti fondată în 1852. De la început era concepută în felul aşa numitelor 
«Maisons d'education de la Legion d'honneur14 întemeiate de Napoleon în Franţa. Limba 
de propunere pentru studii este în afară de un curs în limba română şi unul în germană cea 

9 Pompiliu Eliadc, op. cit., p. 2. 
IO Ion C. Brătianu, op. cit„ p. 2-3. 
11 Nicolae Şerban, op. cit„ p. 6. 
12 După cc termenul de «francofonic» s-a răspândit la sfârşitul secolului al XIX-iea, pentru a desemna 

spaţiile geografice unde limba franceză era folosită în mod curent, în anii 1950--1970 a intervenit ideea 
creării unei comunităţi a ţărilor francofone. În ceea cc priveşte România, după cc în anul 1991 a avut statut 
de observator, în octombrie 1993, la cca de-a V-a Conferinţă a şefilor de stat şi de guvern având în comun 
utilizarea limbii franceze, a fost primită cu statut de membru cu drepturi depline, fiind aleasă printre cele 
11 ţări constituind Comitetul de reflecţie. În 1994 a fost creat, la Bucureşti, Consiliul Naţional Consultativ 
al Francofonici al cărui preşedinte fiind Ministrul de externe. 

13 Constant Mancca, lexicologie statistică romanică, Bucureşti, Edit. Universităţii Bucureşti, 1978, 
305 p. 

14 Vezi Elena Rădulcscu-Pogoneanu, Şcoala centrală de fete din Bucureşti în «Boabe de Grâu», nr. 
V, 1934, p. 717. 
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franceză. În cataloagele scrise în limba franceză, titlul şcolii era tradus «Pensionnat de 
demoiselles du gouvemement dirige par Mlle ... ». Între 1858-1864 limba franceză, pentru 
care şcoala are din 1858 doi profesori speciali, continua a fi cultivată cu predilecţie, 
formând obiectivul principal al instrucţiunii. Fetele erau educate de guvernante din Franţa, 
iar după 1881, mai toate materiile se predau după manuale franceze. 

Un alt exemplu, desigur la un alt nivel, îl reprezintă corpul profesoral al 
Universităţii Bucureşti. Conform unei statistici 15 pentru perioada 1864-1914 rezulta că 
Franţa a fost principala pepinieră a universitarilor români. Afirmaţia se aplică îndeosebi 
Facultăţilor de Drept, de Ştiinţe (în 1892 în totalitate cei 11 profesori aveau o formaţie 
franceză) şi de Medicină şi mai puţin la cea de Litere şi Filosofie. 

Circulaţia cărţii franceze 

Elita română ia contact mai mult sau mai puţin direct cu producţia literară euro
peană, mai ales prin intermediul ediţiilor franceze şi germane. 

La sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-lea, primele cărţi 
din literatura franceză pătrund în Principate: Corneille, Racine, Moliere, Montesquieu, 
Voltaire, Rousseau, ocupând un loc de seamă în bibliotecile boierilor. Mulţi dintre aceştia, 
pe lângă faptul că citeau aceste cărţi în limba franceză, încercau să le comenteze, 
adăugând pe margine diferite observaţii, iar la sfărşit, desori găsim un vocabular unde 
cuvintele de origine franceză erau acompaniate de corespondenţii lor în greacă sau în 
română. 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, găsim însă ampla difuzare a literaturii 
franceze. 

Cunoaşterea literaturii franceze printr-un mare număr de români, permitea accesul 
la creaţiile romantice, care figurau în toate librăriile şi cabinetele de lectură ale epocii. 

Catalogul librarului Adolphe Henning la laşi (1843), sau acela al lui C.A. Ros
setti şi Winterhalder la Bucureşti (1847), indicau în totalitate operele de Chateaubriand, 
Lamartine, Victor Hugo, Musset, Charles Modier, George Sand, etc., importate încă de 
la apariţia lor. De exemplu catalogul publicat de Adolphe Henning la Iaşi în 1843 
conţinea 20 de titluri din operele lui Victor Hugo: Ruy Blas, Les Voix interieurs, Esme
ralda, Angelo, Hernani, Marian de Lorne, le Roi s 'amuse, Lucrece Borgia, Marie 
Tudor, Les feuilles d'automne, Han d'Jslande, Bug jaraga/, Le dernier jour d'un con
damne, Litterature et phi/osophie me/ees, Le Rhin, Lettres a un ami (tilurile sunt iden
tice cu cele din catalogul menţionat). 

Înainte de a fi tradusă în româneşte, creaţia «realismului» francez (Balzac, Stend
hal, Flaubert) circula în original în mediile literare româneşti, iar primii săi comentatori 
citau textele în limba franceză. De asemenea, când momentul simbolist debutează în 
Franţa există o circulaţie rapidă de publicaţii - reviste sau cărţi - între cele două ţări, 
fapt ce permite intelectualilor români (mulţi urmaseră studiile la Paris) să fie la curent 
cu viata literară franceză. 

'Dar a urmări circulaţia literaturii franceze în original în societatea românească 
este un aspect dificil deoarece este foarte greu a se stabili exact drumul parcurs de o 
carte şi modul de difuzare al acesteia. 

De aceea pentru a sublinia importanţa circulaţiei literaturii franceze în societatea 
românească consider că revelatoare sunt traducerile. 

Nu trebuie să uităm, că în Principate, la începutul secolului al XVIII-iea, limba 
franceză era aproape necunoscută. Trebuie să aşteptăm sfărşitul secolului pentru a găsi 

15 Vezi Lucian Boia, Sur la difjusion de la cu/ture europeenne en Roumanie în «Analele Universităţii 
Bucureşti», Bucureşti, Istoric, 1985, p. 4-5. 
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primele lucrări traduse. Pe de altă parte, la sfârşitul secolului al XVIII-iea, numeroase 
traduceri din franceză în română, erau concepute după texte deja traduse în greacă. 

Traducerile, în special, au jucat un rol preponderent în răspândirea culturii fran
ceze. Ele puneau la îndemâna acelora care nu erau familiarizaţi cu limba franceză un 
foarte bogat repertoriu de lucrări de o subliniată însemnătate. Nu am să mă opresc 
asupra perioadei de la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi prima jumătate a secolului al 
XIX-iea deoarece nu interesează lucrarea de faţă; doar am să menţionez numărul tradu
cerilor din această perioadă. 

După un studiu al lui Paul Cornea, evoluţia traducerilor în volume (nu numai din 
limba franceză) de la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi prima jumătate a secolului al 
XIX-iea ar fi următoarea: 4 de la 1780 la 1800, 14 de la 1800 la 1820, 28 de la 1820 
la 1830, 157 de la 1830 la 1840, 173 de la 1840 la 1850 şi 285 de la 1850 la 186016

• 

Este de semnalat faptul că după 1830 are loc o creştere a numărului traducerilor 
şi remarcăm că în prima perioadă nu se cunoaşte o largă difuzare a acestora. 

Un fenomen interesant se produce între 1850-1860 când are loc o traducere 
masivă de romane din literatura franceză - în special sub semnătura librarului Gheorghe 
Ioan id ( 1817-1907). 

Romancierii preferaţi au fost Alexandru Dumas, George Sand, Paul de Kock, 
Eugene Sue, Ponson du Terrail, Paul Feval 17

• 

Referindu-se la această epocă de la 1860, Nicolae Iorga sublinia că «Atunci s-au 
găsit în Moldova şi mai ales în Muntenia un Gheorghe Ioanid, al cărui nume merita să 
fie înviat: el a tipărit şi vechile cronici făcând sacrificii pentru această operă, ~-a tradus 
deci şi din Alexandru Dumas şi din Eugene Sue şi din Ponson du Terrail. In genere 
traduceri bune şi s-ar putea face o antologie de bucăţi desfăcute din fiecare, ca să aibă 
pentru o perioadă de romane sociale, de romane de aventuri, o alegere» 18

• Ţinând seama 
de calitatea onorabilă a traducerilor, Nicolae Iorga sugera ideea unei antologii de bucăţi 
desfăcute din cuprinsul acestora, pentru a păstra totodată o imagine de ansamblu, de 
sinteză a acestei literaturi. 

Începând cu 1860 acest gen romanesc, începe să decadă. Acest aspect este vizibil 
ţinând cont de faptul că doar 4 lucrări de Al. Dumas au fost traduse între 1861-1880, 
o singură lucrare a lui George Sand şi nici una a lui Balzac. Pe de altă parte apar noi 
traduceri pentru dramaturgie şi poezie. Încep să se traducă Racine, Corneille, Moliere, 
Boileau 19

• 

Către 1875 şi în special către 1885 şi 1890 are loc o reîntoarcere la traduceri din 
genul romanesc, a romanului popular în special de provenienţă franceză20 • Prin conso
lidarea progresivă a micii burghezii urbane, putem spune că există şi un public pe 
măsură, care gustă acest gen de traducere. Spre sfârşitul secolului al XIX-iea editorii 
încep să presimtă rentabilitatea comercială a lansării l?e o scară mai întinsă a romanelor 
de senzaţie traduse din literatura foiletonistă străină. In consecinţă, de acum înainte, de 

16 Vezi Paul Cornea, De la Alexandrescu la Eminescu, Bucureşti, Edit. pentru literatură, 1966, p. 
38-76; Lucian Boia, Sur la diffusion .... p. 51-69. 

17 Vezi George Bcngcscu, Bibliographie franco-roumaine du X/Xe siec/e, voi. I, Bruxelles, 1895, 
219 p.; D. Iarcu, Bibliografia cronologică română, Bucureşti, 1873; Lucian Boia, Sur la dţ[fusio11 ...• p. 63; 
Dinu Pillat, Romanul de senzaţie în literatura română din a doua jumătate a secolului al XIX-iea, Bucureşti, 
Impremcria «talazul», 54 p. 

18 Nicolae Iorga, Traducerile din limba franceză în literatura românească, Vălenii de Munte, 
«Datina românească», 1936, p. 11. În cadrul acestei conferinţe, Nicolae Iorga, aduce numeroase informatii 
cu privire la traducerile din literatura franceză. Printre traducători o întâlnim şi pc mama lui Iorga - Zulnia 
Iorga, cca care a tradus din Alfred de Mussct, Pierre el Corneille şi un roman de Charles Bernard. 

19 Vezi Lucian Boia, op. cit., p. 12-17. 
2o Nicolae Iorga, op. cit., p. 13. 
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cele mai multe ori, nu vom, mai întâlni editări în volume ci pur şi simplu în fascicole 
prevăzute adesea şi cu ilustraţii. 

Vorbind de impactul literaturii de senzaţie asupra societăţii, de marea popularitate 
de care se bucurau aceste trad11°;eri din literatura franceză, I. L. Caragiale surprindea 
bine acest aspect în piesa O noapte furtunoasă prezentând-o pe Ziţa o cititoare înfocată 
a Dramelor Parisului. Dar se pare că nu numai categoria socială a Ziţei era sensibilă 
la o asemenea lectură ci şi persoane de o condiţie deosebită, după cum aflăm între altele 
dintr-o relatare a lui Nicolae Iorga: «Îmi aduc aminte de copilăria mea ce se întâmpla, 
când, la un unchi al meu din Botoşani, Manole Iorga, soseau fascicole din Dramele 
Parisului ale lui Ponson du Terrail cu ilustraţii groaznice şi eram chemat să citesc 
mătuşii mele ce era în aceste pagini»21 • 

Un aspect interesant este că spre sfârşitul secolului, literatura de senzaţie găseşte 
un mod de difuzare şi prin foiletoanele marilor ziare de curând apărute. Publicarea 
masivă de astfel de traduceri are loc în ziarul «Universul» care apare în 1884 şi adoptă 
modelul ziarelor franceze. După 1895 interesul pentru acest gen începe să se micşoreze. 
Şi în Transilvania este prezent acest gen de literatură, publicat în special în «Tribuna». 
Dar literatura franceză de senzaţie lasă locul aici în Transilvania unor romane de aven
turi şi călătorii ale lui Frederich Gerstacker. 

Începând cu 1895 are loc în România o adevărată explozie de traduceri de toate 
felurile, publicate în principal sub forma de volume. Astfel apar colecţii speciale de 
opere reprezentative din literatura universală adresate unui larg public. Putem vorbi de 
o lărgire a sferei publicului care gustă literatură străină. 

Colecţiile cele mai populare au fost Biblioteca pentru toţi, Biblioteca Minerva, 
etc.22. 

Consultând aceste colecţii de popularizare, remarcăm de departe preponderenţa tra
ducerilor din literatura franceză. La polul opus se află literatura engleză. Aceasta spre 
deosebire de literatura franceză, germană şi rusă cunoaşte o foarte restrânsă traducere în 
perioada de până la primul război mondial. 

O evoluţie nu mai puţin semnificativă pentru traducerile din literatura franceză o 
are romanul de aventuri al lui Jules Veme. Popularitatea sa în România a fost destul de 
lentă. Primele traduceri au apărut în foiletoane în periodice începând din 1876, în timp 
ce în Transilvania la Sibiu în 1897 a apărut primul roman editat, Castelul din Carpaţi. 

Această traducere masivă din literatura franceză nu a cunoscut-o numai Vechiul 
regat ci şi Transilvania23 • La început sporadice, aceste traduceri devin tot mai numeroase 
după 1850. Apar şi volume separate, dar traducerile se găsesc mai des în paginile 
diferitelor publicaţii periodice. Bineînţeles traducerile au fost din diferite limbi: ger-

21 Dinu Pillat, op. cit., p. 12-17. 
22 Vezi Lucian Boia, op. cit., p. 63--64. Au fost consultate cataloagele aproape complete de Ia 

Biblioteca Academiei din Bucureşti şi buletinul Creşterea Colecfiunilor (editat de Biblioteca Academici). 
pentru a exemplifica numărul de traduceri după I 895, trebuie să precizăm că Balzac care a avut un roman 
înainte de I 860, nu arc nici unul între 1860 şi 1895, iar între 1895-1918 arc 16 titluri (în două sau trei 
ediţii); V. Hugo: 5 titluri înainte de 1864, nici unul de la 1864 la 1895, 8 titluri de la 1895 la 1918; Voltaire: 
li titluri înainte de 1860, unul singur între 1860--1895 şi 7 titluri de la 1895 la 1918. Autorii care n-au 
cunoscut nici o eclipsă de popularitate în perioada precedentă (Shakespeare, Schiller, Goethe, Moliere, 
Racine şi Corneille) au continuat să fie publicaţi în Biblioteca pentru Toţi. Romancierii şi nuveliştii sunt 
traduşi masiv. Maupassant (cu nici un volum înainte de 1895) şi Tolstoi (cu nici un volum înainte de 1891) 
se găsesc în frunte cu căte 50 de edilii fiecare. Bine reprezentaţi sunt de asemenea Emile Zoia, Anatole 
France, Paul Doungct, etc. 

23 Vezi Andrei Radu, Cultura franceză la românii din Transilvania până la Unire. Cluj-napoca, 
Edit. dacia, 1982, 291 p., Paul Cornea, Originile romantismului românesc, Bucureşti, Edit. Minerva, 1972, 
759 p. ; Bibliografia relafiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice, voi. 11, Bucureşti, Edit. 
Academia R.S.R., 1982, 439 p. 
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mană, engleză, rusă, franceză, etc. dar «literatura franceză era cel mai bun reprezentată 
prin numeroasele tălmăciri»24 • 

Printre publicaţiile mai importante unde apar traduceri din literatura franceză 
sunt: «Gazeta Transilvaniei», «Telegraful român» (apărut în 1853 la Sibiu), «Familia» 
(apărută la Pesta în 1865 - până în 1906 sub conducerea lui Iosif Vulcan), «Tribuna» 
(apărută la Sibiu între 1884-1903 sub conducerea lui Ioan Slavici) etc. Bineînţeles sunt 
o serie de alte publicaţii care sunt răspândite pe întreg teritoriul Transilvaniei şi Bana
tului. Chiar dacă au avut o existenţă mai scurtă sau mai îndelungată în toate putem găsi 
un interes pentru Franţa şi pentru tot ce a realizat ea pe plan literar. 

Desigur, ca o concluzie, putem. desprinde faptul că traducerile erau îndreptate 
spre o difuzare a literaturii franceze şi în rândul categoriilor sociale de mijloc, presu
punând că elita cunoscătoare în mare parte a limbii franceze preferă să citească aceste 
lucrări în original. 

Afirmând toate cele de mai sus nu vreau câtuşi de puţin să micşorez importanţa 
literară a operelor scriitorilor amintiţi, de altfel nici nu ar ţine de competenţa mea. De 
aceea nu am intrat în analiza profundă a genurilor şi speciilor literare. Fiecare literatură 
îşi descoperă un trecut pe care îl repune în circulaţie. Astfel această mişcare ne apare 
ca o reabilitare şi ca o restaurare a unor valori mai vechi, date sau nu uitării. 

Teatrul francez în România 
Modelul francez va predomina, va fi prezent atât în organizarea instituţională, cât 

şi în repertoriul teatrelor noastre, la formaţia actorilor25
• 

Integrarea culturii noastre în circuitul european, se manifestă şi în sfera teatrului 
în primul rând prin introducerea textelor dramatice străine. Este o epocă de receptare şi 
acumulare, când criteriul estetic nu primează, se traduce intens, se apelează în exclusi
vitate la dramaturgia franceză (V. Sardou, E. Augier, O. Feuillet, Dumas-Fiul, E. Paile
ron, T. Banville, etc.). 

Un important rol în difuzarea materialului dramatic, îl au numeroasele trupe străi
ne care oferă reprezentaţii în ţară. De asemenea marii noştri actori (Matei Milo, Aris
tizza Romanescu, Mihai Pascaly, Ştefan Vellescu, Constantin Nottara, Tony Bulandra, 
etc.) se formează în Occident, cu precădere în ambianţa teatrală a Franţei. 

Rezultat ala cestor acţiuni, repertoriul Teatrului Naţional din Bucureşti în perioa
da 1877-1917 afişează mai multe piese franceze decât cele originale (253 faţă de 230), 
ocupând aproximativ trei sferturi din totalul titlurilor străine jucate în intervalul respec
tiv pe prima scenă a ţării (375 de piese). Interesant că deşi «Naţionalul Bucureştean», 
fusese organizat după modelul Comediei Franceze el nu şi-a însuşit din repertoriul 
acesteia, decât relativ puţine opere clasice, preferând adoptarea unor opere franceze 
elaborate în secolul al XIX-iea aparţinând unu anumit gen de teatru26

• 

24 Andrei Radu, op. cit., p. 106. 
25 Vezi Ioan Massoff, Teatrul românesc. voi. 1-5, Bucureşti, Edit. pentru literatură (voi. 1-4), Edit. 

Minerva (voi. 5) 1961-1974: Ion Horia Rădulescu, Repertoriul teatrului francez la Bucureşti, în «Studii 
literare)> II, Sibiu, nr. 7, 1943; Simion Alterescu, Istoria teatrului în România, voi. I-II, Bucureşti, Edit. 
Academici R.S. R., 1971, 534 p; Mihai Vasiliu, Istoria teatrului românesc, Bucureşti, Edit. Didactică şi 
Pedagogică, 1995, 254 p. etc. 

26 Abunda astfel acum, pe scena teatrului naţional din Bucureşti în ordinea numărului de stagiune 
în care au fost reprezentate Două orfeline de d'Ennery şi Corman (21), Ruy Blas de Victor Hugo (18), Fata 
aerului de Cognard (15), Scânteia de Edouard Pailleron (14), Moştenitorii de Adolphe Bellot (12), Mândrie 
şi amor de Georges Ohmet (II), O crimă celebră de d'Enncry (8), Ocolul pământului de Jules Vcme (8), 
Nebuniile amoroase de Regnard (7), Deputatul tatei de M. Ordoman (7), etc. Dintre piesele clasice putem 
aminti: Mincinosul şi Polyeucte de Corneille - totalizănd 5 stagiuni, Vicleniile lui Scapin, Căsătoria silită. 
Avarul, Tartuffe, Doctor fără voie, Geroge Dandin, Bolnavul închipuit, Burghezul gentilom, Amfitrion. Don 
Juan de Moliere - cumulând 48 de stagiuni; Fedra, lmprecinatti şi Andromaca de Racine - 7 stagiuni. 
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Dacă ar fi să comparăm în linii generale, repertoriul Teatrului Naţional din 
Bucureşti cu acela al Comediei Franceze, pentru anii 1877-1905, am constata că în 
vreme ce primul teatru parizian a rulat circa 220 de titluri din dramaturgia franceză 
prima scenă românească a jucat aproape 300. Varietatea repertoriului scenei bucureştene 
este asemănătoare mai degrabă Teatrului Liber din Paris27

• Această situaţie de la 
«Naţionalul» din Bucureşti nu este singulară, ea putând fi întâlnită şi la alte teatre 
bucureştene, dar şi în provincie28 • 

Orientarea spre un anumit gen de teatru (numai adesea bulevardier), punea accen
tul pe latura spectaculoasă, folosind mai întotdeauna excesiv elementele tehnice cu priza 
directă asupra publicului. Spectatorul român făcea cunoştinţă cu o varietate de personaje 
(de la birjar la conte), cu o intrigă complicată la nivel narativ şi simplă la nivel tehnic 
şi conceptual. 

În Amintirile unui spectator. M. Faust Mohr29 susţinea ideea că în societatea 
românească, la sfârşitul secolului al XIX-iea şi chiar la începutul secolului următor nu 
există un «adevărat public de teatru»: «Adevărul e că şi piesele nu erau bine alese şi 
rolurile erau prost împărţite, dar vina de căpetenie a sălilor goale era faptul că Bucureştii 
nu aveau încă aceia ce se numeşte un public de teatru. Existau, în pătura cultă, câteva 
sute de persoane cari frecventau teatrul şi alte câteva sute în pătura bogată a societăţii. 
Atât. Burghezia nu avea nici un interes pentru teatru, iar pătura săracă era tocmai prea 
săracă pentru a-şi permite luxul să meargă la teatru în alte dăţi afară de Crăciun, Anul 
Nou, Boboteaza şi Paşte»30 • 

Prezenţa Franţei în teatrul românesc a continuat şi la începutul secolului al XIX-iea, 
chiar dacă dramaturgia modernă a obligat la o nouă tehnică actoricească, la un nou mod 
de comportare a actorului şi de încadrare a sa în colectivul de creaţie. 

Acest aspect a fost des consemnat în critica epocii, subliniindu-se, că în această 
etapă, şcoala de teatru românească era încă sub impulsul Comediei Franceze - de la 
jumătatea secolului al XIX-iea, prin formaţia de bază a marilor noştri actori. Câteva 
exemple consider că sunt necesare în acest sens. Atunci când Aristizza Romanescu 
încearcă să abordeze dramaturgia naturalistă, deşi o interpretează pe Gervaise din Otra
va lui Emile Zoia, nu apare maniera cu care este jucată în Parisul începutului de secol. 
Despre această piesă şi cum a fost interpretată, cronica dramatică s-a preocupat foarte 
mult. S-a demonstrat că marea noastră actriţa era formată la şcoala franceză, dar o 
şcoală care îl interpreta pe Scribe, Dumas, Feuillet şi alţii - unde exista o artă interpre
tativă «a expresiilor corporale convenţionale», rupte de procesul de gândire a actorilor. 

Tot «cronica» timpului, a încercat din nou să sugereze că România nu avea un 
public de teatru, un rafinat public de teatru, deoarece românii nu receptau decât acel 
teatru bulevardier. 

În ceea ce priveşte receptarea de către public, de multe ori, s-a spus că nu există 
decât un acord spontan al operei sau piesei cu publicul: «Închipuiască-şi cineva - spu
nea I. L. Caragiale - români, localnici din Bucureşti, Buzău ori Târgovişte, cu moravuri 

27 Vezi Andrc Antoine, Le Theatre, Paris, Les Editions de France, 1932. Andre Antoine este cel cc 
a înfiinţat Teatrul Liber la Paris în I 887. 

28 Pentru o exemplificare, iată de pildă cc piese s-au jucat la teatrul Liric din Craiova între 26 
ianuarie şi 3 februarie 1908: drama Sub epolet de Arthur Bcmcdc, Un duşman al poporului de Ibsen, 
Samarul lui Moş Martin de E. Cormon şi E. Grangc, Odetta de Sardou, Fiul natural de Al. Dumas-fiul, O 
căsătorie din dragoste de G. Porto-Richc (Ioan Massoff, op. cit„ p. 122). 

29 M. Faust Mohr, Amintirile unui spectator, Bucureşti, Tipografia de artă şi editură Leopold Geller, 
1937. 

30 Ibidem, p. 36. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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şi apucături de Sport de High-life, de Scating-rink, de Bursa, de Quartier Latin ori de 
Cafe Tortoni şi altele»)'· 

· ·Şi totuşi, atunci când Aristizza Romanescu a încercat să joace un nou rol din 
dramaturgia modernă (Onoarea de Sudermann), spectacolul a fost apreciat spre nedume
rirea chiar a organizatorilor: « ... totuşi Onoarea se bucură de un rar privilegiu ca număr 
de spectacole, se joacă de 15 ori în şir, situaţie neaşteptată nici de actori şi cu atât mai 
puţin de conducerea teatrului, care pregătise cu prevedere, pentru acoperirea pagubelor 
materiale, farsa 423, cu glume sărate, cu cântece şi muzica militară»J2. 

Ce înţelegem prin public de teatru este foarte greu de definit, deoarece aceasta 
rămâne la latitudinea fiecărui cronicar dramatic. Şi în mod paradoxal sau nu teatrul este 
cea mai efemeră dintre arte, spectacolul ca atare, trăind doar atât cât durează o singură 
reprezentaţie, irepetabilă în esenţă în raport cu forma ei precedentă. 

Şi cu toate că niciodată cronica dramatică nu va izbuti să păstreze pentru poste
ritate imaginea reală a unei reprezentaţii, cert este că publicul de teatru din România s-a 
format în ambianţa unui teatru francez, oricum l-am numi. 

Noua societate şi oraşul 

Desprindem imaginea «francofililorn care văd în Franţa o a doua patrie şi aspiră 
a alinia România la destinul acesteia. Iată de pildă imaginea unui Bucureşti văzut de 
regina Carmen Sylva la sfărşitul secolului al XIX-iea: «A mon arrivee dans le pays, 
aucune dame n'avait encore mis Ies pieds parterre dans la rue: c'etait inconvenant et, de 
plus impossible, le milieu de la voie formant egout. Aoujourd'hui, elles marchent toutes 
- sur des trottoirs bordes de magazines et de cafes ou des gens prennent des fraises au 
champagne et des glaces, assis devant de petites tables, en s'effor<ţant d'imiter Ies fa<ţons 
parisiennes. On ne parle plus en viile que le fran<ţais, a la place du grec, qu'on parlait 
encore exclusivement ii y a quarante ens. On sait ce qui se joue demain a la Porte-Saint 
Martin; on critique Ies nouveaux livres et Ies dernieres modes; on decoupe Ies revues 
comme si on habitant un faubourg de Paris et cependant on en est separe par toute 
!'Europe. Les meres de familie disparaissent du monde et se privent de tout pour pou
voir envoyer leurs enfants dans ce Paris, Ies plus riches memes Ies y accompagnent, 
depuis qu'on avu Ies resultats deplorables du manque de surveillance»JJ. 

Iar mai târziu să încercăm să surprindem Bucureştii în anii primului război mon
dial. Încă din momentul izbucnirii războiului în Europa, o simplă vizită la orice cine
matograf era suficientă pentru a se cunoaşte încotro se îndrepta simpatia publicului 
spectator. Când, în completare, rula aşa-numitul «Jurnal de Actualităţi», orice vedere de 
la Viena, Budapesta şi Berlin sau de pe câmpul de luptă al Puterilor centrale era primită 
cu vociferări sau fluierături de către spectatori. În schimb, apariţia pe ecran a armatei 
franceze era aplaudată. Erau preferate jurnalele de actualităţi Gaumont şi Eclair34

• 

Mărturiile din epocă ilustrează faptul că în februarie 1915, populaţia Bucureştilor 
a făcut o primire triumfală generalului francez Pau, iar în august 1916, vestea intrării 
României în război a generat un val de entuziasm. În cursul serii, conform unui reportaj 

JI Vezi Simion Alterescu, I. L Caragiale. Despre teatru. Bucureşti, Edit. de Stat pentru literatură 
şi artă, 1957, p. 138. 

32 Scarlat Cocorascu, În loc de săptămâna dramatică în «Constituţionalul», 27 noiembrie 1892, p. 
4. 

33 Vezi Carmen Sylva, Les capita/es du monde. Bucarest, Paris, Edit. Hachette et Cic, 
p. 306. 

J4 Vezi «Gazeta Bucureştilor», XXXVIII, nr. 1, 12 decembrie 1916; C. Bacalbasa, Capitala sub 
ocupaţia duşmanului 1916-1918, Brăila (1921); Sorin Rădulcscu-Zoner, Bucureştii în anii primului război 
mondial 1914-1918, Bucureşti, Edit. Albatros, 1993, 319 p. 
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din «Universul», magazinele şi diverse instituţii publice au fost pavoazate cu tricolorul 
românesc, iar mii de cetăţeni au inundat calea Victoriei şi bulevardele centrale încât 
circulaţia vehiculelor devenise imposibilă. Sute de studenţi ai Bucureştiului au străbătut 
calea Victoriei, manifestându-şi acordul. 

La Capşa, la Jockey Club şi la alte cafenele se comentau, după obicei evenimen
tele la ordinea zilei, ştirile de pe front. Un efect tonic asupra moralului bucureştenilor 
l-au avut ştirile apărute în presa asupra unor succese obţinute de francezi la Verdun. Se 
pare că generalul Aslan ar fi declarat că victoria de la Turtucaia «c'est notre Verdun». 

Francezul este devenit un erou, un salvator, viziune modernă a mitului lui Prome-
teu. 

Bucureşti-Micul Paris 

Stilurile arhitecturale care s-au manifestat în secolul al XIX-iea în Bucureşti sunt 
un reflex al puternicei tendinţe de modernizare a oraşului, «de europenizare». Aşa se 
explică şi receptarea eclectismului preluat ca cel mai modem stil al epocii (stil adoptat 
şi de Academia Franceză) ce introduce oraşul pe făgaşul marilor realizări arhitecturale 
de unde probabil şi denumirea de Bucureşti-Mic Paris. 

Planurile de construcţie au aparţinut atât arhitecţilor francezi (Paul Gottereau, 
Albert Galleron, Emil Andre, Lecomte de Neuilly etc.) cât şi românilor formaţi în Franţa 
(Dumitru Berindei - elev al lui Henri Labrouste, Alexandru Socolescu, Alexandru Săvu
lescu, Ion Mincu, Petre Antonescu - elevii lui J. Gaudet, Horia Creangă şi G. M. 
Cantacuzino, etc.). 

lată şi câteva din realizările acestora: între anii 1882-1885 Palatul Regal din 
Bucureşti a fost reabilitat după planurile arhitectului Paul Gottereau. De asemenea în 
stilul renaşterii Franceze, arhitecţii francezi Cassirer Bernard şi Albert Galleron au 
construit între 1883-1885, clădirea Băncii Naţionale. O altă clădire impresionantă pen
tru viziunea arhitectonică este Ateneul Roman. Ridicat între anii 1886-1888, după pla
nurile arhitectului francez Galleron, Ateneul este exclusiv expresia gustului francez, 
relevante fiind arhitectura şi decoraţia. Între anii 1891-1895, după planurile arhitectului 
francez Paul Gottereau, a fost ridicată clădirea Bibliotecii Centrale Universitare35

• 

Există şi numeroase monumente realizate de artişti francezi: monumente consa
crate personajelor simbol ale istoriei româneşti, cum ar fi cel reprezentatând pe Mihai 
Viteazul (realizată în 1874 de Carrier-Belleuse) sau cele înfăţişând oameni politici ca 
Lascăr Catargiu (realizată de Mercier), Alexandru Lahovary, I. C. Brătianu, Tache Io
nescu (realizate de Dubois), etc. 

Pe de altă parte, pictorii români sunt atraşi de şcoală franceză şi s-au îndreptat 
spre Paris; se încearcă chiar o evadare prin artă. Astfel un Carol Popp de Sathmary prin 
1840 şi Theodor Aman după 1851, Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian cunosc actul 
creaţiei în atelierele francezilor. 

Pentru Nicolae Grigorescu, primul contact cu Franţa în 1861 a fost considerat de 
critica vremii ca «evenimentul hotărâtor din cariera artistului, fără de care toată evoluţia 
de mai târziu», nu ar mai fi existat36

• 

35 Există de asemenea şi alte clădiri ridicate în aceeaşi manieră: Palatul de Justiţie (între 1890-
1895), Palatul Ministerului Agriculturii (în 1896), Palatul C.E.C. (1896-1900, după planurile arhitectului 
Paul Gottereau), Palatul Poştelor (1900), Palatul Regal Cotroceni (1893-1895), Casa Centrală a Armatei (în 
1912), Hotelul Athence Palace, etc. Numeroase magazine, hoteluri şi halele centrale din Bucureşti sunt o 
copie a celor din Paris (chiar abatorul construit în 1872, a fost conceput de inginerul francez Alfred 
Benhon). Tot la această epocă găsim trasarea marilor axe ale oraşului în direcţia Est-Vest şi Nord-Sud. 

36 Vezi George Oprescu, Grigorescu şi Franţa, în «Analele Academici Române. memoriile secţiunii 
literare. Seria III, tomul XV, Mcm. 3, Bucureşti, 1946. 
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Apariţia lui Grigorescu, format la Barbizon este o «providenţă» pentru tânăra 
şcoală românească de pictură. 

S!udiind corespondenţa lui Grigorescu cu francezii, observăm cât era legat de 
Franţa. In scrisorile adresate lui Charles de Lafarce, unul din prietenii săi, amintirea 
pădurii de la Barbizon, a unei case în Franţa unde dorea să se instaleze, sunt subiecte 
permanente37

• Tot în corespondenţă, întâlnim numeroase alte amănunte, cum ar fi faptul 
că multă vreme, cât era în România, Nicolae Grigorescu, avea închiriat la Paris un 
atelier, pentru care plătea regulat chiria şi impozitele ca orice locuitor stabilit în oraş 
între 1882 şi 1894, «el era deci în capitala Franţei acasă la el, mai mult poate decât în 
Bucureşti, unde nu-i plăcea»38 • 

Există astfel şi forme de declanşare a exilului foarte importante. De pildă, dezgustul 
faţă de închistarea tradiţionalistă, orizonturile închise în cultura locului, inaderenţa la 
balcanism i-au determinat pe mulţi să se decidă pentru traiul în afara ţării. 

Alături de definirea intelectuală a elitei române, de ambianţă generală unde acesta 
«supravieţuia», se încearcă o amprentă franceză asupra a tot ce o atingea. Alimentaţia, 
cafenelele, restaurantele, casele de modă şi librăriile încearcă să fie franceze. 

În Amintirile sale, Ulysse de Marsillac39
, localizează în Bucureşti pe la 1870, un 

număr impresionant de restaurante şi hoteluri cu specific franţuzesc: restaurantul Gui
chard, Cafe du Passage, Hotel de Pesth şi Hotel de France, Grădina Union, etc. «cel mai 
însemnat este cel al d-lui Guichard, pe strada Ştirbei Vodă, nr. 12. Este un local francez 
foarte bine întreţinut. Serveşti aici prânzul şi cina a la carte sau cu preţ fix. Acestea din 
urmă costă: 2,50 franci prânzul şi 3,50 franci cina, cu vinul inclus. De asemenea, îţi poţi 
face un abonament lunar la preţurile convenabile. În timpul iernii, se cinează într-o sală 
elegantă sau în saloanele de familie, dacă doreşti. Vara mesele sunt aşezate într-o grădină 
mare şi plăcută, în mijlocul căreia se înalţă un mare pavilion, unde te poţi adăposti dacă 
plouă»40 • Tot aici în acest restaurant întâlnim fondarea unui «Cerc francez»: «Orice 
francez major, lară deosebire, poate face parte din Cerc ... Intrarea în acest cerc este 
interzisă străinilor, dar un membru poate introduce un prieten»41

• 

Bucureştiul, încerca să satisfacă dorinţa de civilizaţie şi de libertate. «Civilizaţia», 
era satisfăcută, pe atunci de saloanele frecventate de călătorul francez, comparabile cu 
cele pe care le lăsase în urmă la Paris. Dar, «ieşiţi din salon în strada - continuă 
Marsillac şi vă veţi trezi în Orientul viselor voastre». Cu timpul, însă dulceaţa, ciubucul 
sau narghileaua lasă loc ţigărilor de foi şi lichiorurilor servite la Paris, salonul şi cafe
neaua devenind adevărate instituţii. 

Un astfel de moment este înfiinţarea casei Capşa pe calea Victoriei. Încă de la 
întemeierea firmei sale pe care o va conduce cu deosebită pricepere timp de 34 de ani, 
din 1868 până în 1902, Grigore Capşa reuşeşte să o plaseze în fruntea unor întreprinderi 
similare bucureştene cu aceeaşi căutare între care rivale de temut precum «Frascati», 
«Fialkowski» şi terasa Oteteleşeanu. Prestigiul acesteia în a doua jumătate a secolului 

37 Ibidem, p. 1 O I. 
38 Ibidem, p. 101. 
39 Vezi Ulysse de Marsillac, Bucureştiul i"n veacul al XIX-iea, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1999, 303 

p. Făcând parte din aceeaşi familie de intelectuali străini ca şi Carol Wahlstein, Henri Trenk, Enric Winte
rhalder sau Frederic Dame, Ulysse de Marsillac ( 1821-1877), părăseşte pentru totdeauna Franţa natală şi se 
stabileşte în România la 1852. A fost publicist, profesor de limba franceză la Liceul Sf. Sava şi apoi la 
facultatea de Litere din Bucureşti. A participat la apariţia următoarelor periodice: «La voix de la Roumanie», 
«Le Monitcur roumain», «Le journal de Bucarest». Opera: Let;ons de litterature, Bucureşti, 1859; De Pesth 
a Bucarest. Notes du voyage, 1869; Etudes sur la Roumanie, 1871; Guide du voyageur a Bucarest, 1871, 
etc. 

40 Ibidem, p. 122. 
41 Ibidem, p. 132. 
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al XIX-iea a fost probat cu prisosinţă de numărul şi calitatea celor care o frecventau42
• 

«Bucureştii posedă un stabiliment de confiserie şi patiserie care este în stare să rivali
zeze cu cele mai mari case de tot felul acesta din Paris ... Boissier, Marquis, Potel şi 
Chabot. .. şi ocupă primul rang printre marile case de alimentare, prin îngrijirea dată 
tuturor preparaţiunilor delicate care constituie luxul mesei»43

• 

Grigore Capşa aduce în laboratoarele sale tineri ucenici români, pe care-i formea
ză sub directa sa îndrumare şi a meşterilor francezi, pe parcursul unei practici obligatorii 
de 6 ani. 

Calitatea şi modul de prezentare atât a produselor proprii, cât şi a unor mărfuri 
aduse direct de la Paris, noutăţi în materie pentru lumea românească, precum: bomboa
nele Boissier, castane glasate, fructe confiate, «ciocolată pacheturi», prăjiturile şi furse
curile franţuzeşti, lichioruri olandeze şi franţuzeşti, ca şi «cartonaşe pentru cadouri», au 
făcut ca printre primii clienţi de vază ai firmei să se numere tânărul principe Carol I, 
ceilalţi membrii ai familiei principare şi apropiaţii ei, înalţi funcţionari ai Palatului. Ca 
urmare, Grigore Capşa primeşte brevetul cu nr. 39 de furnizor al Curţii Princiare şi apoi 
regale, în iulie 1869, precum şi medalia «Bene Merenti», clasa I. 

Hrana zilnică a bucureşteanului secolului al XIX-lea cunoaşte şi ea schimbări. 
dar, elementele tradiţionale nu dispar, ele constituind baza alimentaţiei în toate mediile, 
cu deosebire în rândul categoriilor sociale mai puţin prospere. 

Moravurile locale se schimbă: «Acestor schimbări le datorăm numărul mare de 
cafenele, braserii, cabarete, altădată necunoscute în România»44

• 

Balul şi moda. Balurile Bucureştiului, renumite prin numărul mare de participanţi, 
oglindeau noua tendinţă a epocii. «După europenizarea Principatelor Române - comenta 
Ulysse de Marsillac - începând cu anul 1830, au fost adoptate şi la noi balurile şi 
soareele, corespunzând camavalelor ce ţinea din ianuarie până la lăsata secului»45

• 

Balurile publice erau organizate în cele câteva spaţii ample ale oraşelor. La 
Bucureşti.le întâlnim la Teatrul Naţional, în sălile Bossel şi Slătineanu sau la Teatrul 
Dacia, ca şi în cafenele, restaurante unde accesul era pe bază de bilet reţinut din timp 
sau luat direct de la casă, în seara petrecerii. Elita era mare amatoare de aceste eveni
mente. «Unul dintre locurile preferate ale protipendadei - amintea Emanoil Hagi-Mosco 
- era Palatul Suţu cu spaţioasele sale săli la a cărora splendidă ornamentare contribuiau 
în egală măsură, primitorii proprietari Irina şi Grigore Suţu, ambii mari amatori de 
distracţii rafinate şi amabile gazde în orice ocazie»46

• 

Existau şi baluri costumate. Nu erau neobişnuite aici balurile în care se preciza o 
anumită perioadă istorică pe care toţi participanţii trebuiau să o respecte. Profitând de 
mobilierul stil Ludovic XV şi Ludovic XVI, cu care era amenajat interiorul legaţiei 
ruseşti din Bucureşti, în data de 24 mai 1883, prinţesa Umsoff, soţia ambasadorului 
ţarului, Leon Pavlovici Umsoff, a dat un bal în care toate doamnele, erau în «costumul 
timpului». Erau întruchiparea reginelor sau curtezanelor vremii: Marie Antoinette, M-me 
de Pompadour, M-me de Barry, etc„ sursa de inspiraţie cu precădere franţuzească. Ui-

42 Grigore Capşa, cofetar fost elev al lui Boissicr din Paris, devenind proprietar al casei Slatincanu 
o transformă în cofetărie, cafenea, restaurant şi hotel. Sub patronajul lui Capşa, cofetăria - cafenea devine 
locul de întâlnire al celei mai alese societăJii bucureştene. 

43 Maria loni{ă, O casă de comerţ bucureşteană - Casa Capşa - în competiţii interne şi internaţionale 
din a doua jumătate a secolului al XIX-iea în «Muzeul Naţional de Istoric a Rcmâniei», IX, Bucureşti, 1997, 
p. 39-43. 

44 Ulyssc de Marsillac, op. cit„ p. 130. 
45 Vezi Adrian Silvan Ionescu, Fotografie şi costum in secolul al XIX-iea românesc, supliment al 

revistei «Transilvania», nr. 3-4, 1995. 
46 Ibidem, p. 16. 
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mitor, era faptul cum «nimeni nu era atras de fastuoasele veştminte feudale autohtone şi 
nici de cele fanariote»47

• 

Balurile erau un prilej şi pentru etalarea modei. Este de prisos de amintit ca 
Doamnele au fost cele dintâi care au introdus vestimentaţia apuseană acasă. Interesant 
de urmărit câteva imagini din epoca, unde cele două mode orientală şi occidentală 
coexistă. Alături de tineri înveşmântaţi în haine europene, cei în vârstă nu renunţă la 
maniera orientală de a se îmbrăca. 

Şi cum, moda de la Paris vine, mult înaintea începerii sezonului, presa era asal
tată de anunţurile negustorilor de măşti şi costume, ori de acelea ale modistelor: «Ma
dame Julie, marchande de modes, maison Torok, se fait un plaisir de prevenir Ies dames 
de Bucarest, qu'elle vient de recevoir de Paris un grand assortiment de Dominos, qu'elle 
louera a des prix tres moderes»48

• 

Iată cum putem descrie şi începutul modelingului în spaţiul românesc: «femeile 
pozau în special în picioare, spre a se vedea bine rochia, în special crinolina din dece
niile şase şi şapte şi turnura cu trenă şi multe cute din ultimile decade ale veacului. 
Profilul total era atunci la mare preţ pentru că amploarea fustei şi nobleţea pe care o 
dădea siluetei doamnei să fie pusă în valoare»49

• • 

Au apărut şi costume pentru diversele sporturi practicate. In ultimii ani ai vea
cului al XIX-iea, se impunea un nou sport de vară: ciclismul şi velocipedia. «Doamnele 
şi domnişoarele românce l-au adoptat cu entuziasm. Bineînţeles, a apărut şi un costum 
propriu, complicat, insolit şi avangardist care sfida convenţiile epocii»50

• 

Elita românească, începe să ia contact din ce în ce mai des cu sporturile din 
Franţa51 • Scrima a fost introdusă la noi de maeştrii francezi Pere Cyrille şi Suyria care 
au deschis în 1859 la Bucureşti o şcoală de amatori. Alpinismul începe să fie cunoscut 
şi în România. Radu Porumbaru, student la Paris, la 2 octombrie 1877 atingea culmea 
de 4807 m a Mont Blancului, eveniment consemnat în «cartea de aur», aflată la sediul 
Clubului Alpin Francez. În 1900, ciclistul român Alois Pucher străbătea cu bicicleta 
distanţa Bucureşti-Paris în 17 zile. La 9 august 1882, echipa de gimnastică sub condu
cerea lui Gheorghe Moceanu începea un turneu în Franţa, iar în 1896 România, prezentă 
pentru prima dată la un concurs hipic internaţional, cucerea la Paris primele două locuri. 
Nu trebuie să uităm şi aspiraţiile spre atingerea înălţimilor prin zbor şi piloţii de curse 
ca George Valentin Bibescu şi soţia sa Marta. 

Pe parcursul istoriei sale, secolul al XIX-iea poate fi definit ca etapă de trecere 
de la oraşul medieval la oraşul care să răspundă exigenţelor unei populaţii în plin avânt 
al modificărilor social-economice. Trecerea treptată la noi raporturi legate de modifi
cările politice interne şi de schimbarea configuraţiei politice internaţionale, determină 
schimbări fundamentale, o preocupare pentru modernizare, de înscriere în circuitul 
european, model în acea epocă de civilizaţie şi progres. 

Mitul francez 
Influenţa franceză în România este o realitate. O realitate transfigurată cu timpul 

de dimensiunile unui mit. Bucureştiul n-a devenit un Mic Paris şi nici România o a doua 
Franţă. Mitul francez în spaţiul românesc la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul 

47 Ibidem, p. 17. 
48 «La voix de la Roumanic», Decembrie 186 I - Janvicr 1862. 
4q Adrian-Silvan Ionescu, op. cit., p. 5. 
50 Ibidem, p. 13. 
51 Vezi Nicolae Petrescu, Din istoria relaţiilor sportive romano-franceze în «Muzeul de Istoric a 

României», Bucureşti, nr. IX, 1997. 
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secolului al XX-lea este un mit istoric; a fost opera exclusivă a elitei, a unei părţi a elitei 
româneşti. 

Mitologiile nu sunt arhetipuri atemporale, existând în afara mediului istoriei umane. 
Ele adesea propun fie alternative orientate spre trecut, fie spre viitor. Aici alternativa era 
Franţa. Discursul mitologic se desfăşoară între parametrii Noi (poporul român) şi Ei 
(Franţa, spiritul latin). 

Se încearcă a se explica o chestiune esenţială şi existenţială: legitimitatea, iden
titatea unei naţiuni, locul individului în societate, de unde vine individul şi unde merge 
el... etc. 

Rolul mesianic al Franţei pentru destinul societăţii româneşti părea de neclintit. 
Francezul are tot. Superioritate dar şi modestie şi nobleţe sufletească. Românii spre 
deosebire de francezi apar înapoiaţi, fatalişti, săraci spiritual şi material, popor etern 
sărac etc. 

Depănându-şi amintirile din vremea studiilor la Paris («este singurul oraş mare 
din Europa, în care străinul se simte că la el acasă» )52 C. Rădulescu-Motru retrăia în 
1889 complexul lui Dinicu Golescu. Deprimarea este redată prin cuvinte grele: «Suntem 
aşa de înapoiaţi noi Românii, că ori şi ce specialitate aş lua, nu voi putea ajunge la ceva 
de seamă ... la Bucureşti mă credeam învăţat; acum văd că nu ştiu nimic ... Să mă apuc 
de Dreet? De Filosofie? Ori şi ce aş face, avocat adevărat, ori filosof adevărat n-am să 
fiu» 53 • Intr-o scrisoare adresată unui prieten deprimarea se îmbracă în cuvinte de un 
negru pesimism: «Nu am credinţă să ajung la ceva ... Noi suntem ursiţi să trivializăm 
cultura pe care alţii au creat-o din adâncul lor sufletesc ... Balcanul face pe toţi oamenii 
balcanici, adică uşurei, zeflemişti, juisori ... »54 • 

Dezorientarea, lipsa şi căutarea reperelor, nevoia de legitimare, de cunoaştere, 
stigmatul unei epoci, pot fi răspunsuri la starea de spirit din societatea secolului al 
XIX-lea. Mitul francez a fost un mit al progresului care a contribuit efectiv la angajarea 
României în modernitate. Cazul lui C. Rădulescu-Motru, al lui Pompiliu Eliade sau 
Vasile Alecsandri, nu au fost cazuri izolate. Nu putem uita că secolul al XIX-iea euro
pean continua într-o oarecare măsură să fie francez, iar Franţa rămăsese o ţară distinctă 
şi francezul un personaj aparte. 

SUMMARY 
The Reception of French Values in the Everyday Life, 

of the Bucharestan Elite 

The French social, cultural. politica/ models have always been reference points to the Buchareslan 
elite, mainly throughout the X/Xth century, when "the ideal was for Roman ia Io become a smaller France", 
as the authoress asserts. "To the Romanians, France had become a second country" "We should not Jorge/ 
that, by the beginning of the XVll/th century, the French /anguage was a/most unkown" in Roman ia, Hence, 
the X/Xth century brought a relevant change of orientation, acording to the Romanians' aspirations of 
acquiring their independence and of reaching a life levei comparable to the Occidental one, in a context 
of re-valuing their latin origins. 

52 Constantin Rădulescu-Motru, Amintiri din vremea studiilor. în «Revista Fundaţiilor regale», 1 
februarie 1934, p. 282. 

53 Ibidem, p. 281. 
54 Ibidem, p. 281. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



" IMPOSIBILITATEA INTOARCERII 
SI TRASEUL LAICIZĂRII • 

Discurs teoretic despre o temă impusă 
Bucurestilor: Catedrala Neamului -

' 

Dr. Ariadna Zeck 

Bizanţul a· gândit Biserica drept o mare şi întreită icoană. În spaţiul sacru - în 
care tipul de biserică în cruce greacă înscrisă şi cupolă, dobândeşte preponderenţă ab
solută, trupul de taină al Lui Isus luând chipul crucii - imaginile se vor adapta rostului 
ritului liturgic, ele integrându-se în ansamblul mistagogiei ortodoxe, contribuind, în 
acest fel, la împlinirea liturghiei. Imaginile deci, s-au modelat pe de o parte pe tiparul 
planimetric al bisericii, pe de altă parte evocând chipul Logos-ului întrupat: „ ... întreaga 
slujbă este ca o icoană care ar înfăţişa un singur trup al lucrării Mântuitorului în lume, 
făcând să se perinde privirilor noastre toate întâmplările ei, de la început, până la sfărşit, 
după rânduiala şi urmarea lor firească'', consideră Nicolae Cabasilas. 

Dar dacă imaginile au fost rânduite în conformitate cu planimetria şi liturghia, 
condiţionându-se reciproc, înseamnă că procesul de remodelare a acestora, survenit în 
cursul sec. al XIX-iea românesc, s-a datorat pe de o parte predicilor, pe de alta liturghiei, 
schimbate substanţial datorită unor mutaţii grave apărute în însăşi structura şi mentalitatea 
societăţii. Aceste mutaţii vor determina, nu în ultimul rând, puternica influenţate a arhitec
turii civile de tip occidental asupra celei religioase de factură bizantină, semnificaţiile 
profunde ale spaţiului eclezial fiind în parte anulate. Faptul că epoca modernă pierde 
înţelegerea pentru formula/formele bizantine până într-atât încât înşişi prelaţii timpului nu 
descifrează în lipsa de respect pentru vechea ordine o încălcare a tradiţiei, atraşi desigur 
de îndemânarea execuţiei şi de spiritul diferit în care erau interpretate marile teme, este 
bine cunoscut. Mai puţin cunoscute sunt însă „înnoirile" survenite în viaţa bisericească 
odată cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza, „înnoiri" ce au atras ca o co11secinţă imediată, 
convertirea spiritului religios, sărăcindu-l în interiorul său existenţial. In fapt, Legile lui 
Cuza au separat creaţia de creator, cultura de cult şi Adevărul de morala creştină. 

Primele schimbări din interiorul Bisericii Ortodoxe Române s-au anunţat prin 
realizarea actului Unirii Principatelor. Aşa cum, până la Unire cele două Ţări erau 
separate în planul politic, economic şi administrativ, tot aşa şi Biserica era alcătuită din 
două upităţi canonice de sine stătătoare, cu organizare şi ierarhie aparte. 

In august 1860, pe când era Ministru al Cultelor Mihail Kogălniceanu, s-a făcut 
o reformă a seminariilor teologice, Adunarea legislativă hotărând ca seminariile să treacă 
sub tutela Bisericii, în „administraţia şi priveghea" Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice. Tot atunci s-a instituit şi o comisie formată din delegaţi ai Ministerului şi 
Mitropoliei, care a făcut propuneri de reorganizare a învăţământului teologal, căruia i 
s-a dat o organizare unitară în cuprinsul ambelor Mitropolii. Aceste măsuri legislative 
au sem.nificat în fond, o repliere sau/şi o rectificare de traseu a învăţământului religios. 

In cursul lunii martie 1863, s-a luat o hotărâre potrivit căreia slujbele din Bise
ricile Ortodoxe din România, urmau să se facă numai în limba română. Până la acea 
dată, mai ales în bisericile aparţinătoare mănăstirilor închinate Locurilor Sfinte, slujbele 
se oficiau în limba greacă. Au fost exceptate de la această lege bisericile: Sf. Ioan cel 
Mare din Bucureşti (pe locul căreia se ridică astăzi casa de Economii şi Consemnaţiuni), 
Sf. Arhangheli din Brăila şi Dancu din laşi. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Ţinând seama de teza lui Millet1 în care acesta susţine că „imaginile s-au modelat 
conform liturghiei", liturghia confirmând „comunicarea intimă între rit şi iconografie", 
suntem îndreptăţiţi să avansăm ideea că această lege a contribuit esenţialmente la for
marea noului stil. De acum înainte, dezvoltarea picturii ca şi a arhitecturii urmează 
cursul spre laicizare şi diversificare, spre afirmarea „gustului nou" apusean, care-şi face 
tot mai mult loc în rândurile burgheziei româneşti. 

După lovitura de stat din 2/14 mai 1864, au fost adoptate încă trei legi care au 
jalonat traseul laicizării din interiorul Bisericii Ortodoxe Române. Potrivit Decretului 
Organic pentru Reglementarea Schimei Monahiceşti din 30 noiembrie 1864, pe viitor 
puteau fi tunşi, în monahism numai cei care erau absolvenţi ai „învăţăturilor monahale 
superioare". Dintre credincioşi, ~ai puteau fi călugăriţi bărbaţii de cel puţin 60 de ani 
şi femeile de cel puţin 50 de ani. In urma adoptării acestei legiuiri, mănăstirile au rămas 
aproape pustii, numărul călugărilor - simpli monahi, stareţi sau ierarhi - din rândul 
cărora au apărut altădată atâţia meşteri stăpâni pe repertoriul arhitectural de tradiţie 
bizantină, conservator şi refractar faţă de influenţele străine, a scăzut simţitor în timp şi 
cu timpul. 

A doua măsură legislativă, din 3 decembrie 1864, unea problema legiferării stră
vechii „neatârnări". Adevărata autocefalie a Bisericii Ortodoxe Româneşti obţinându-se 
însă, abia în aprilie 1885. 

Cele trei articole care au compus Legea pentru Mitropoliţii şi Episcopii Eparhioţi 
au pricinuit multe discuţii şi frământări în rândul feţelor bisericeşti, deoarece de la 20 
ianuarie 1865, data votării ei, numirea ierarhilor se făcea de către Domn, după o pre
zentare a Ministrului Cultelor, în urma deliberării Consiliului de Miniştri, iar judecarea 
lor - de către un tribunal civil. 

Întreg acest proces de laicizare din interiorul Bisericii Ortodoxe Române este mai 
mult accentuat prin promulgarea Legii Organice din anul 1872. Unul din articolele legii, 
dădea posibilitate partidelor politice şi chiar a regelui catolic în a se amesteca în treburile 
Bisericii, prin crearea unui Colegiu desemnat în alegerea mitropoliţilor şi episcopilor. În 
componenţa Colegiului intrau membrii Sfăntului Sinod, toţi deputaţii şi senatorii ortodocşi 
în funcţie, numărul laicilor, de cele mai multe ori nerecunoscători ai problemelor bisericeşti, 
fiind în acest fel cu mult mai mare decât cel al Sfăntului Sinod. Amestecul laicatului 
politizat în treburile interne ale Bisericii a C:!terminat şi/sau eliminat sacralitatea. 

Punctul din Constituţia ţării promulgată la 30 iunie 1866, în care se preciza că: 
„Biserica Ortodoxă este şi rămâne neatârnată de orice chiriarhie străină, păstrându-şi 
însă unitatea cu Biserica Ecumenică a Răsăritului în privinţa dogmelor", ca şi unul din 
articolele Legii Organice din 1872, au pus problema „păstrării unităţii dogmatice şi 
canonice cu Biserica ecumenică". Dacă admitem că Biserica Ortodoxă Română a rămas 
în privinţa dogmelor strâns legată de Biserica ecumenică, firesc ar fi fost să se fi păstrat 
şi normele iconografice instituţionalizate prin actele celui de al VII-iea Conciliu Ecume
nic de la Niceea (787) „Nu pictorii sunt cei care inventă imaginile, ci Biserica Univer
sală, care le-a instituit în mod deliberat şi le-a transmis. Sunt ei, părinţii spirituali cei 
care le-au conceput şi le-au transmis, nu pictorul; pictorului îi aparţine doar arta, ordo
narea vizibilă este opera Sfinţilor Părinţi". Însă ele au fost aproape uitate. Şi cu asta cu 
atât mai mult miră, cu cât la fel de firesc ar fi fost ca Erminiile să ajute în continuare 
la conservarea tradiţiei iconografice, ameninţată în puritatea ei doctrinală de Occident. 
Ansamblul imagistic garanta atât puritatea formei, cât şi păstrarea tehnicii „pravoslav
nice", care urmărită cu fidelitate, ducea la rezultate integrabile tradiţiei bizantine. Numai 

I Recherches sur l'Iconogtaphie de l'Evangile, aux XIV, xv et xv1·~mc siecle d'apres Ies 
monuments de Mistra, de la Macedonie et du Mont Athos, Paris, 1960. 
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că, în perioada în care apar marile Reforme ecleziastice, nu se mai putea vorbi nici de 
puritate conceptuală şi nici măcar de tehnică canonizată. Preceptele Erminiilor au fost 
încălcate, ele rămânând să funcţioneze numai în respectarea iconografiei, deci ca ordine 
precisă imprimată reprezentării unor scene sau în cadrul unor scene. 

Dacă normele Stoglavului din 1551 indicau cu claritate necesitatea conservării 
programului iconografic: „preoţii să vegheze, fiecare în dioceza lui, cu grijă şi atenţie 
neobosită, ca bunii( ... ) pictori şi elevii lor să reproducă vechile modele şi să se abţină 
de la orice fel de fantezie", au fost menţinute în toată lumea ortodoxă secole de-a rândul, 
în intervalul de timp scurs la noi între anii 1860-1885, prin toate legiuirile promulgate, 
s-a creat posibilitatea amestecului în problemele bisericeşti a unor nerecunoscători ai 
tradiţiei iconografice şi implicit ai planimetriei simbolice destul de complicată şi abs
consă, anulându-se aproape în totalitate sfănta dispoziţie adoptată de Conciliul moscovit 
al aşa-zişilor „celor 100 de capete". Pictorii şi arhitecţii au răspuns în primul rând 
gustului noii societăţi laicizate ce şi-a manifestat din ce în ce mai mult interesul şi 
respectul pentru formele venite din lumea culturală şi spirituală aparţinătoare Occiden
tului. Contactul direct cu Apusul, a dat naştere la două curente în arta constructivă a 
secolului al XIX-iea românesc. Pe de o parte cel bizantin, tradiţional cu caracter auto-

. hton, cultivat de meşterii de la sate, dublaţi de preoţi, călugări şi de ţărani credincioşi, 
pe de altă parte cel îmbrăţişat de artiştii veniţi dintr-un spaţiu cultural în care fantezia 
aristocratică şi influenţele „Academiilor" s-au convertit într-o reprezentare globală ne
conformistă şi mai puţin ortodoxă. Involuând de la o simbolistică complexă spre forme 
noi, desprinse de protectoratul concepţiei bizantine - eminamente de interior - arhitec
tura ecleziastică îşi va anexa unele elemente cu un caracter cam livresc şi cu un substrat 
teologic abstract, subordonat însă ideii de Întrupare. 

În acest context, teza lui G. M. Cantacuzino se impune, deoarece trasează ideea 
directoare: „ ... arta bisericească fie arhitectura, fie pictura n-au fost victimele unei inva
zii, dar a unei prăbuşiri interne. Ortodoxismul trecând la începutul veacului al XIX-iea 
printr-o grea criză şi încetând a fi un focar de cultură, a lăsat câmpul liber altor experienţe. 
Decăderea vieţii mănăstireşti, înstrăinarea acestei vieţi, egoismul Bisericii răsăritene din 
Constantinopol şi Grecia etc., etc. au dus la acţiunile prinţului Cuza şi a lui Kogălnicea
nu şi totodată au consacrat un faliment moral. Vremurile potrivnice unei civilizaţii 
clericale şi religioase au laicizat viaţa noastră. Vechea societ~te patriarhală, sub impulsul 
vremurilor, se transformă gonind după năluca progresului. In aceste condiţiuni, nu un 
grup de pictori străini a asasinat vechea artă bisericească, dar vremurile i-au zădărnicit 
fiinta". 

' În condiţiile în care spiritul societăţii noastre este laicizat de cel puţin 150 de ani, 
e greu să judeci şi să stabileşti cum trebuiesc zidite astăzi edificiile de cult, pentru ca 
ele să capete rolul de simbol sau semn al Întrupării. Întoarcerea înspre trecut este 
dificilă, aproape imposibilă, deoarece transferul tiparului mentalitar al secolului XX 
asupra unui model creat în urmă cu mai bine de cincisprezece secole, nu este deloc uşor. 
Apoi nu putem gândi un spaţiu sacru privind numai înspre trecut, fără a fi noi înşine 
nişte iniţiaţi în sensul mistic al conceptului: „ ... nu-ţi înfăptui lucrarea neîngrijit şi la 
nimereală; ci numai cu frica lui Dumnezeu şi cucernicie, cum se cuvine unei lucrări 
sfinte", invită să reflectăm Vasile cel Mare (în cele 30 de capitole despre Sfăntul Duh 
către Amfilohie). 

Echilibrul sufletesc, integritatea morală, simţul măsurii, puritatea stilului, tărebuie 
să fie pentru arhitectul creator al unei forme în care modelul e chiar corpul lui Dumne
zeu, legi mai presus de orice canoane rigide, create sau (re)create de noi. Nu suficient 
însă, ca o operă sacră să fie numai produsul unei sensibilităţi în contact cu o realitate 
anumită. Arhitectul, ca şi pictorul creator al formelor sfinte, trebuie să devină discipli-
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nat, să se comporte conform unor prescripţiuni, profesionalismul lui constând în 
cunoaşterea formulei ortodoxe prin aderarea la dogmele şi reprezentările religiei. În 
plus, să aibe o conştiinţă a spaţiului despre care lumea nu vrea să ştie nimic, şi are poate 
dreptate. Evul Mediu a creat Erminiile, manuale care au canonizat şi au îndiguit torentul 
de fantezie atât de vătămător pentru alcătuirile îngăduite. Care sunt astăzi formele per
mise de un comanditar care nu este altul decât instituţia de tip sacru? Ele nu există. 
Bisericii în comunicare cu intelectuali implicaţi în zona credinţei îi revine responsabi
litatea ca înainte de a purcede la crearea unui corpus de legi - foarte necesar - menit 
să ocrotească şi să dirijeze compoziţiile spaţiale nou alcătuite, să aibe cunoştinţe despre 
aderenţa la credinţă a creatorului însăşi, deoarece credinţa semnifică, în primul rând, o 
faptă morală. Iar o operă este mai bună, cu cât între comanditar şi artist se stabileşte o 
consonanţă mai mare, profesioniştii altarului ocupându-se de frumosul unei teme de 
origine sacră, artistul de finalitatea ei, care este „Binele" omului în sensul conceptului 
moral. 

Pentru ca arhitectul să poată realiza însă acea proiecţie de dincolo de real, el 
trebuie să ajungă să trăiasl:ă prezentul ca pe trecut pentru ca trecutul să pară a fi ancorat 
în prezent. Acest conflict intermentalitar devine rezolvabil de îndată ce pelerinajul în 
timp ajunge confundabil. 

SUMMARY 
Secularization, or the lmpossible Return - A Theoretical Discourse 

Concerning an lmposed Theme for Bucharest: the Nation 's Cathedral 

The liturgy signifies more than a simple emotional or esthetica/ /rame, or rhe main aspect of the 
ceremony in eucharisty. The liturgy is the Church itself as a col/ective thanksgiving. Byzantium has thought 
ii as a great icon in three hypostases; where the sacred space and images were adjusted to fit the ritual 
practiced by the ortodox Christians perfectly integrating, thus, in the Orthodox mystagogy. ln a more 
secular sense, this means that the pictorial image that should evoke the face of the embodied Logos, was 
conceived according to the plan of the church and to the Orthodox liturgy. The problem of the liturgy is 
more than a problem of taste, ii is a theme that requires the grea/est care /rom the part of the Ch11rch which 
held a considerable part in the transition of post byzantine forms Io new ones, slwwing that the modern 
- noi the contemporaries - had fost their link with tradition. The faci was due mainly to some serio11s 
mutations in the structure and mentali/ies of the sociery, since Alexandru Iona Cuza s reign. The „ renewals" 
promoted by Cuza have had, as an immediate consequence, the conversion of the religious spirit. ln faci, 
Cuza s /aws have genera/ed a scission between crea/ion and the Creator, between c11lture and ritual, 
between truth and the Christian morals. 
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REFERINTE DOCUMENTARE 
' 

LA SCULPTORUL 
CONSTANTIN BĂLĂCESCU* 

Virgiliu Z. Teodorescu 
Elisabeta Teodorescu 

„România întregită e datoare să cultive, în chip cuvenit şi 

demn, amintirea fiilor mari şi aleşi, cari prin muncă şi jertfă, 
prin simţirea şi entuziasmul lor, au contribuit mai mult şi cu 
folos la realizarea aceea a idealului ce i-au călăuzit în viaţă 
şi pe care l-au propovăduii cu credinţa nestrămutată că va să 
fie ajuns urmarea cea mai firească a tot ceea ce ei însuşi au 
săvârşit pentru binele şi prosperitatea patrie şi neamului". 

Alexandru Lapedatu 1 

La sfărşitul secolului XIX - începutul secolului XX s-a impus atenţiei contempo
ranilor creaţia artistică a lui Constantin Bălăcescu. A fost o perioadă de două decenii de 
creaţie intensă, care prin calităţile artistice şi tehnice l-au adus în for public, instituţii, 
interioare de locuinţe, cimitire etc. Trecerea deceniilor a marcat o nejustificată tăcere, 
neexistând preocuparea metodică de a aduna informaţiile pentru a putea defini locul ce 
i se cuvine lui Constantin Bălăcescu în istoria sculpturii româneşti. Curios, deşi a avut 
ca urmaşi pe cei care i-au fost studenţi în cadrul şcolii de Beie Arte, atât la Iaşi, cât şi 
la Bucureşti, aceştia n-au manifestat grija de a-i acorda printr-o lucrare monografică 
cinstirea cuvenită. Această situaţie, până la un punct, se poate justifica prin gravitatea 

• Prezenta comunicare se bazează predilect pc informaţiile din dosarul constituit de Constantin 
Bălăccscu şi finalizat de Eufrosina, soţia artistului. Peste ani aceasta l-a donat lui Alexandru Saint Georges 
care l-a integrat în colecţiile muzeului său. Printr-o întâmplare la „masa succesorală'', cu ocazia lichidării 
acestei instituţii dosarul n-a fost „repartizat" Muzeului de Artă al R.P.R., cum s-a întâmplat cu majoritatea 
documentelor referitoare la artele plastice care au însoţit piesele de artă. 

Menţionăm că Alexandru Saint Georges, metodic, revcndica artiştilor plastici date de stare civilă, 
mărturii al evoluţiei creaţiei lor pentru a defini viitorimii personalitatea acestora. 

Dosarul reuneşte cupuri din pr~sa timpului editate în ţară şi străinătate care fac referinţă la activitatea 
artistică a lui Constantin Bălăccscu. In uncie cazuri aflăm şi informaţii referitoare la biografia artistului. 
Mărturiile sunt deosebit de concludente pentru modul cum artistului a ţinut să le adune şi să le reunească 
într-o colecţie edificatoare pentru anii de intensă activitate. Din păcate nu toate cupurile sunt însoţite de 
definirea periodicului din care au fost extrase precum şi a datei editării. 

Arhivele Statului Bucureşti l-a înscris în inventarul 654, ca o componentă a fragmentului de fond 
cc-I deţine sub nr. 5/1892-1913. 

1 Alexandru Lapedatu, „Scrieri alese - Articole, Cuvântări, Amintiri", 3 VI 1928. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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evenimentelor generate de primul război mondial, prin reorientările curentelor artistice 
din perioada interbelică. Totuşi, o sumară definire a intervenit2 în anul 1946, când 
George Oprescu analiza perioada anilor de creaţie artistică de la sfârşitul secolului XIX 
şi începutul secolului XX. Cu acest prilej l-a amintit pe Constantin Bălăcescu cu câteva 
din realizările acelor ani. Peste ani, cercetările întreprinse pentru evidenţierea artiştilor 
plastici promovaţi de plaiurile Olteniei i-au oferit prilejul lui Paul Rezeanu să între
prindă3 o mai profundă cercetare a numeroase aspecte ce fac azi posibilă, în mare 
măsură, cunoaşterea principalelor creaţii ale lui Constantin Bălăcescu. 

Din dorinţa de a cunoaşte datele referitoare la unul din valoroasele monumente 
funerare, prezent, dar ignorat, în cimitirul Pacea din oraşul Botoşani, am întreprins o 
incursiune în mărturiile din arhive, pe care consider necesar să fie puse la dispoziţia 
celor care pot contribui la salvarea, conservarea şi perpetuarea lucrărilor ce definesc o 
epocă şi al căror mesaj se adresează nouă şi urmaşilor noştri. 

Datele biografie sunt - şi în cazul sculptorului Constantin Bălăcescu - sărace. 
Câteva elemente se desprind din prezentările făcute de presa timpului, dar şi acestea 
trebuie să fie coroborate şi verificate, întrucât de multe ori sunt contradictorii. 

S-a născut4 în localitatea Bolboşi, din judeţul Gorj, în anul 1865. Rămânând de mic 
orfan, a luat cunoştinţă cu primele noţiuni ale abecedarului în localitatea Baia de Aramă. 
Aici i-a fost învăţător5 preotul satului, pentru care a păstrat peste ani o adevărată veneraţie. 
După absolvirea şcolii primare aplecat la Craiova. Aici a fost nevoit să muncească6 pentru 
a-şi asigura traiul şi continuarea studiilor. A muncit ca servitor în casele profesorilor 
Căzănescu şi Constantinescu. După anii de gimnaziu a ajuns la şcoala de meserii din loca
litate'. Această unitate şcolară, prin cadrele de elită, metoda de lucru şi rezultatele obţinute 
în decursul anilor, s-a dovedit8 o adevărată pepinieră de talente. Aici, tânărul elev s-a 
remarcat la sculptura în lemn. Se face menţiunea că în anul 1887, cu ocazia vizitării şcolii 
de către regele Carol I, a fost evidenţiat9 pentru calitatea lucrărilor realizate. S-a apreciat 
că prin talent şi neostoită muncă poate deveni un bun sculptor. Ca absolvent al şcolii, fiind 
ajutat10 material de C. Săvoiu, a plecat, pe jos, în anturajul unei trupe italiene de teatru, în 
Italia, la Veneţia. Pentru a-şi procura cele necesare zilnic s-a angajat aici ca zidar, conco
mitent urmând 11 şi cursurile şcolii de Arte aplicate în industrie. Apoi s-a înscris 12 la cursu
rile Academiei de Sculptură. Sunt anii când a înregistrat13 şi primele satisfacţii. Modelările 

2 George Oprcscu, „Ştiri contemporane despre artele plastice în România între anii 1890-1909" în 
„Analecta'', III, Buc„ 1946, p. 94; idem „Sculptura statuară românească", Buc„ 1954; idem „Sculptura 
românească", Buc„ 1965; idem „Scurtă istoric a artelor plastice în R.P.R.", Buc„ 1958. 

3 Paul Rczcanu, „Le seulptcur Constantin Bălăccscu (1865-1913)", Buc„ 1971, în „Historica" li, 
sub egida Centrului de ştiinţe sociale din Craiova, p. 287-316; idem „Artele plastice în Oltenia 1821-1944", 
Craiova, 1980, p. 49-56. 

4 Arh. St. Buc„ fond Muzeul Alexandru Saint Georges, inv. 654, dosar 5/1892, 1913, f. 3 (în 
continuare vom cita în cazul acestui dosar numai fila) Arhivele Statului Tg. Jiu, Starea civilă. registru pentru 
născuţi nr. 26/1865 corn. Bolboşi f. I fiul lui Constantin şi Rusanda = 7/19 aprilie 1865. 

s f. 3. 
6 f. 2 cup „Tara", anul I, nr. 157, 21.Xl.1893, f. 3. 
7 Liceul industrial nr. 9, str. C-tin Brâncuşi, nr. 11 din Craiova este vechea Şcoală de Arte şi Meserii 

înfiinţată în anul 1870 prin preocuparea lui Gheorghe Chiţu. Ea a cunoscut o evoluţie dictată de diversele 
interese ale instituţiilor care au patronat-o. Programa analitică a cunoscut în acest sens modificări şi adaptări 
cerinţelor impuse. Având un corp profesoral de elită a contribuit la promovarea unor clemente bine pregătite. 

8 Florea Firan, Alexandru Firescu, „Craiova - ghid de oraş", Buc„ 1982, sunt amintiţi sculptorii: 
Giorgio Vasilescu, Constantin Bălăcescu, I. Stăncescu Giovanni, George Cireşescu, Eraclie Hagicscu şi 
Constantin Brâncuşi. Muzeul şcolii relevă trecerea lor prin acest aşezământ de învăţământ. 

9 f. 3 cup „Tara", anul I, nr. 157, 21.Xl.1893. 
10 ibidem, cup „Universul", anul XI, nr. 274, I 9.Xl.1893. 
11 ibidem. 
12 ibidem. 
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lui au reţinut atenţia cadrelor didactic~, a colegilor şi a vizitatorilor expoziţiilor în care 
erau prezentate lucrările de peste an. Intr-o asemenea conjunctură, regina Elisabeta l-a 
apreciat 14 transmiţând impresiile regelui Carol I, care la rându-i l-a recomandat 15 primului 
ministru, generalul Florescu, pentru a-i acorda un ajutor material cu care să poată continua 
studiile în Italia. Aşa a ajuns să fie beneficiarul 16 bursei Niculescu. Tot din ţară s-a bucurat 
de sprijin material 17 din partea Anetei Săvoiu, din Târgu Jiu, Olga Gigârtu şi Elena general 
Anghelescu din Craiova. Depăşind problema dificultăţilor financiare, s-a dedicat 18 exclu
siv studiului şi creaţiei artistice. Rezultatele l-au determinat ca în anul 1893 să deschidă 19 

la Bucureşti, în incinta Ateneului Român o expoziţie cu lucrările realizate în atelierele din 
Italia. Remarcabile sunt referinţele20 din presa italiană despre primele rezultate obţinute de 
tânărul artist. Reţinem21 consemnările făcute de publicaţii ca: „La Veneţia'', „L' Adriatico". 
Expoziţia de la Ateneul Român a reunit22 numeroşi vizitatori, majoritatea sesizând calităţile 
artistului format la şcoala italiană de sculptură. După anii de studiu la Veneţia a parcurs23 

o nouă etapă de pregătire, de această dată în ambianţa de creaţie a oraşului Milano, unde a 
frecventat cursurile Academiei Regale de Belle Arte. Acum, unele din creaţiile sale le 
integrează24 în pieţele sau sălile de expoziţii din Italia, reţinând atenţia publicului, a 
specialiştilor şi a ziariştilor. Un asemenea prilej i-a fost oferit de realizarea uneia din comen
zile din România, dorită a mobila una din pieţele oraşului Târgu Jiu. Macheta statuii viito
rului monument dedicat lui Tudor Vladimirescu a fost expusă25 în piaţa Paolo Sarpi din 
Milano, înainte de a fi încredinţată firmei „Barigozzi" pentru turnarea în bronz. Amintim 
şi faptul că sediile unor periodice i-au fost gazde26 pentru lucrări de mai mici proporţii, aşa 
cum a fost cazul medalioanelor27 regelui Carol I şi al reginei Elisabeta. 

Semnificative pentru cei 17 ani de activitate în Italia, incluzând anii de studii de la 
Veneţia şi Milano, precum şi anii de muncă în atelierele care i-au stimulat energiile pentru 
a realiza cele mai ample lucrări din cariera sa, au fost lucrările sortite28 a înnobila forul 
public din localităţile Târgu Jiu şi Tulcea. Cu un an înainte de terminarea statuilor aduse29 

în ţară, câteva din realizările sale.au fost expuse în vestibulul generos al Ateneului Român. 

13 ibidem, cup „Familia", anul XXIX, nr. 40, 3/5.X.1895, p. 481; f. 6 v. cup„. 14.VIIl.1897 articolul 
„La statua di Tudor Vladimiresco", B. Guttcrez Diez aminteşte că, Constantin Bălăcescu a studiat cu Ferrari 
la Venetia timp de 4 ani apoi la Milano cu Brera şi Butti, fiind premiat de Academia de Bclle Arte, 
calendarul Minervei 1900'', p. 51-52, referinţe la biografia lui Constantin Bălăceseu, foto atelierul în care 
a realizat statuia T. Vladimirescu, portretul lui Constantin Bălăcescu. 

14 f. 3. 
15 ibidem cup „Cooperatorul Român'', nr. 29/1894. 
16 Bursa din fondul „Iosif Niculescu" pentru anii 1891-1892. 
17 f. 3. 
18 Realizările acelor ani, participările la diverse manifestări, răsunetul în presă sunt concludente. 
19 f. 2 cup „Tara'', anul 1, nr. 157, 21.Xl.!893; f. 3 cup „Cooperatorul Român'', nr. 29/1894. 
2o f. 4 cup „li Corriere delia Sera". 
21 f. 4 cup „L' Adriatice" 30.IX.1893. 
22 f. 2. 
23 f. 3v, 4, 5v, 6v. 
24 Expunerile temporare, formulă uzitată în epocă menită să provoace reacţii ale publicului, a 

cronicarilor de specialitate. 
25 Cup „Epoca'', l 7.IV.1896; f. 2v. componenţa comitetului de iniţiativă pentru realizarea şi amplasarea 

monumentului; costul preconizat 25-30.000 Ici; macheta monumentului; cup „li Corricrc delia Sera", f. 5v. 
cup „Dreptatea", 7.IX.1894. 

2 f. 6 busturile: „Lascăr Catargiu", „Copil", f. 3v, cup „L'Indcpendancc Roumain''. 
27 f. 4 cup „Adevărul", nr. 413/1897 „Ştiri Artistice". 
28 f. 6v. referinţe I articolele publicate de „Pcnsicro Italiano", li Corricrc della Sera"; 

f. 20 cu~ „Neamul Românesc", nr. 69, 4.l.!906. 
9 f. 2 cup „Epoca", 17.IV.1896 a expus la Ateneul Român: „Leul", „Sclava din Egipt". Pentru 

ultima piesă a fost lansată o loterie având câştigător pe Coriolan Anton, Arh. St. Buc„ Municipiu, fond 
Ateneul Romăn dosar 1/1894, f. 6. 
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Printre altele, a expus30 şi un bust al împăratului Traian, lucrarea fiind inspirată de un bust 
care se afla, în anii lui de studiu, adăpostit în galeria unui muzeu veneţian. 

O impresie deosebită, generând variate reacţii, a produs lucrarea „Leul la pândă". Lu
crare de mari proporţii, a relevat ~alităţile artistului. Această realizare s-a bucurat de aprecieri 
entuziaste şi la Veneţia, unde fusese anterior expusă. Presa a opinat31 că o asemenea lucrare ar 
trebui să fie cumpărată de minister pentru a fi integrată în colecţia muzeului nostru. Tache 
Ionescu a fost cel care a achiziţionat-o cu 5.000 lei, asigurându-i pentru ani de zile prezenţa în 
incinta Ateneului Român, unde se afla expusă Pinacoteca Statului în acei ani. 

Vânzarea lucrărilor i-a facilitat ulterior procurarea materialelor necesare în ate
lierul de creaţie. 

Reţinem modul cum i-a fost receptată opera, mărturie fiind frumoasele aprecieri32 

ale periodicului „Familia" de la Oradea. Se făcea referinţă la două busturi, care fuseseră 
expuse în curtea Academiei de Belle Arte din Veneţia. Ce răsunet avusese expoziţia de 
la Bucureşti putem să deducem şi din faptul că atunci când tinerii gorjeni studenţi la 
Bucureşti au hotărât să-l cinstească pe Tudor Vladimirescu au decis33 ca lucrarea să-i fie 
încredinţată lui Constantin Bălăcescu. Peste ani, sculptorul, evocându-şi sumar anii 
copilăriei, amintea34 cu mândrie că din pruncie eroul Tudor Vladimiresc i-a fost călăuză 
în constituirea conştiinţei sale de român. Avea acum prilejul să-şi satisfacă dorinţa de 
a da contur aceluia care, în fruntea poporului, a realizat pentru urmaşi deschiderea 
drumu~ui şi schimbarea soartei sociale şi naţionale. 

In anul 1894, în ambianţa atelierului din Milano definitivase35 un bust realizat în 
teracotă, redându-l pe neobositul animator V. A. Urechea. Autorul l-a donat Asociaţiei 
Generale a Studenţilor Universitari din Bucureşti, fiind preconizat să fie aşezat în aula 
Universităţii. O replică a acestei lucrări, în acelaşi an, a donat-016 societăţii Ateneul din 
Craiova. Şi tot pentru oraşul de reşedinţă a judeţului Dolj a oferit17

, în acelaşi an, ca 
donaţie, bustul împăratului Traian. Pentru împătimitul promotor al cooperatismului în 
România, D. C. Butculescu, a realizat18 în anul 1894 un bust. Era de fapt o componentă 
a unei compoziţii realizate pentru un preconizat39 concurs, menit a numi pe autorul 
realizator al bustului principelui Ferdinand, moştenitorul tronului României. Constantin 

30 f. 2 lucrare expusă iniţial în vestibulul Ateneului Român. 
31 f. 2 cup „Epoca", 17.IV.1896. 
32 Periodicul „Familia" (Oradea) i-a consemnat calităţile urmărindu-i consecvent evoluţia artistică 

pc parcursul ani lor. 
33 G. Oprescu, Ştiri ... , p. 94; „Familia", nr. 40, 15.X.1893; f.6 la 7.XII.1894 comitetul de iniţiativă 

i-a încredinţat lucrarea; f. 3v. cup „Adevărul", nr. 2068/1894 „Ştiri mărunte, Macheta", la 20.XII ministrul 
de interne a primit pc iniţiatori care împreună cu Constantin Bălăcescu au prezentat planurile. Obţinând 
aprobarea pentru lansarea de subscripţie. 

34 In anturajul congresiştilor studenţi prezenţi la Tg. Jiu, Constantin Bălăccscu a evocat momente 
semnificative ale anilor de fonnarc. 

35 f. 3 cup „Lupta", nr. 2461/1894; cup „Dcpeche Roumain", nr. 5266/1894. 
36 f. 3v. cup „Curierul Olteniei" (Craiova), nr. 129 anul IV, 5.XII.1894, vineri I I.X in cadrul primei 

conferinţe anuale a fost organizată o serată festivă. pc scenă a fost expus bustul V. A. Urcchia donat de 
Constantin Bălăccscu. Cu acest prilej Columbcanu, preşedintele Asociaţiei, a formulat aprecieri pentru 
lucrările „Bătrânul gondolier", „Leul la pândă", „Bătrânul garibaldian". 

17 f. 5. „Act de mulrumire" nr. 379 din 15.1.1894. 
38 f. 3v. cup „Tara", nr. 403/1894 prezentarea expoziţiei din Cişmigiu a integrat produsele industriei 

naţionale în pavilionul României. Generalul Manu, vizitând expoziţia a remarcat bustul realizat de Constantin 
Bălăcescu reprezentând pc un bătrân lucrător surprins într-o clip de odihnă fumând din lulea. Reporterul aminteşte 
şi de „Sclava africană", lucrare apreciată ca un adevărat studiu academic de anatomie. Constantin Bălăccscu în 
cadrul acestei expozi\ii a cooperatorilor din România a ob!inut ca recompensă medalia de argint. 

39 Compoziţia lui Constantin Bălăccscu reda pc principele Ferdinand încoronând industria naţională 
reprezentată printr-o ţărancă care toarce iar mâna stângă c întinsă spre zeul comerţului. Pc piedestal a fost 
plasat un basorelief redând bustul lui Butculescu, iar la piciorul piedestalului erau plasate un plug, un război 
de ţesut şi alte unelte casnice. 
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Bălăcescu nu s-a limitat să creeze un bust, ci a realizat o compoz1ţ1e, redându-l pe 
principe încoronând industria naţională, întruchipată printr-o ţărancă care torcea, iar 
mâna ~tângă o avea întinsă spre zeul comerţului. 

In anul 1895, ca răspuns la solicitarea elevilor Şcoalei de Ştiinţe de Stat, a 
realizat4° un bust Pache Protopopescu, în atelierul de la Milano. 

Pentru o loterie organizată la Ateneul Român, Constantin Bălăcescu a oferit lu
crarea „Sclava în Egipt", turnată în ghips. Piesa a fost câştigată în iama anului 1896 de 
Anton Criolan. Primăria Capitalei revendica41 ulterior eliberarea ei de către instituţia 
gazdă, pentru a fi înmânată câştigătorului. 

A fost perioada anilor când Constantin Bălăcescu a folosit diverse formule şi 
spaţii pentru a prezenta publicului ultimele lui realizări. Astfel, în vitrina periodicului 
„L'Independance" a supus42 atenţiei trecătorilor busturile lui I. Strat, fost ministru, şi al 
soţiei sale. Pentru anul 1896 primise încă din iarnă comanda din partea Societăţii Cen
trale Agricole să realizeze43 un bust în cinstea fostului preşedinte Ilie Niculescu Dorobanţu. 
În luna aprilie, modelajul era gata, urmând să fie turnat în ghips pentru a-l duce la 
Veneţia, unde urma să fie finalizată lucrarea prin dăltuire în marmură de Cararra. 

Anul 1896 este marcat de preocuparea realizării monumentului Tudor Vladimi
rescu, pentru oraşul Târgu Jiu. Dificultăţile financiare44 cu care se confrunta comitetul 
de iniţiativă îngreunau finalizarea acţiunii. Mai erau necesari cca 30.000 lei. 

La începutul anului 1897, presa a consemnat45 donaţia făcută de Constantin Bălă
cescu liceului „Traian" din Turnu Severin. Ca fost elev al acestei prestigioase şcoli, el 
oferise bustul patronului, împăratul Traian. 

Pentru această perioadă, presa înregistra46 lucrările „Leul la pândă" şi „Coborârea 
în baie", precum şi faptul că statuia lui Tudor Vladimirescu pentru monumentul de la 
Târgu Jiu se afla la turnat, la Paris (sic!). 

În momentele premergătoare finalizării modelării statuii T~dor Vladimirescu, Cons
tantin Bălăcescu a acordat atenţie şi realizării47 unui bust evocându-l pe Lascăr Catargiu. 
După modelare, lucrarea a prezentat-o bucureştenilor, expunând-o în vitrina de la „L'Inde
pendance", împreună cu un „Cap" şi un bust de „Copil". 

Anul 1897 era considerat de către iniţiatorii monumentului Tudor Vladimirescu, 
de la Târgu Jiu, ca an al dezvelirii. Evenimentul urma să aibă loc cu prilejul desfăşurării 
în această localitate a lucrărilor Congresului Studenţilor din România48

• Constantin 
Bălăcescu a căutat să respecte obligaţiile asumate. După tumare49

, piesele componente 
urmau să fie expediate cu trenul, dar n-au putut fi ridicate întrucât eliberarea lor era 
condiţionată50 de achitarea prin ramburs a sumelor datorate de comitet turnătoriei. Deşi 

40 f. 3v. cup „Universul'', nr. 28/I 895. 
41 Arh. St. Buc., Municipiu, fond Ateneul Român. dosar 1/1894, f. 6. 6.IJI.1896 realizată lucrarea 

în gips; f. 2 cup „Epoca", 17.IV.1896. 
42 f. 3v. cup „L'lndependance Roumaine", nr. 5677/1896, realizare în marmură; „Ziarul" nr. 5/1896. 
43 f. 5v. cup „Dreptatea"; f. 2 cup „Epoca", 17.IV.1896. 
44 f. 2v. cup „Epoca", 17.IV.1896; f. 6 cup „Drapelul", nr. 100/1897. 
45 f. 4 cup „Foaia interesantă", 9.11.1897. 
46 ibidem. 
47 f. 6. 
48 f. 4, 6, 25 inclusiv iniţiativa deputaţilor gorjeni de a redacta şi a supune atenţiei forului legislativ 

un proiect de lege prin care guvernul urma să acţioneze pentru finalizarea problemelor financiare f. 4 cup 
„Lombardia" 27.1.1897; f. 5 cup cu articolul lui Constantin Miile intitulat „Domnul Tudor" care relevând 
faptele înaintaşului evidenţia acţiunile preconizate de către congresiştii studenţi menite a-i cinsti memoria. 

49 f. 4 cup „Foaia interesantă", 9.11.1897 informa cititorii că statuia Tudor Vladimirescu se afla la 
turnat la Paris (sic!). 

50 f. 4 după terminarea lucrărilor a fost expusă în zilele de 11-13 I la Milano; f. 6 cup „Drapelul", 
nr. I 00/I 897; f. 5. 
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lansase diverse formule pentru a strânge banul public, Comitetul se afla în mare dificul
tate51, trebuind să acopere suma de 20.180 lei. Presa a consemnat aceste dificultăţi, 
menţionând şi un gest anterior făcut de Constantin Bălăcescu, care donase52 oraşului 
Târgu Jiu un bust al împăratului Traian. Tot presa a înregistrat că pentru evenimentul 
dezvelirii monumentului Constantin Bălăcescu realizase53 şi o medalie comemorativă, 
bătută în diverse metale. 

La al I 8-lea Congres Studenţesc a fost luată în dezbatere54 soarta acestui monu
ment. Aurel Iliescu, membru onorific, a formulat un Apel către întreaga studenţime 
pentru a se mobiliza la opera de strângere a fondurilor încă necesare. S-a extins solici
tarea şi către ţărănimea satelor româneşti. 

O altă informaţie ne oferă posibilitatea să cunoaştem modul cum a procedat 
sculptorul Constantin Bălăcescu pentru a asigura turnarea pieselor, respectiv 
amanetându-şi55 bijuteriile la Muntele de pietate. Aflăm că bronzul se afla sechestrat56 
într-o magazie din Milano. Autorul acuza lipsa de interes pentru aducerea în ţară şi 
amplasarea cuvenită în spaţiul hărăzit. 

Pentru depăşirea dificultăţilor, deputaţii gorjeni au elaborat57 un proiect de lege 
prin care preconizau să obţină abilitarea guvernului să susţină financiar acţiunea 
iniţiatorilor. Piesele fuseseră turnate58 în bronz la stabilimentul Ditta Barigozzi, din 
Milano, firmă ce îşi câştigase în epocă un bun prestigiu prin fineţea execuţiilor. Se 
menţionează că aici a fost turnat şi monumentul dedicat regelui Victor Emanuel. În luna 
ianuarie 1897, statuia Tudor Vladimirescu a fost expusă59 la Milano, reţinând atenţia 
inclusiv a criticilor de specialitate, care au elogiat-o în coloanele cotidienelor milaneze. 
Se făcea şi precizarea că statuia are înălţimea de 2, 70 m, urmând a fi înălţată pe un soclu 
de 3,30 m. La Baia de Aramă, în anul 1898, Constantin Bălăcescu a donat60 un bust al 
lui Tudor Vladimirescu, lucrare turnată în bronz. 

" 51 f. 5 Primăria Tg. Jiu se angaja să înscrie ca prevedere bugetară suma de 2.000 Ici. 
52 f. 5 „Act de mulţumire" din 15.1.194 din partea Comitetului Permanent Dolj, pentru donaţia 

făcută de Constantin Bălăcescu care a oferii bustul „Traian". 
53 f. I 9v. la banchetul congresiştilor, luând cuvântul Constantin Bălâccscu a menţionat şi informaţia 

despre marcarea evenimentului preconizat de dezvelire a monumentului şi prin modelarea şi baterea unei 
medalii. George Buzdugan, Gheorghe Niculiţă, „Medalii şi plachete româneşti, Buc., 1971, p. 248 menţionează 
că în anul 1898 au fost realizate de către „Camiol Fiul'' medalii cu 0 65 mm bâtule în argint şi bronz precum 
şi o medalie cu toartă 0 32,5 mm bătută în argint şi alamă. Consider câ modelajul aparţine lui Constantin 
Bălâccscu, firmei „Camiol Fiul" rcvcnindu-i numai misiunea baterii; „Calendarul Minerva 1904", p. 109-
11 O menţionează o singură medalie dedicată statuii lui Tudor Vladimirescu: Alexandru Ştcfulescu, „Istoria 
Târgu Jiului", Târgu Jiu I 906, p. 282 menţionează că pc avers era prezent chipul regelui Carol I şi textul: 
Carol I regele României independente I 877", iar pc revers era redată statuia lui Tudor Vladimirescu cu 
menţiunea „Domnul Tudor" martirului Independenţei române 1821 - Ţara Jiului - 1898 - Comitetul de 
iniţiativă". 

54 f. 6 cup „Adevărul" cuvântarea lui Aurel Iliescu, membru onorific al Congresului care a făcut un 
apel la studenţi ca să acţioneze în vederea strângerii sumelor încă necesare pentru ca statuia şi celelalte 
componente să fie aduse şi aşezate pc soclul realizat. Ştefulescu Rucâ, membru în comitetul de iniţiativă, 
a solicitat participanţilor ca fiecare judeţ sâ intensifice acţiunile apelând şi Ia ţârănime. Cu acest prilej s-a 
votat şi o moţiune a participanţilor la al I 8-lea Congres. 

55 f. 5v. cup cu articolul semnat „Tarascon" prezintă atmosfera congresului de la Târgu Jiu în care 
autorul relevă şi situaţia statuii Tudor Vladimirescu şi aminteşte de sacrificiile făcute de Constantin Bâlâccscu. 
Menţionăm câ identificările pseudonimelor autorilor le-am preluat din: Mihail Straje", Dicţionar de pseudonime, 
Buc„ I 973 pc care în continuare îl cităm: M. Strajc ... în acest caz Tarascon = gcorge Raritti, vezi p. 706. 

56 f. 6 cup „Drapelul", articol care evocă atmosfera de la masa presei unde a fost şi Constantin 
Bâlâccscu care a prezentat epopeea monumentului Tudor Vladimirescu. 

51 f. 6, 25. 
58 f. 4. 
59 ibidem cup „Universul" şi extrase din presa italiană. 
60 f. 11 cup „Jurnalul", 28 iunie 1903, articolul „Sculptorii noştri": C. Bâlâccscu de Al. Antemircanu. 
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În aceeaşi perioadă execută61 busturile familiei lui G. Mihail lacomi şi Georgică 
Iliescu. În luna octombrie realiza62 bustul lui D. Cesianu, fost director al Poştelor din 
România, iar în luna noiembrie finaliza63 lucrările care completau compoziţia monumen
tului de la Tulcea, menit a aminti generaţiilor viitoare revenirea Dobrogei la România, 
prin faptele eroice ale generaţiei de la 1877. Monumentul fusese comandat spre reali
zare64 sculptorului George Vasilescu. Decesul acestuia a determinat pe comanditari să-i 
solicite lui Constantin Bălăcescu continuarea65 programului, el realizând „Vulturi". 
Turnarea pieselor s-a realizat66 la stabilimentul Monaretti. Constantin Bălăcescu s-a 
deplasat la Tulcea, pentru a asigura buna montare a componentelor monumentului. 

Revenim la preocuparea realizării unui bust care să-l evoce pe Lascăr Catargiu. 
Un bust i-a fost comandat67 de Clubul Conservator din Capitală, iar altul l-a realizat68 

pentru comitetul din Galaţi, care a acţionat pentru amplasarea acestuia într-o piaţă pu
blică. Bucureştenii au fost primii care au putut să aprecieze lucrarea, întrucât a fost 
expusă69 în vitrina periodicului „L'Independance", unde concomitent era expus şi tabloul 
„Pe ceaţă", realizat de Nicolae Grigorescu. 

În acelaşi timp, şi-a manifestat interesul de a realiza70 un monument pentru loca
litatea Islaz şi un bust dedicat lui Traian Demetrescu. Presa, care consemna asemenea 
preocupări, formula şi aprecierea „Harnic şi talentat, viitorul îi surâde". 

Şi anul 1898 a fost marcat de trenarea soartei monumentului Tudor Vladimirescu. 
Deşi s-a procedat la executarea" şi a soclului în faţa caselor lui Vasile Moangă, fostul 
prieten al lui Tudor, piesele n-au fost înălţate la locul cuvenit. 

Există afirmaţii prin care se atribuie anului 1898, respectiv în luna noiembrie, 
dezvelirea monumentului de la Târgu Jiu. De fapt, solemnitatea s-a desfăşurat72 după 

61 G. Bezviconi, „Necropola capitalei", Buc., 1972, p. 30, M. lacomi, cimitirul Bcllu figura 34-26, 
georgică Iliescu figura 8 b-2, lucrare în continuare citată G. Bezviconi ... 

62 f. 5; G. Oprcscu, Ştiri ... , p. II0-111; cup „Familia'', 4.X.1898. 
63 G. Oprescu, Ştiri ... , p. 110-111 atribuia lui Constantin Bălăcescu atât „Dorobanţul" cât şi „ Vulturii" 

pentru monumentul de la Tulcea. 
64 G. Oprcscu, Ştiri ... , p. 98-99; „Calendarul pentru toli fiii României pc 1900'', p. 81, 131, Petre 

Oprea „Sculptorul George Vasilescu", în Revista Muzeelor, 4/1969, p. 37. 
65 f. 11 realizează „Vulturul" şi continuă operaţiunile preluate după decesul lui George Vasilescu 

pentru desăvârşirea monumentului; „Familia", 14.Xl.1898 îi atribuie lui Constantin Bălăccscu realizarea atât 
a „Dorobanţului" cât şi a „ Vulturului". peste ani Constantin Bălăccscu, într-o ofertă, îşi atribuia realizarea 
„Vulturului" la monumentul de la Tulcea restul considerând că-i aparţinea lui G. Vasilescu, vezi Arh. St. Iaşi, 
fond Universitatea Al. I. Cuza, dosar 757/1909-1910, f. 13-14. 

66 „Familia", 14.Xl.1898 consemna sosirea la Tulcea a „Dorobanţului" turnat în bronz, „Vulturul" 
urmând să fie turnat şi expediat. 

67 f. 6 bustul era aşezat pc un piedestal de marmură realizat în stilul renaşterii. 
68 f. 9. 
69 f. 6 cup cu rubrica „Ştiri artistice" cu precizarea că lucrarea era dăltuită în marmură. 
70 f. 5. 
71 „Judeţele Patriei - Gorj - monografic'', Buc., 1980, p. 171, 200 atribuie ridicarea statuii în luna 

Xl.1898; „Calendarul Minervei 1900", p. 51, 52; „Calendarul Minerva 1904", p. I 09-11 O atribuie dezvelirea 
lunii Xl.1896; peste ani D. Almaş şi I. Scurtu „Turism cu manualul de istorie", Buc., 1973, p. 151 atribuie 
aceluiaşi an 1898 dezvelirea monumentului. 

72 „Familia", anul 36, nr. 25, 23.1.1900 menţionează dezvelirea monumentului Tudor Vladimirescu 
de la Târgu Jiu la Vll.1900. Alexandru Ştcfulescu „Istoria Târgului Jiului'', Târgu Jiu, 1906, p. 280-282 nu 
face referinţă la un moment al dezvelirii monumentului însă îl descrie ca existând în for public. Faptul că 
în compunerea acestuia sunt prezentate statuia, basoreliefurile, textele cu anii 1770, 1821, 1898 precum şi 

o placă de marmură albă fixată pc soclul monumentului având dăltuit şi aurit textul: „Ridicat-a România 
rccvnoscătoarc acest monvmcnt în zilele rcgclvi Carol I spre vccnica amintire a Domnvlvi Tvdor înainte 
mcrgătorvl Rcnascerci Naţionale căzvt pcntrv Patrie şi Neam de mana dvşmanvlvi în 1821" ne determină 
să considerăm că programul realizării a fost respectat de către comitetul de iniţiativă, însă dificultăţile fi 
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două decenii, respectiv cu ocazia manifestărilor dedicate centenarului revoluţiei de la 
1821. Acţiunea a avut loc în zilele de 10-11 iunie 1921. Cu acest prilej au fost aduse 
şi reînhumate rămăşiţele pământeşti ale eroinei Ecaterina Teodoroiu. Din partea societăţii 
„Arta şi Istoria Naţională" a participat preşedinta societăţii, Smaranda Gheorghiu = 
Maica Smara. 

În primăvara anului 1899, Constantin Bălăcescu, în atelierul de la Milano, pre
gătea73 participarea cu lucrări la expoziţia preconizată a fi organizată la Paris în anul 
1900. Toamna a avut74 loc, la Bucureşti, o reuniune a pictorilor şi sculptorilor români, 
care au ales un comitet care a fost însărcinat cu organizarea la Paris a secţiei române 
de belle arte. Preşedinte a fost desemnat pictorul Nicolae Bran din Sălagiu, iar secretar 
Constantin Bălăcescu. Se preconiza organizarea unei expoziţii la Ateneul Român, de 
unde urma să fie selecţionate operele ce se trimiteau la Paris. 

La expoziţia din 1899, Constantin Bălăcescu a expus 75 şase lucrări înscrise în 
catalog la poziţiile 226-231 (226 „Pro Patria"; 227 „Tinereţea"; 228 „Sic"; 229 „Feri
citul fumător"; 230 „Portret S.S."; 231 „Portret"). 

Pentru cinstirea memoriei colonelului Teodor Coadă a fost solicitat76 să realizeze 
un bust, care a fost amplasat în cimitirul Bellu. 

La 14/27 octombrie 1900, la Tulcea a fost dezvelit77 monumentul dedicat lui 
Mircea cel Mare. Ansamblul monumentului măsura 8,40 m, respectiv statuia avea 3,40 
m. Statuia îl reprezenta pe Mircea în uniformă de cavaler, cu coif-coroană pe cap, cu 
mâna stângă ţinea pe lângă şold o spadă, iar în mâna dreaptă ridicată buzduganul
sceptru. Manifestările dedicate dezvelirii au avut caracter naţional. Reacţiile au fost 
diferite. Dacă presa italiană elogioase78 componentele viitorului monument, ziarele din 
ţară şi mai ales cele din Dobrogea au manifestat nemulţumirea, considerând creaţia ca 
nefiind caracteristică pentru a-l defini pe ilustrul Basarab. Statuia era plasată pe un 
piedestal realizat ca o stâncă pe care se afla şi un leu, un drapel şi stema ţării. 

Reacţiile erau alimentate de ostilitatea dintre cei care fuseseră comanditarii lu
crării, respectiv Ioan Neniţescu, fostul prefect al judeţului Tulcea şi preşedintele comi
tetului de iniţiativă, şi noul prefect Moruzi, care manifestase79 opinii de altă natură. 
Dintr-o corespondenţă aflăm80 că de la Milano, unde fuseseră turnate piesele din bronz 
la firma Barzaghi, acestea au fost expediate cu vaporul la Tulcea. Din acea scrisoare 
aflăm că, deşi fusese stopată realizarea81 monumentului care să-l evoce pe macedoneanul 

nanciarc au dus Ia întârzierea şi nccorelarea cu momentul ·prezenţei studenţimii române reunită la Târgu Jiu 
în cadrul celui de al 18 congres naţional. De aceea anul 1921 a fost ulterior adoptat pentru oficierea 
solcmnitâţilor dezvelirii monumentului. După anul 1947 această placă a fost îndepărtată de pc monument; 
„Anuarul Ateneului Român pc anul 1936", p. 273, prezintă festivitatea dezvelirii din anul 1921. 

73 G. Oprescu, Ştiri .. „ p. 110--111; „Familia", anul 35, 14.Ill.1899. 
74 „Familia'', anul 35, 19.IX.1899. 
75 „Expoziţiunea operelor artiştilor în viaţă", Palatul Ateneului Român, Bucureşti, 1899, p. 20, Arh. 

St. Buc„ fond Muzeul Alexandru Saint Georges, inv. 654, dosar 7/1899, cup „Adevărul" f. 2 cup „Adevărul"; 
f. 3 cup „Revista literară" cronică semnatâ Don Remi = M. Straje .. „ p. 228 = Iuliu Roşca. 

76 G. Bezviconi .. „ p. 31, cimitirul Bellu figura 29-11; p. 96. 
77 Arh. St. Buc„ fond Muzeul Alexandru Saint Georges inv. 654, dosar 94, f. 7 cup „Epoca", 

3.Xl.1900 „Monumentul lui Mircea", articolul semnat Neny = M. Straja .. „ p. 484 = George Ranetti; G. 
Oprescu, Ştiri .. „ p. 130; „Familia", anul 36, nr. 4, 23.l.1900. 

78 f. 7v-8 cup ,.Natura ed Arte (Milano) articolul „Mircea ii grande principe de Valachia", articol 
semnat de B. Gutierez Diaz. 

79 f. 4v. cup „România Jună" o relevantă scrisoare a lui Ioan Neniţcscu fostul prefect al judeţului 
Tulcea şi al comitetului de iniţiativă pentru realizarea monumentului. Datatâ 27.IX.1900 ea prezintă punctele 
de vedere ale noului prefect referitoare la monumentele preconizate a fi înălţate în for public. 

80 f. 4 cup „România Jună". 
81 ibidem. 
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Ştefan Mihăileanu, Constantin Bălăcescu „a început lucrul... fiind hotărât a-l dona pen
tru a-l onora pe cel care fusese ucis mişeleşte de duşmanul ţării". 

În luna septembrie, presa a consemnat82 reacţiile referitoare la proiectul nr. 7 
reprezentându-l pe I. C. Brătianu. Constantin Bălăcescu era unul din sculptorii români 
care participaseră la competiţia menită a desemna pe artistul realizator al monumentului 
care urma să fie înălţat în centrul capitalei României, reprezentându-l pe ilustrul om 
politic. 

Pentru Camera Deputaţilor, Constantin Bălăcescu a realizat83 în marmură bustu
rile evocatoare ale lui Anastase Stolojan şi C. I. Stoicescu. 

O semnificativă reacţie a avut-o Constantin Bălăcescu faţă de viitorul monument 
preconizat a cinsti memoria fostului director general al C.F.R., George Duca. Iniţiatorii 
invitaseră sculptorii români să realizeze machete, urmând ca lucrarea să fie încredinţată 
unui sculptor străin. Constantin Bălăcescu, ca şi alţi artişti, a refuzat84 să fie părtaş la 
o asemenea soluţie şi ca atare comanditarii au fost determinaţi să încredinţeze lucrarea 
unor artişti români. 

O comandă pentru localitatea Gratz din Austria i-a fost oferită85 de comitetul care 
şi-a propus realizarea actului de cinstire la adresa prof. George Candrea. Dezvelirea 
monumentului a fost fixată pentru 23 aprilie 1901. Sumele necesare~6 au fost obţinute 
prin listele de subscripţie lansate către cadrele didactice din România. 

Ca o finalizare a rezultatelor obţinute la Expoziţia Universală, găzduită la Paris 
în anul 1900, tabloul care reda recompensele obţinute de români la „Sculptură şi medalii 
fine" consemna87 medalia de bronz acordată exponantului Constantin Bălăcescu. 

Alături de sculptorii din România W. C. Hegel, D. Mirea, O. Spaethe, Constantin 
Bălăcescu a expus88 lucrarea „Fericitul". Referindu-se la creaţia lui, presa aprecia: „„.Bălă
cescu se vede că a fost şcolar al academiilor din Italia: expresia e căutată în vederea 
unui efect anumit... Bălăcescu e la ordinea zilei la noi în ţară, pare a avea suflet româ
nesc şi pare-mi-se că e încărcat de comenzi; i-am ura să nu uite că şcoala e bună, căci 
ne învaţă multe, dar că n-ar fi rău de a accentua, de a formula„.". 

Un alt cronicar remarca89
: „„.la Paris ,,Fericitul" lui Bălăcescu avea un loc frumos şi să 

o mărturisesc că se prezenta destul de bine printre sculpturile apusului". 
În luna aprilie 1901 solicita90 conducerii Ateneului Român ca împreună cu pic

torul I. Marinescu să fie găzduit în vestibulul clădiri cu lucrări de sculptură şi pictură. 
Rezoluţia lui V. A. Urechia le asigura spaţiul pentru perioada 26 aprilie - 26 mai 1901. 
O menţiune91 a numerelor de inventar a două tablouri realizate de I. Marinescu, care au 
intrat în colecţia pinacotecii, ne determină să apreciem că expozanţii au beneficiat de 
această înlesnire. O realizare92 a anului 1901 a fost integrată peste ani în colecţia Muzeului 

Duca". 

82 f. 3 cup „L'lndependance Roumaine", 28.IX.1900. 
83 f. 9 cup „ Voinţa Naţională", I 2.X.1900; f. 12 cup „ Voinţa Naţiomrlă", 20.XI.1902. 
84 f. 6v. cup „Adevărul'', 4.XI.1900 articolul „Un concurs de sculptură ciudat. Monumentul lui 

85 f. 7 cup „Apărarea Naţională'', I 9.Xll.1900. 
86 f. 7 realizarea comenzii plus transportul de la Milano la Gratz era evaluat la suma de I.I 00 lei. 
87 Arh. St. Buc., fond Muzeul Alexandru Saint Georges, inv. 654, dosar 1/1898-1900 „Tabloul 

recompenselor obţinute de romani la Expozitia Universală de la Paris (1900)", Buc. 1901, f. 146-147: 
medalia de bronz = Bălăccscu Constantin. 

88 f. 4v. cup „Noua revistă Română", nr. 29.III.1901. 
89 f. IOv. 
90 Arh. St. Buc., Municipiu, fond Ateneul Român, dosar 5/1901, f. 41. 
91 ibidem f. 23. 
92 Grigore Ionescu, „Bucureşti - ghid", Buc., /1938/, p. 316; „Muzeul Toma Stelian, Catalog", Buc„ 

1939, 125; G. Oprescu, „Sculptura statuară românească", Buc., 1954, p. 96. 
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Toma Stelian. Ne referim la bustul artistei Elena Teodorini. Lucrarea a fost dăltuită în 
marmură albă, semnată şi datată. 

În vara anului 1901, fiind la laşi, Constantin Bălăcescu a primit din partea lui A. C. 
Cuza, în numele unui comitet de iniţiativă, comanda93 să execute un bust Ion Creangă. Lucra
rea turnată în bronz, era menită a fi aşezată în cimitirul Eternitatea, la mormântul scriitorului. 

La începutul toamnei aceluiaşi an, în incinta Camerei Deputaţilor i-a fost plasată94 
noua lucrare dedicată cinstirii memoriei lui Gheorghe Chiţu. 

Reţinem9s- de la unul din cronicarii timpului următoarea caracterizare: „Portret: Şi 
cât de puţin artist ca înfăţişare este d. Bălăcescu! Înalt, bine clădit, greoi la vorbă şi la 
mers, l-aţi lua drept orice numai un drept artist. Atât de mult înşeală câteodată aparenţele! 
Ceva mai mult, după fizionomie l-ai judeca şi om hain, supărăcios, mizantrop. Şi numai 
rău nu este! Din contră, om de inimă şi de o admirabilă sinceritate. Dar ce-i pasă lui de 
modul cum e apreciat! Cu ochii fixaţi asupra idealului sau aţintiţi, munceşte şi creează. 
Şi munceşte fără încetare, oricât, că poate da trup concepţiilor sale ... uşoare". 

La sfărşitul verii şi începutul toamnei a fost solicitat96 să răspundă interesului 
manifestat de comitetul care a preluat iniţiativa chirurgului Ernest Juvara de a realiza la 
Bârlad un monument pentru cinstirea dr. Codrescu, cel care a lucrat pentru binele oraşului, 
iniţiatorul construcţiei spitalului şi al altor multe acte de binefacere. Era preconizată o 
lucrare dăltuită în marmură. Au fost lansate 212 liste de subscripţie. 

În luna aprilie, la rubrica „Impresii zilnice" era consemnat97 evenimentul petrecut 
în foaierul Teatrului Naţional din Bucureşti, unde a fost aşezat bustul dăltuit în marmură, 
dedicat Elenei Teodorini. Autorul şţirii menţiona că artista i-a pozat sculptorului şi că 
piesa era o donaţie a lui Constantin Bălăcescu făcută cu ocazia reprezentaţiei date de 
sindicatul ziariştilor. El remarca: „Ar trebui să fie un semnal pentru cei avuţi, chemaţi 
să sprijine arta". Revenind la gestul lui, Constantin Bălăcescu aminteşte şi intenţia 
exprimată de a doua şi bustul fostului director al Teatrului Naţional, Ion Ghica. 

Cu ocazia zilei de 10 mai 1902 îl aflăm prezent98 la solemnitatea dezvelirii bus
tului regelui Carol I, în curtea liceului Traian din Turnu Severin. Iniţiativa aparţinuse 
corpului didactic al şcolii, pentru a marca 25 de ani de la obţinerea Independenţei de 
Stat a României. 

Solemnitatea a reunit numeroase personalităţi. Printre cei care au luat cuvântul cu 
acest prilej a fost şi Petre Gârboviceanu, reprezentantul Ministerului Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice. 

Bustul turnat în bronz, având înălţimea de 1 m, a fost plasat pe un soclu de 3 m. 
La Expoziţia anului 1902, artistul are înscrise99 în catalog 5 lucrări. Poziţia 165 

„Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia'', basorelief, bronz; 166 „Fiereza"; 167 „Bus-

93 f. 6v. cup „Secolul XX", 25.VIII. 1901, articol semnat D. Kar (M. Strajc, p. 378 = Dimitrie 
Karnabatt); „Familia" anul 37, nr. 35, 2.IX.1901, G. Oprescu, Ştiri„., p. 132 citând „Litere şi Artă", nr. 3/ 
1903. 

94 f. 6v. cup „Secolul XX", 21.XI. 1901; „Săptămâna", nr. 43 (776), 25.X.1985, p. 7 „Revenire la 
Brâncuşi" articol semnat Daniela Mariano. 

95 f. 6v cup „Secolul XX", 21.XI.1901; „Omul zilei: sculptorul Bălăcescu" articol semnat Almavira 
(M. StraJe„., p. 18 = H. St. Strcitman). 

6 f. 5v. 22.VIII.1901. 
97 f. 4v. cup „Secolul XX", 15.IV.1902" Impresii zilnice" articol semnat Ccnsor (M. Strajc„., p. 139 

= „.D. Karnabatt ... ). 
98 f. 9v. 10 cup „Dreptatea" (Turnu Severin), anul X, nr. 429, 12.V.1902, p. I; Arh. St. Buc., fond 

departamentul Artelor, inv. 819, dosar 70/I 937, f. 58 evaluat la suma de 70.000 Ici; ibidem, fond Muzeul 
Alexandru Saint gcorges, inv. 654, dosar 94 (cutia I 5) fotografic. 

99 „Notiţa explicativă a cxpoziţiunci oficiale de pictură, sculptură şi arhitectură 1902", Buc., poziţiile 
165-168 bis; Arh. St. Buc., fond Muzeul Alexandru Saint Georges, inv. 654, dosar 9/1902, f. 3, cup 
„Cronica", ibidem dosar 9 (cutia 15) carte poştală ilustrată; f. 2 I cup „Le Roumanie", 22.VI.1902. 
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tul principelui D. G." (Dimitrie Ghica); 168 „Bustul artistei E. Theodorini"; 168 bis 
„Sic". 

Juriul i-a acordat 100
, pentru valoarea participării, Medalia a II-a. 

În anul 1902 a realizat101 bustul dedicat lui T. Vasilescu, pentru a fi amplasat la 
mormântul de matematică, aflat în cimitirul Bellu. 

În toamna aceluiaşi an finaliza 102 pentru cimitirul Pacea din Botoşani o lucrare 
compoziţională pentru mormântul familiei filantropul Sofian. Comanda epitropilor Ins
titutului de binefacere Sofian a oferit lui Constantin Bălăcescu posibilitatea să modeleze 
un frumos monument. Piedestalul şi întreg monumentul au fost executate din granit de 
Baveno, iar elementele sculptate au fost turnate în bronz. pe monument sunt două 
medalioane redând chipurile Alexandrei şi al lui Nicolae Sofian. Spre aceste medalioane 
sunt concentrate privirile unui bătrân care vine să depună o floare ca recunoştinţă adre
sată acestor binefăcători. Cea de a doua persoană este un copil, şcolar sărac, care 
depune o coroană de premiant celor care, prin orfelinatul creat, l-au ajutat să parcurgă 
drumul şcolii 103

• 

Tot în anul 1902 a realizat 104 un bust Ion C. Brătianu, care a fost dezvelit în oraşul 
Drăgăşani. La solemnitate a participat şi Ion I. C. Brătianu, care a rostit un discurs cu 
acest prilej. La începutul primăverii anului 1903, din iniţiativa unui grup de scriitori s-a 
lansat acţiunea menită a strânge fondurile necesare realizării unui bust care să-l evoce 
pe Costache Negruzzi. Lucrarea a fost încredinţată 105 lui Constantin Bălăcescu, urmând 
a fi amplasată în grădina Episcopiei Ateneului Român. 

Pentru amplasarea la mormântul din cimitirul Bellu a realizat 106 în anul 1903 
bustul lui Petre T. Dancovici. 

Răspunzând comenzii lansate de „Elevii şi admiratorii" profesorului Grigore 
Cobălcescu, a realizat107 în anul 1903 un bust dăltuit în marmură. Lucrarea este semnată 
la spate: C. Bălăcescu. A fost aşezată la mormântul din cimitirul Eternitatea - laşi. 

Ca un omagiu postum a cinstit memoria aceluia care l-a îndrumat în primii ani de 
şcoală, realizând 108 bustul preotului Ştefan Ioan, înălţat la Baia de Aramă. 

În ziua de 2 iulie 1903 a avut loc solemnitatea dezvelirii bustului Augustin Tre
boniu Laurian, amplasat în piaţa Lucaci din Bucureşti. Lucrare de mici proporţii, este 
executată109 de Constantin Bălăcescu în marmură de Carrarra, iar soclul din piatră. 
Inscripţia defineşte pe comanditari: „Lui August Treboniu Laurian, 1810-1881, şcolarii 
şi admiratorii sei, 102". Iniţiativa aparţinuse unui grup de profesori de la liceul Matei 

100 Arh. St. Buc., fond Muzeul Saint Georges, inv. 654, dosar 9/1902, f. 3. 
101 G. Bezviconi ... , p. 31, 279 cimitirul Bellu figura 31-61 T. Vasilescu, 1864-1901. 
102 f. I Iv. cup „Universul", anul XIX, nr. 292, 24.X. I 902, p. I. 
103 f. 11 cup „Jurnalul", 28 iulie 1903 articolul „Sculptorii noştri: ·c. Bălăcescu" de Al. Antemireanu. 

„Starea actuală a monumentului revendică o promptă intervenţie a organelor locale pentru restaurare şi o 
elementară întreţinere. Demersurile pc care le-am făcut s-au bucurat numai de promisiuni că ... ". 

104 f. !Ov. cup „Tribuna Poporului" (Arad), 18.lll.1903, articolul „Sculptorul Băllicescu" semnat 
Leandru (M. Straje ... , p. 617 =Ioan Russu Sirianu (1864-1909); f. 11 cup „Jurnalul'', 28.Vl.1903, „Sculptorii 
noştri" semnat de Al. Antemireanu (M. Straje ... , p. 24-25 = Alexandru Antemireanu, 1877-1910). 

105 „Semănătorul", anul II, nr. 10, 9.111.1903, p. 160; G. Oprcscu: „Ştiri ... ", p. 133. 
106 G. Bczviconi ... , p. 31, 108 cimitirul Bellu figura 43-6, Petre T. Dancovici, 1828-1910. 
107 f. 11; Olga Rusu ş.a. „Cimitirul Eternitatea Iaşi", Iaşi, 1995, p. 78. 
108 Arh. St. Iaşi, fond Universitatea A. I. Cuza dosar 757/1909-1810, f. 13-14. 
109 f. I Iv. cup „Epoca", 3.Vll.1903; f. 11 cup „Observatorul'', 2.VIl.1903, articolul „Idei şi fapte"; 

f. IOv. cup cu articolul „Ultimele informaţii"; Florian Georgescu, Ştefan Ionescu „Bucureşti oraşul nostru 
ghid", Buc., 1970, p. 113 atribuie dezvelirea anului 1905 iar autorul este G. Bălăcescu (sic!), ulterior şi 
Florian Tucă, Constantin Ucrain, „Locuri şi monumente paşoptiste", Buc., 1978, p. 161-162 definesc autorul: 
C. Bălăcescu; Florian Tucă, Mircea Cociu, „Monumente ale anilor de luptă şi jertfă", Buc., 1983, p. 87 
definesc corect numele autorului dar menţin anul 1905 ca dată a dezvelirii. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Basarab. La dezvelire au participat membrii comitetului, C. F. Robescu, primarul capi
talei, Gh. Adamescu, secretarul general din Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, 
maiorul Baranga, aghiotant regal reprezentându-l pe regele Carol I, I. Bogdan, decanul 
Facultăţii de Litere, M. Cărtunescu, decanul Facultăţii de Drept, I. Bianu, din partea 
Academiei Române, Pompiliu Florian, magistrat, O. Onciul, N. Iorga, Ionescu Gion, 
Sabba Ştefănescu. Regele Carol I, care l-a avut profesor de limba română, a trimis o 
coroană. O altă coroană a fost depusă de către profesorii iniţiatori ai acţiunii. Ştefan 
Ioan, din partea comitetului, a elogiat pe cel comemorat şi a procedat la predarea acestui 
act de cinstire Primăriei Capitalei. Primarul C. F. Robescu, primind acest simbol, a adus 
la cunoştinţa participanţilor intenţia de a propune consiliului municipal ca această piaţă 
să poarte în viitor numele lui August Treboniu Laurian. 

Unul din reprezentanţii presei i-a făcut următoarea caracterizare110
, „Bălăcescu e un 

român voinic, înalt, cu pieptul şi umerii largi, cu faţa rumenă, un beau gars, cum ar zice 
francezul. E destul ca să stai câteva momente cu el de vorbă ca să te împrieteneşti şi să zici: 
Încă un român, Bălăcescu e român din creştet şi până-n tălpi, în toate apucăturile lui, ca 
simţire ca şi la vorbă, ca om şi ca artist... Când îl vei auzi cu câtă iscusinţă şi simţire cântă 
din frunză doina oltenească şi când vei studia fizionomia acelor personaj ii pe care le-a eter
nizat în bronz sau în marmură, vei trebui să recunoşti că omul şi artistul e contopit în româ
nul care viează în Bălăcescu. De artişti români România e departe de a fi bogată până acum 
şi de aceea celor pe care-i avem trebuie să le dăm tot sprijinul şi toată încurajarea noastră. 

Opera lui atât de întinsă nu poate să fie judecată astăzi, când artistul e în plină 
putere de muncă, iar pasiunile prea vii, căci succesele lui Bălăcescu au dezlănţuit multe 
pasiuni şi au dat naştere la multe cleveteli. Ceea ce putem spune acum este că Bălăcescu 
va ocupa o frumoasă pagină în istoria sculpturii române". 

ln luna martie 1904, Constantin Bălăcescu primise comanda pentru realizarea 111 

unui bust pentru cinstirea lui Alexandru Ioan I. Cuza. Lucrarea a fost hărăzită pentru 
localitatea Griviţa, pentru a fi aşezată în faţa şcolii. Iniţiativa a aparţinut lui Stroe 
Beloescu, personalitate care a contribuit112 prin multe acte de binefacere la propăşirea 
localităţii şi judeţului Tutova. Presa consemna sentimentele patriotice şi filantropice ale 
lui Constantin Bălăcescu. 

Cu prilejul unei vizite la Turnu Severin, regele Carol a vizitat grădina liceului 
Traian, care devenise deja o renumită grădină botanică a localităţii. A putut astfel re
marca113 valoarea lucrărilor realizate de sculptorul Constantin Bălăcescu, căruia i-a adresat 
felicitări şi urări pentru viitoarele realizări. 

Pentru cimitirul catolic din Bucureşti a realizat 114 în anul 1904 un bust turnat în 
bronz evocându-l pe Oppler Wilhelm Hoeflich (1820-1889). 

Presa a consemnat în luna mai prezenţa cu noi lucrări, pe care le-a expus 115 în 
vitrina de la „L'Independance Roumaine". Se făcea menţiunea că artistul n-a fost pre
zent la recenta expoziţie organizată ca anuală de către Tinerimea Artistică. Erau menţionate 
piesele: bustul Caterina, redând o ţigancă cu cozile pe umeri şi cu luleaua în colţul gurii. 
Era caracterizată de către realizatorul cronicii artistice ca fiind „un studiu minunat". A 

110 f. 11 cup „Jurnalul'', 28.Vl.I 903 „Sculptorii noştri: C. Bălăccscu de Al. Antemircanu. 
111 f. 8v.; 7v. cup „Tutova" (Bârlad), 13.III.1904. 
112 Arh. St. Vaslui, fond Primăria oraşului Bârlad, inv. 6, dosar 18/46/1935 f. 1-3; „Universul", anul 

52, nr. 165, 17 iunie 1936, p. 14; „Stroc Bellocscu, un marc filantrop (1838-1912)'', articol de prof. Const. 
Th. Moroşan, în: „Natura", anul XXVI, 15.Vl.1937, nr. 6, p. 270-274. 

113 f. I Iv. cup ,.Universul", 29.IV. I 904 referinţă la monumentele de la Tulcea şi Turnu Severin. 
114 f. !Iv. cup „L'lndcpendancc Roumainc", 5.V.1907 bustul M. Opplcr tatăl, piesă turnată în bronz, 

lucrare expusă ini\ial în vitrina periodicului „L'lndependance Roumainc", G. Bezviconi .. „ p. 206. 
11 f. 12 „Observatorul", 8.V.1904 „Cronica artistică: Trei busturi". 
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doua lucrare era bustul lui Oppler Wilhelm Hoeflich, iar a treia era un mic bust, o 
reducţie îngrijită a bustului realizat cu ani în urmă pentru a-l evoca pe Lascăr Catargiu. 

Pentru manifestările dedicate cinstirii lui Ştefan cel Mare a realizat116 un meda
lion de 150 mm. În acest caz, materialul folosit a fost pământul ars - teracota. Peste ani, 
piesa a făcut parte din colecţia Muzeului Saint Georges, de unde, în anul 1948, a fost 
trecută în patrimoniul Aşezământului Nicolae Bălcescu, împreună cu medalionul Mihai 
Viteazul şi macheta monumentului Tudor Vladimirescu. 

În toamna anului 1904, la Craiova, familia lui Avram Beligrădeanu i-a coman
dat117 lui Constantin Bălăcescu un monument care a fost aşezat în incinta cimitirului 
israelit. Presa l-a apreciat ca fiind „cel mai grandios dintre celelalte monumente din 
cimitirul israelit". 

Consecvent, a revenit şi în anul 1905 cu noi realizări, pentru a le oferi prioritar 
atenţiei publice şi a expus118 în vitrina de „L'Independance Roumaine" o statuie mărimea 
1/1, redând pe copila de cinci ani, pe care o pierduse familia colonelului Magheru. 
Ulterior, lucrarea a fost aşezată 119 în cimitirul Bellu. Şi tot în incinta acestui cimitir a fost 
adus120 şi bustul tinerei Sofia Mavrodin. 

Toamna anului 1905 a fost marcată şi de amploarea pe care a luat-o conflictul 121 
dintre sculptorii Constantin Bălăcescu şi Rafaello Romanelli, de fapt un conflict între 
sculptorii români şi sculptorul italian mai sus citat. Acestuia i se reproşa că folosea 
procedee incorecte menite a-i asigura adjudecarea lucrărilor, mergând până la înlătura
rea unor contracte deja încheiate în favoarea altor sculptori. Astfel, presa cita cazul 
lucrării bustului Lascăr Catargiu. Se aminteşte că incorectitudinea lui Romanelli a de
terminat Consiliul Academic din Italia să procedeze la excluderea lui din rândurile 
artiştilor abilitaţi să primească comenzi pentru viitoare monumente. Venit în România, 
deşi se angajase că nu va mai proceda în această manieră, faptele îl incriminau şi aici 
de incorectitudine şi atitudine ostilă faţă de artiştii români. Constantin Bălăcescu a fost 
cel mai vehement opozant pentru asemenea practici. Lui i s-au alăturat D. D. Mirea, 
Frederic Storck, O. Spaethe. La începutul anului 1906, conflictul a generat o adevărată 
răzvrătire a sculptorilor români împotriva lui Romanelli. 

În primăvara anului 1906, o sugestivă 122 descriere a muncii lui Constantin Bălă
cescu a fost consemnată în presa timpului. Reporterul a făcut o vizită în atelierul artis
tului, care se afla în spatele palatului Funcţionarilor Publici din piaţa Victoriei. Erau trei 
încăperi vaste, unde zece lucrători, din care trei roinâni, tăiau marmura. Cu prilejul 
vizitei a putut remarca mai multe lucrări în diverse stadii de realizare. A reţinut bustul 
Mihăileanu, bustul dr.Perşu, precum şi componentele pentru monumentul funerar Maria 
Romulus Preda, care urma să fie aşezat123 în cimitirul Bellu. Componentele se executau 
în marmură de Cararra. Comanda fusese făcută prin stăruinţa lui G. Dissescu, legatarul 
universal al defunctei. 

116 Arh. St. Buc., fond Alexandru Saint Georges, inv. 617, dosar 19/1947-1950, f. 107. 
117 f. I 5v. cup „Curierul oltean'', 20.IX.1904 articol semnat de Sirius (M. Strajc ... , p. 653, 302 = 

Octavian Goga), dezvelit la 19 .IX.1904. 
118 f. 12v. cup „Voinţa Naţională", 16.IX.1905, f. 12 cup „Voin!a Na!ională" 29.IX.1905; „La 

Roumanie'', 27.IX.1905; „Independentul Român'', 20.IX.1905. 
119 G. Bezviconi ... , p. 178, cimitirul Bellu, figura 83-160. 
120 idem, p. 30, 184, cimitirul Bellu, figura 18 b-3. 
121 f. 12 cup „Tara", 8.XIl.1905; cup „Propaganda", 12.XIl.1905; cup „Tara", 5.1.1906 articolul 

„Agitaţia sculptorilor" semnat „R". 
122 f. 12v. cup „Conservatorul", 16.IV.1906 articolul „Un marc monument" semnat Alan (M. Strajc) ... , 

p. I O = Alexandru Antcmircanu. 
123 G. Bczviconi ... , p. 31, cimitirul Bcllu figura 3~10. 
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Toamna anului 1906 produce în viaţa lui Constantin Bălăcescu o nouă schimbare 
de decor. Părăseşte Bucureştiul şi se mută la Iaşi, unde a început să desfăşoare şi o 
activitate didactică. La deschiderea cursurilor Şcolii de Belle Arte, noul venit a rostit 124 

un discurs audiat cu interes de către colegii artişti plastici, de participanţii la cursurile 
şcolii şi de publicul prezent. Prezenţa la catedra ieşeană nu l-a îndepărtat de procesul 
de creaţie. Familia defunctului dr. Philipescu i-a comandat realizarea125 unui monument. 
Artistul a schiţat mai multe variante, supuse atenţiei comanditarilor, care au ales una 
dinele. După câteva luni de prezenţă la catedra şcolii s-a prezentat126 la concursul pentru 
ocuparea catedrei de sculptură. Această catedră devenise vacantă prin decesul titularu
lui, sculptorul D. Tronescu. Comisia examinatoare a fost alcătuită 127 din directorul şcolii, 
Emanoil Bagdasare, W. C. Hegel şi D. Serafim. În unanimitate a fost desemnat128 cel 
care deja dovedise şi calităţi pedagogice în perioada cât a asigurat suplinirea acestei 
catedre. 

Artistul şi omul de la catedră s-a lansat129 în apărarea soartei artei române. Ne 
referim la reacţia manifestată în presă faţă de lucrările realizate de artişti străini, care 
nu ne caracterizau în arta statuară. Studenţimea din Bucureşti şi Iaşi şi-a manifestat 130 

cu promptitudine poziţia, susţinându-l pe Constantin Bălăcescu. Simpatia a fost expri
mată prin luări de poziţie de amploare. Presa a integrat în această conjunctură o serie 
de date biografice, evidenţiind munca şi calităţile artistice ale lucrărilor realizate. 

La expoziţia Tinerimii Artistice, organizată în luna iunie 1907 la Ateneul Român, 
Constantin Bălăcescu a participat131 cu exponatele: un mic bust al lui Lascăr Catargiu; 
tip de veneţian; Nineta îmbrobodită; Gândirea. Presa făcea menţiunea că bustul Lascăr 
Catargiu fusese comandat de Clubul Conservator şi fusese dăltuit în marmură. 

Tot în luna iunie, profesorul Constantin Bălăcescu a trăit emoţiile deschiderii 132 

expoziţiei cu lucrări ale cursanţilor Şcolii de Arte Frumoase din laşi. Realizările au fost 
apreciate, primind felicitări pentru rezultatele obţinute. 

Conducerea pe ultimul drum a pictorului Nicolae Grigorescu a reunit numeroşi 
artişti plastici. La solemnitatea de la Câmpina a luat cuvântul' 33 şi Constantin Bălăcescu, 
ca reprezentant atât al Şcolii de Arte Frumoase din Iaşi, cât şi al Ateneului Român. 
reţinem următoarele: „Am o grea şi penibilă însărcinare de a depune pe mormântul lui 
Grigorescu, împreună cu această jerbă de flori, lacrămile şi durerea ce încearcă Şcoala 
de Arte Frumoase din Iaşi. Maestrul Grigorescu, nu numai pentru elevi, dar şi pentru 

124 f. 18v. cup din 7.X.1906 informaţia că Ia 25.IX.1906 avusese loc deschiderea cursului. 
125 f. 13 cup „Evenimentul", 6.XII.1906. 
126 f. 12v. cup „Monitorul Oficial" nr. 198, 2/15.Xll.1906, p. 7286 Administraţia Casei Artelor 

anunţ.a lansarea concursului pentru ocuparea catedrei de sculptură la I 8.XII.1906. 
127 f. 12v. componenţa comisiei: f. 13 cup „Evenimentul", 6.Xll.1906; f. 13 cup „Conservatorul", 

consemna că a fost desemnat câştigător Constantin Bălăcescu. 
128 f. 12v. cup „Tara", 27.Xll.1906 Constantin Bălăcescu ales în unanimitate. 
129 f. 22 cup „Patria" (Bucureşti), anul I, 1907, p. I articolul „Arta Română" prezintă reac1ia lui 

Constantin Bălăcescu; f. 13 cup „Adevărul", 19.11.1902, p. 2; f. 17 cup „Neamul Românesc" 22.Xl.1907, 
p. 917 înregistra reac\ia lui Constantin Bălăcescu la importul statuilor naţionale româneşti, f. 18 cup „Patria" 
30.X scrisoarea lui Constantin Bălăcescu către L'lndependance Roumaine; f. 17, 17v., 2v. Procesul verbal 
referitor la diferendul Rafaello Romanelli - Constantin Bălăcescu încheiat la 3/16.Xll.1907; f. 18 cup 
dintr-un periodic italian I 5.XII.1907; f. 20 cup „Liberalul" (laşi) nr. 229, 1907; f. I 6v. cup „Conservatorul", 
29. IX.1907 articolul „O explicaţie necesară". 

130 f. 20 consemnarea în presă a reacţiei studenţilor. 
131 f. 14v. cup „Acţiunea Conservatoare'', 15.IV.1907 „Sculptorul Bălăcescu la Expoziţia Tinerimea 

Artistică la Ateneul Român". 
132 f.15 cup „Liberalul" (laşi), 22.Vl.1907; f. 14v. cup „Prezentu'', 24.Vl.1907 la 17.Vl. s-a deschis 

expoziţia. 
133 f. I 3v. cup din 26.VII.1907. 
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noi, profesorii, a fost un continuu imbold de simţiri adânci, de atracţie către ideal, către 
frumos şi către românism. Acum, când lupte de ură se dau elementului artistic românesc, 
de duşmanii fireşti şi nefireşti, pierderea lui Grigorescu ne depolează. Grigorescu, în 
întreaga sa carieră, a ştiut a da altiţelor şi plugarului acea căldură a firei artistului şi a 
simţului românesc în întregime". 

După rostirea cuvântării, Constantin Bălăcescu a depus două frumoase jerbe de 
flori dip partea instituţiilor care-l delegaseră la această adunare de doliu. 

ln ultimele zile ale verii şi ale începutului toamnei aceluiaşi an îl aflăm prezent 
în Oltenia, petrecând câteva zile în ambianţa munţilor care încadrează mănăstirea Tis
mana. Aici s-a aflat în anturajul lui George Coşbuc. Pasiunea de căţărători pe cărările 
munţilor le-a purtat paşii pe plaiuri mioritice, prilej de dialog despre cele multe, menite 
a fi promotoare ale vieţii culturale româneşti. Presa a înregistrat134 participarea acestora 
la o şezătoare literară organizată la vila Sfetea, în zi de duminică. A fost reţinută reacţia 
lui Ge<_?rge Coşbuc faţă de modul cum îi sunt recitate versurile. 

ln următoarele zile, presa publica135 o scrisoare a lui Constantin Bălăcescu prin 
care condamna abuzurile unor reprezentanţi ai administraţiei Casei Artelor. 

În cuvântarea de la începutul anului şcolar, exprimată în plenul adunării profeso
rilor şi elevilor, s-a referit Ia importanţa artelor plastice. Această semnificativă cuvân
tare, prin conţinut şi mod de abordare, presa a publicat-o în coloanele sale136

• 

Analitic pentru soarta prezentă şi viitoare a învăţământului artistic, Constantin 
Bălăcescu acţiona cu consecvenţă şi tenacitate pentru înlăturarea unor aspecte care se 
constituiau o frână în procesul instructiv-educativ. De la problemele şcolii trece la cele 
care implică atitudini conc~rtate ale tuturor celor care doreau să promoveze în for public 
produsul artiştilor români. ln luna noiembrie se referă 137 la „Importul statuilor naţionale 
române". Cu acest prilej sunt analizate monumentele capitalei, relevând erorile făcute 
din ignoranţă de către artiştii străini care le-au realizat. Articolul a provocat, la timpul 
respectiv, senzaţie şi chiar o reacţie anacronică cu epoca. Sculptorul Romanelli, lezat de 
cele prezentate de Constantin Bălăcescu, l-a provocat la duel pe artistul român, dar tot 
el, la termenul stabilit de martor, a preferat să fie departe de hotarele României. Proce
sul verbal încheiat la 3/16 decembrie 1907 a consemnat13

R modul cum s-a stins diferen
dul dintre cei doi prin neprezentarea lui Romanelli. 

Preocuparea pentru soarta artelor plastice din România şi a slujitorilor ei l-a 
determinat şi la început de an 1908 să-şi exprime139 pertinente puncte de vedere într-o 
scrisoare preluată de presa timpului. Sub titlul „Nevoile sculptorilor", Constantin Bălă
cescu revendica o ierarhizare a artiştilor; formularea de teme şi organizarea de concur
suri pentru adjudecarea lucrărilor; instituirea de premii anuale; facilităţi pentru docu
mentare pentru temele istorice; aducerea de materiale de calitate pentru artişti, asigurând 
astfel o calitate sporită a lucrărilor, instituirea de burse, salarii corespunzătoare, case de 
ajutor. 

Pentru asigurarea adjudecării lucrărilor de către artiştii români solicita instituirea 
de taxe pentru lucrările de import. 

134 f. 18v. cup „Secolul XX'', septembrie 1907, articolul „Din valea Tismanei - şezătoare literară" 
publicat sub semnătura M. Străjanu (Gazeta Transilvaniei) M. Straje ... , p. 682, Mihail Strajan, 1841-1917; 
cup „Patria" (Bucureşti), 30.IX.1907. 

135 f. I 5v. cup „ Voinţa Na1ională", 5 .IX.1907 scrisoarea lui Constantin Bălăcescu constituindu-se o 
luare de. poziţie faţă de abuzul reprezentanţilor administra1iei Casei Artelor. 

136 f. 16v. cup „Opinia" (laşi), 27.IX.1907. 
137 f. 17 cup „Neamul Românesc", 22.Xl.1907, p. 917. 
138 f. 17, 117v., 18, 20, 21, 2lv. 
139 f. 18v. cup „Voinţa Na!ională", 23.Xll.1907; idem 10.1.1908. 
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Tenacitatea şi combativitatea manifestate de Constantin Bălăcescu, în luna ianua
rie 1908, au dus la desemnarea140 lui ca reprezentant al Şcolii de Arte Frumoase din Iaşi, 
în comitetul de conducere a Societăţii Generale a Artiştilor din România. În luna februa
rie îl aflăm integrat 141 într-un colectiv prezidat de către Spiru Haret, care şi-a asumat 
misiunea de a formula ideile care urmau să ducă la reorganizarea Şcolii de Arte Frumoa
se. Din comisie mai făceau parte Tzigara Samurcaş, Costin Petrescu, D. Mirea, D. 
Serafim ş.a. 

Anul 1908 înregistrează142 prezenţa în cimitirul Sf. Nicolae-Ungureni din Craiova 
a bustului Drugă, realizat de Constantin Bălăcescu. 

Participând la Expoziţia oficială a anului 1909 cu un bust reprezentând un ţăran 
din zona montană a Gorjului, primeşte premiul III. menţionăm în acest caz şi o reacţie 
dură la adresa realizărilor143 sale. Cronicarul „m" la rubrica „Artele la noi", referindu-se144 

la sculptura prezentată, formula aprecierea: „aduce pe departe cu adevărata sculptură ... 
piatră cioplită şi atâta tot". Semnificativ, cronicarul formula superlative la adresa lui 
Brâncuşi. 

Continuând cu preocupările pentru cinstirea foştilor parlamentari, a realizat145 

pentru Senat bustul dăltuit în marmură de Cararra, dedicat lui Petre S. Aurelian. 
Personal~tatea profesorului Constantin I. Stoicescu a evocat-o prin realizarea 146 

unui bust dăltuit în marmură, comandat de Ministerul Lucrărilor Publice, şi a unui 
medalion comandat de familie pentru mormântul din cimitirul Bellu. 

Expoziţia oficială a anului 1910 a adăpostit147 cinci realizări ale lui Constantin 
Bălăcescu: 212 „Tudor Vladimirescu; 213, 214 „Cap de expresie"; 215 „Spre baie"; 216 
„Copil". 

La începutul lunii iulie a fost organizată expoziţia anuală cu realizările elevilor 
Şcolii de Arte Frumoase din Iaşi. Cronica artistică publicată releva148 evoluţia cursanţilor, 
subliniind contribuţia profesorului Constantin Bălăcescu la promovarea talentelor. 

Din oferta făcută 149 de Constantin Bălăcescu pentru a primi comanda pentru 
monumentul Mihail Kogălniceanu, preconizat să fie înălţat la Iaşi, reţinem din enume
rarea principalelor realizări precizarea că la monumentul de la Tulcea, dedicat revenirii 
Dobrogei la teritoriul naţional, a modelat vulturul, restul componentelor fiind creaţii ale 
defunctului Vasilescu. O altă precizare este relativă la existenţa la Craiova a două bus
turi Gheorghe Chiţu şi a patru busturi evocându-l pe Dirie Mihail (turnate în bronz şi 
dăltuite în marmură, fără precizarea câte sunt de un fel şi câte de alt fel). Pentru Clubul 
Agricol din Bucureşti şi localitatea Colăşei a realizat două lucrări redându-l pe Nicules
cu-Dorobanţu. 

La 14 februarie 1910, Constantin Bălăcescu adresa 150 o invitaţie către comitetul 
de iniţiativă pentru a vernisa macheta monumentului Mihail Kogălniceanu. 

140 f. 30 cup „Conservatorul'', 1908. 
141 f. 12v. cup „Adevărul", 28.11.1908. 
142 f. 19, cup ,,Dolju" (Craiova), 15.VIll.1908". „Note şi impresii - impresii din Craiova", articol 

semnat: „Gârbea, profesor". 
143 Arh. St. Buc., fond Muzeul Alexandru Saint Georges, inv. 654, dosar 12/1909, f. 7 Premiul III 

= 500 lei. 
144 ibidem, f. 18-19 cup „Viitorul'', 1909. 
145 f. 16v. cup „Patria", 20.IX.1909; Arh. St. Buc., Municipiu, fond Ateneul Român, dosar 4/1909, 

f. 24-25 oferta lui Constantin Bălăcescu pentru a realiza bustul Petre S. Aurelian pentru Ateneul Român. 
146 G. Bezviconi ... , p. 31, 258, cimitirul Bcllu figura 21-83 Constantin Stoicescu 1843-1909. 
147 „Expoziţia oficială, Salonul 1910, catalog", p. 23, poziţiile 212-216. 
148 f. 20 cu rubrica „Cronica artelor", 2.VII. I 910, p. I. 
149 Arh. St. laşi, fond Universitatea A. I. Cuza, dosar 757/1909-1910, f. 13-14. 
150 ibidem, f. 26. 
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La Expoziţia oficială a anului 1911, Constantin Bălăcescu a participat151 cu: 331 
„Lupta de la Călugăreni", basorelief turnat în bronz; 332 „Cap de copil"; 333 „Macheta 
monumentului de la Călugăreni". Expozantul a fost răsplătit152 cu medalia II. Presa a 
reţinut 153 această participare. Cronicarul I. Cerna remarca la schiţa monumentului poziţia 
ciudată a calului. 

De la I aprilie 191 l a fost numit154 sculptor în serviciul Comisiunii Monumente
lor istorice, pentru a realiza mulaje după ornamentele şi decoraţiunile monumentelor. 
ceste lucrări wmau să fie reunite în Muzeul Administraţiei Casei Bisericii. Rezultatele 
nu au întârziat, iar deplasările în calitate de inspector pe la monumentele istorice i-au 
facilitat o serie de constatări care l-au determinat să raporteze 155 preşedintelui Comisiu
nii Monumentelor Istorice, Ion Kalinderu, starea de ruină a unor monumente, precum şi 
modul cum se făcea pictarea sau repictarea unor biserici. Revendica instituirea unei 
comisii formate din artişti şi alte persoane competente, care să aprecieze lucrările. 

La 17 aprilie, presa aducea la cunoştinţă un comunicat al Ministerului Cultelor, 
prin care cei interesaţi 156 aflau că la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti era vacantă 
catedra de sculptură şi modelaj. 

În primăvara anului 1912, o vizită a unui reporter în atelierul lui Constantin 
Bălăcescu, pe care îl avea în Bucureşti, Calea Griviţei, nu departe de Şcoala de Arte 
Frumoase, l-a surprins lucrând la bustul lui Ludovic Russ, care wma să fie plasat în 
grădina bisericii157 Sf. Spiridon din Iaşi. În prezent, în cimitirul Eternitatea din Iaşi, la 
mormântul lui Ludovic Russ este158 un medalion realizat de Constantin Bălăcescu. 

O realizare a anului 1912 a fost aşezată 159 în curtea Muzeului Memorial „Ioan 
Slavici" de La Şiria. Este bustul turnat în bronz, care-l cinsteşte pe Ioan Russu-Şirianu. 
Lucrarea a fost comandată de ţăranii români, ca semn al cinstirii aceluia care, prin 
faptele sale, a fost un apărător al neamului românesc. La 3 mai 1914, la Şiria, a avut 
loc solemnitatea dezvelirii 160 bustului lui Ioan Russu-Şirianu. 

Anul 1912 l-a antrenat în diverse călătorii în ţară, pentru a cunoaşte monumen
tele. Ceea ce considera semnificativ îl prelua161 ca mulaj. Aşa a procedat la Văcăreşti, 
Antim, Colţea. De la Colţea a copiat portalul, care ulterior a fost trimis la Roma, pentru 
a fi expus într-o expoziţie. De la Văcăreşti şi Antim a realizat portaluri, coloane, capi-

151 „Expoziţia oficială 1911. Catalog", poziţiile 331-333. Poziţia 331 face parte din patrimoniul 
Muzeului Militar Naţional, vezi G. Topârceanu, Plastica în Muzeul Militar Central Buc., 1967, f. IO cup 
„L'Indepcndance Roumaine", articolul „Notes d'Art" de Olimp Grogore Ion (M. Strajc ... , p. 347 = Ioan 
Olimp Grigore, 1881-1933). 

152 f. 9 cup „Ordinea" articolul „Salonul Oficial 1911" de Vasile Ravic referinţă la premiile acordate: 
Constantin Bălăcescu, obţinând medalia a II-a. 

153 „Calendarul Minervei pe 1912", p. 190 „Sculptura la Salonul Oficial 1911 la Ateneul Român" 
de N. Pora: Arh. St. Buc., fond Muzeul Alexandru Saint Georges, inv. 654, dosar 1911911, f. 8 cup „Acţiunea" 
articolul „Salonul Oficial 1911 - Sculptura" de I. Cerna. 

154 „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", IV, 1911, p. 12. 
155 f. l 9v., 23 cupuri din „Seara" la rubrica „Note zilnice" Don Ramiro aborda cele constatate de 

Constantin Bălăcescu care în calitate de inspector al Comisiunii Monumentelor Istorice raportase despre 
starea unor monumente istorice precum şi despre pictura nouă făcută de persoane fără competenţă, vezi şi 
Arh. St Buc., fond Muzeul Alexandru Saint Georges, inv. 654, dosar 19/1911, f. 23. 

IS6 f. 19 cup „Epoca", 17.IV.1911. 
157 f. 19v. cup „Dimineaţa", 25.!V.1912 preşedinte al comitetului de iniţiativă a fost dr. Bogdan. 

Dezvelirea urma să aibă loc la I .X. 
15s Olga Rusu ş.a. „Cimitirul Eternitatea Iaşi", Iaşi 1995, foto 206, şip. 187, 36 dr. prof. Ludovic 

Russ junior 1849-1911 (datări diferite ale realizării: odată 1912, iar la p. 36 menţionează 1913). 
159 „O.T.N. Itinerare turistice în vestul României", Buc„ 1969. 
160 E. Gliick, Al. Roz, „Arad, ghid de oraş", Buc„ 1982, p. 132. 
161 f. 20 cup „Epoca", 6.VII.1912, „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", anul V, 1912, p. 

41-42. 
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teluri, inscripţii, steme, chenare de ferestre şi uşi. În teritoriu a întreprins asemenea 
acţiuni~ la mănăstirile Horezu, Mamu, Brâncoveni şi Polovragi. 

In anul 1913 a realizat162 un valoros bust redându-l pe arhitectul Ion Mincu. 
Lucrarea a fost turnată în bronz. În prezent este amplasată în holul Institutului de Arhitec
tură din Bucureşti. 

În noaptea de 3 iulie 1913, activitatea creatoare a acestui artist a încetat163 • La 
dispariţie avea numai 48 de ani. Înmormântarea a reunit numeroase persoane, atât la 
locuinţa din str. Chimistului, cât şi la cimitirul Bellu, unde a fost condus pe ultimul 
drum. Dispărea astfel sculptorul şi profesorul, definit 164 atât de plastic de către unul din 
cronicarii care l-au cunoscut în diversele ipostaze ale vieţii, şi anume: „ ... avea în felul 
lui de a fi voioşia şi spiritul şugubăţ, caracteristic celor de dincolo de Olt". 

Spre sfârşitul anului, Eufrosina Bălăcescu, soţia defunctului, solicita165 conducerii 
Ateneului Român, pentru perioada 15 decembrie 1913 - 15 ianuarie 1914, sala biblio
tecii, pentru a expune sculpturi rămase de la artist. Pe cererea depusă se află menţiunea 
că expoziţia a fost organizată în luna ianuarie 1914. vernisajul 166

, conform invitaţiei 
tipărite, ar fi avut loc în ziua de 22 decembrie 1913. Presa a acordat 167 atenţie acestei 
expoziţii, dorită a fi o retrospectivă. De fapt, soţia a reuşit să reunească numai câteva 
lucrări, expoziţia având un caracter neunitar. 

Peste ani, după primul război mondial, Eufrosina Palia, fosta soţie a lui Constantin 
Bălăcescu, organizatoarea expoziţiei retrospective, intervenea la conducerea Ateneului Ro
mân pentru a recupera lucrările artistului, depunând168 în acest sens o listă a acestora. 

O lucrare a lui Constantin Bălăcescu, pe care în actuala etapă de documentare 
nu o putem data, a fost donată 169 în luna ianuarie 1936 de către Maria N. Filipescu 
conducătorului Muzeului Alexandru Saint Georges. Era un medalion de marmură, 
având dăltuit în basorelief efigia lui Nicolae Gr. Filipescu. 

Din piesele citate presă reţinem pe cele pe care nu le-am prezentat până în 
prezent. Ne referim la piesa 23: Tocilescu; bustul Constantin Bălăcescu. 

Pentru a completa lista celor care n-au fost amintite menţionăm şi următoarele 
creaţii: în cimitirul Bellu, bustul senatorului Spartali Mavrutzi (Mavruţ) Ion şi A. T. 
Cosmescu; în cimitirul Ungureni din Craiova, în cavoul familiei Mihail, un bust al lui 
Constantin N. Mihail; în cimitirul din Budapesta, bustul Silviu Suciu; în clădirea Par
lamentului României - Rotonda, bustul generalului Dim. Lecca; în Sala Regiei, bustul 
Grigore Trandafil. 

Considerăm că prezenta evocare poate servi ca o călăuză care să conducă la 
cunoaşterea contribuţiei acestui artist sculptor la propăşirea artelor plastice româneşti. Este 
o incursiune incompletă, alte numeroase izvoare vor completa lista realizărilor, iar definirea 
actualului loc de păstrare va permite fotografierea, analiza creaţiei, a amplasamentului pen-

162 Semnată: Constantin Bălăcescu I 913. 
163 f. 20v. cup „Minerva" anul V, 5.VIl.19I3; f. 21. 
164 f. I 9v., 20v. cup „Minerva" I 913 „Figuri dispărute: sculptorul Constantin Bălăcescu" semnat de 

N. P. (M. Straje ... , p. 495, 567-568 =Nicolae Pora, 1881-1941); „Calendarul Minervei pc 1914", p. XCIV. 
165 Arh. St. Buc., Municipiu, fond Ateneul Român, dosar 3/1914, f. 2. 
166 f. Iv., 21 cup „DIMINEAŢA", 1913. 
167 f. 19v. cup „ADEVĂRUL'', 1814 păreri şi impresii despre expoziţia Bălăcescu. 
168 Arh. St. Buc., Municipiu, fond Ateneul Romăn, dosar 4/1926-1931, f. I 28, Eufrosina Palia, fosta 

soţie a lui Constantin Bălăccscu, solicita restituirea lucrărilor depuse la Ateneul Român conform listei (lipsă 
la dosar). 

169 Arh. St. Buc., fond Muzeul Alexandru Saint Georges, inv. 617, dosar 3/1936, f. 102, 102 v.; G. 
Bezviconi ... , p. 129, Filipescu Nicolae Gr. 1861-1916, soţia Maria 1865-1964 n. Blarenberg Cimitirul Bellu 
figura 43 b-4. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PERSONALIT Ă n BUCUREŞTENE 219 

tru cele care au rămas pe locul hărăzit de comanditari şi artistul creator. Acţiunea va permite 
elaborarea unei monografii în care omul şi creaţia să se bucure de cuvenita analiză, în con
text cu epoca în care a trăit şi a muncit, cu ceea ce a caracterizat acei ani în creaţia artistică 
românească şi străină. Va fi o reală contribuţie la opera de protejare a Patrimoniului Artistic 
Naţional, parte componentă a ceea ce defineşte specificul acestui popor. 

SUMMARY 
Documentary References Concerning Sculptor Constantin Bălăcescu 

The author presents biographical data about a Romanian sculptor less known to the public -
Constantin Bălăcescu, active in Italy for 17 years, then in Romania. The paper presents the sculptor s 
activity after his return to Roman ia, and is a real guide for those interested in jinding aut information about 
the artist s life and work. 
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GOLESTII ÎN DOCUMENTE 
' 

BUCUREŞTENE (1700-1831) 

Ionel Zănescu 
Camelia Ene 

În secolul al XVIII-iea şi la începutul sec. al XIX-iea oraşul Bucureşti a cunoscut 
o neîncetată dezvoltare economică, demografică, edilitară şi culturală. Dezvoltarea a 
fost în strânsă legătură şi cu caracterul său de mare vad comercial, datorată încrucişării 
de drumuri neguţătoreşti, fiind în timp, o adevărată placă turnantă între Occident, Răsărit 
şi Poarta Otomană precum şi un centru nodal pentru comerţul din cele trei ţări româneşti. 

Direcţia generală a Arhivelor Naţionale din Bucureşti precum şi colecţia de do
cumente a Muzeului Municipiului Bucureşti deţin un număr important de documente ce 
fac referire, direct sau indirect, la familia Goleştilor 1 • 

Astfel, pentru perioada mai sus menţionată, 1700-1831, în cele două colecţii 
există 38 de documente în care sunt implicaţi unii membrii ai familiei Golescu, fie în 
calitate de mari dregători ai domniei, fie ca participanţi în tranzacţii comerciale - multe 
cu conotaţii religioase şi chiar culturale2• 

Reconstruirea imaginii urbanistice şi edilitare a oraşului Bucureşti se comple
tează, în cadrul unor documente, cu acele acte de vânzare a locurilor de casă din 
mahalale, care cuprind preţioase informaţii topografice, atunci când se face delimitarea 
precisă. a fiecărei proprietăţi. 

ln secolele XVII-XVIII oraşul Bucureşti a traversat importante etape în devenirea 
sa urbanistică. Dacă la începutul acestei perioade oraşul era o aşezare mai puţin aglomera
tă sub raport demografic şi constructiv, dezvoltarea sa economică intensă şi rapidă a deter
minat crearea unor adevărate aglomerări urbane mai cu seamă în centrul Capitalei. 

Mahalaua reprezenta delimitarea în teritoriu a unei aglomeraţii urbane ce îşi lua 
numele de la un dregător, meşteşugar sau negustor, de la numele unei bresle de 
meşteşugari, fie de la numele unei biserici sau mănăstiri sau de la situarea geografică 
a mahalalei. 

Mahalaua Golescu (sau a Golescului) se afla pe lângă Dâmbovicioara, pe malul 
drept al Dâmboviţei şi îşi luase numele după un vestit membru al familiei Golescu. 
Prima menţiune a mahalalei Golescului apare într-un document aflat în posesia Mu
zeului Municipiului Bucureşti. Acesta este un zapis din 24 iulie 171 O prin care se vindea 
un loc de casă care se afla „dinaintea porţii Golescului şi a Buicescului" din mahalaua 
Golescului3

• 

Un alt act, din 2 nov. 1730 aminteşte de casele în care locuia „Ştefan Racoviţă 
vtori-portar", „aflătoare lângă Dâmboviţa, supt malul Mitropoliei, în mahalaua Golescului"4

• 

La 22 iulie 1764, Ştefan Racoviţă voievod întăreşte stăpânirea lui Badea Ştirbei 
peste unele case din mahalaua Golescului5• Peste 10 ani, un alt document datat 1 iulie 

1 Florian Georgescu, Oaul I. Cemovodcanu, Ioana Cristache Panait, Documente privind istoria 
oraşului Bucureşti, S.P.C., Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, Buc. 1960. 

2 George Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1634-1800), Editura academici 
Republicii Populare Române, Buc., 1962. 

3 Original românesc, hârtie, fără peceţi, nr. inv. 25324. 
4 Original românesc, hârtie, fără peceţi, nr. inv. 31402. 
5 Academia Română, XCIV - 29. Original, hârtie cerată, pecetea domnească, în timbru sec şi 
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1774 pomeneşte din nou de mahalaua Golescului. Astfel, Maria Logofeteasa vindea lui 
Paraschiva dulgherul o casă lângă biserica Sf. Ilie din mahalaua mai sus amintită6• 

Mahalaua Golescului este menţionată în alte două documente, care sunt de aceas
tă dată pricini. 

Prin anaforaua de la l febr. 1784, marii vomici arată domnitorului că vorniceasa 
Aniţa Ştirbei cere pe drept chiria neplătită de ani de zile de aceia care au case pe locul 
ei din mahalaua Golescului7• 

În documentele din 15 dec. 1793 este implicat chiar Radu Golescu, fost mare 
logofăt. De aici reiese că marii boieri cercetează pricina fostului mare logofăt care cere 
ca cei ce au case pe locul său să-i plătească chiria ce n-au plătit-o unii dintr-înşii după 
vremi. Cei ce nu vor plăti la timp îşi vor pierde binalele (casele)"8

• 

Denumirea mahalalei se va păstra şi la începutul sec. al XIX-iea când un docu
ment din 1806 pomeneşte de unele case „aflându-se în mahalaua Golescului, lângă 
Dâmbovicioara"9• Dincolo de caracterul lor pur tranzacţional, contractele de 
vânzare-cumpărare oferă în totalitatea lor, imagini pentru dezvoltarea urbanistică a oraşului 
pentru structura sa demografică, mai ales sub raport profesional, pentru practicile socia
le de epocă, pentru evoluţia mentalităţii locuitorilor săi în diferite stadii istorice. 

Prima tranzacţie în care este implicat un membru al fam. Golescu datează din 
sept. 1776. Cu această ocazie Radu Golescu (cunoscut şi sub numele de Răducanu 
Golescu), în calitate de mare pitar (dregător în divan ce se ocupa cu bucătăria domneas
că) vindea un loc de casă cu pivniţă de piatră, în Mahalaua Arhimandritului, lui Nicolae 
Dudescu, fost mare vomic, cu 500 de taleri 10

• 

La 18 iulie 1797, printr-un zapis domnesc, Alexandru Ispilanti întăreşte marelui 
vomic al obştilor (dregător însărcinat cu administraţia edilitară şi sanitară a oraşului), 
Radu Golescu stăpânirea peste o prăvălie în mahalaua Sf. Gheorghe Vechi, în faţa 
Podului Târgului de Afară, cumpărată la mezat, cu 945 de taleri 11

• 

Pe acelaşi Radu Golescu, tot în calitate de vomic al obştilor îl întâlnim în mai 
multe documente legate de vinderea unor terenuri din zona Curtea Veche, scoase spre 
vânzare. 

Este cunoscut că, în vremea lui Constantin Hangerli are loc scoaterea la mezat a 
„locurilor Curţii gospodăriei cei vechi, de aici din Bucureşti" (Curtea Veche), iar banii 
adunaţi „s-au dat la facerea Curţii domneşti cea arsă de lângă Mihai Vodă" (Curtea 
Nouă). 

Un prim act, din 15 iunie 1798 îl implică pe Radu Golescu în calitate de cum
părător al unui teren de 49 stânjeni cu suma de 11.404 taleri şi 90 bani. Panait Tzigara, 
starostele de neguţători, dă mărturie către domn în legătură cu această vânzare 12

• 

Documentul aflat în colecţia M.M.B. este întărit cu pecetea inelară a domnitoru
lui Constantin Hangerli, în tuş roşu. 

Interesant este că în aceeaşi zi, printr-un alt zapis, Radu Golescu vinde lui Iana
che Gheorghiu Scufa 11 stânjeni şi jumătate din locul cumpărat de el la Curtea Veche, 
~u suma de 2.958 taleri şi 45 de bani 13• 

6 Academia Română, XCI - 109. Original, stare foarte bună, hârtie cu filigran. 
7 Colecţia George Potra, original, stare bună, hârtie cu filigran. 
8 Colecţia George Potra, original, stare bună, hârtie cu filigran. 
9 Original românesc, hârtie fără peceţi, nr. inv. 69639. 
10 Academia Română, III - 127. Original, stare foarte bună, hârtie cu filigran, pecetea lui Radu 

Golescu, în tuş negru. 
11 Academia Română, CLXXXVIII - 83. Original, stare bună, hârtie cu filigran, pecetea domnească, 

în tuş roţu. 
1 Original românesc, hârtie, cu pecetea inelară a domnului în tuş roşu, nr. inv. 35827. 
13 Original românesc, hârtie, fără peceţi, nr. inv. 35828. 
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La scurt timp, după cum aflăm din documentele din 14 iulie 1798, la porunca 
domnului Constantin Hangerli, Radu Golescu, în calitate de mare vomic al obştilor face 
cercetare la faţa locului propunând domnului ca lanache să-şi poată construi o casă pe 
terenul cumpărat de el la Curtea Veche, pe lângă Cafeneaua Ştefan Altântop 
bas-alai-ceauş 14

• 

Tranzacţia legată de acest document nu se opreşte aici. 
Din documentul din I aprilie 1800 aflăm că lanache Gheorghiu Scufa, cel ce 

cumpărase de la Radu Golescu 11 stânjeni şi jumătate, îi revinde lui Hagi Teodosu, fiul 
lui Hagi Iofciu, pentru suma de 4.500 lei25 • 

Urmărind cronologic actele de vânzare cumpărare de case sau terenuri, putem 
constata, treptat, spre sfârşitul sec. al XVIII-lea, o restrângere urbană, o concentrare 
accentuată a construcţiilor, în dauna întinselor locuri cu vii sau livezi. Paralel, are loc 
şi o creştere considerabilă a preţurilor de vânzare, cum se constată în documentul mai 
sus menţionat. 

Pe acelaşi Radu Golescu, de data aceasta în calitate de fost mare vomic al obştilor, 
îl întâlnim în documentul din 2 august 1809, când cumpără de la Vasile Croitorul o casă 
pe Podul Mogoşoaiei, în mahalaua Popii Cozma, pe 8.000 de taleri 16

• 

Frecvente sunt închirierile de locuri pentru construcţii de case sau prăvălii. În 
cuprinsul oraşului, mitropolia şi mănăstirile, care stăpâneau întinse terenuri în zona 
locuibilă a Capitalei practicau sistemul închirierii de locuri pentru casă (cu „embatic"). 
Chiriaşii acestor locuri, pe care îşi înălţau construcţii (case, prăvălii, etc.) erau obligaţi 
fie la plata unor anumite sume anuale de bani, fie în alte prestaţii în natură sau produse. 

Pe lângă actul din 15 dec. 1793, pomenit anterior, şi prin care Radu Golescu, 
mare logofăt, cerea plata unor chirii restante, aveau la îndemână un alt document, din 
5 sept. 1797 17

• 

Din conţinutul acestuia reiese că epitropii mânăstirii Colţea se învoiesc cu Radu 
Golescu, mare vomic, pentru plata chiriei locului pe care acesta avea o prăvălie, situată 
pe uliţa ce merge spre Curtea Veche. 

Acelaşi Radu Golescu, de data aceasta îndeplinind funcţia de mare clucer (dre
gător ce se ocupa cu aprovizionarea curţii domneşti) dăruieşte la 26 ian. 1787 lui Marin 
„copil de casă" un loc de casă cu patru stânjeni pentru care primeşte chirie 20 de parale, 
de stânjen pe an 18

• 

Unii domnitori şi boieri se îngrijeau îndeaproape de aspectul edilitar şi construc
tiv al oraşului, între ei fiind şi numeroşi ctitori de biserici şi mânăstiri. Printre aceştia 
se află şi unii dintre membrii familiei Golescu, iar pe alţii îi întâlnim cu ocazia unor 
danii, fapt prea bine cunoscut în epocă. 

Din documentul din 15 febr. 1693 aflăm că Andrei Golescu, vistier, socrul lui 
Preda Buzescu ban, este unul dintre ctitorii mănăstirii Sf. Ioan cel Mare. Fratele său, 
Dumitru Golescu spătar este cel de-al doilea ctitor al lăcaşului mai sus pomenit 19

• 

Cu acest prilej aflăm că Radu Golescu, fost mare comis, împreună cu fiicele sale 
Zoiţa şi Ancuţa, fac mănăstirii o danie, care constă în 20 pogoane vie la Vespeşti, 51:> 
oi cu miei şi 40 mătci de stupi, spre a fi pomenită toată familia lui, fiind şi ctitori după 
înaintaşii lor. 

14 Original românesc, hârtie, cu pecetea domnului în tuş roşu, nr. inv. 35829. 
15 Original grec, hârtie, fără peceţi, nr. inv. 35830. 
16 Original românesc, hârtie, fără peceţi, nr. inv. 12455. 
17 Academia Română, CLXXXVlll - 85. Original, stare foarte bună, hărtie cu filigran. 
18 Colecţia George Potra, original, stare foarte bună, hârtie cu filigran. 
19 Academia Română, MLXXXV - 165. Copie în condica mănăstirii, fost ms. 2.593. 
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Între timp, mănăstirea Sf. Ioan cel Mare a fost închinată mânăstirii Sf. Ilie din 
Rumelia, ceea ce aflăm din hrisovul din 8 nov. 1696 emis de Constantin Brâncoveanu20• 

Prin acest act reînvia închinarea mănăstirii, deoarece, din cauza „multor răotăţi aici în 
ţară" toate actele vechi ale mânăstirii au fost distruse. 

Biserica şi mânăstirea se află în continuare în atenţia marelui voievod, care printr-un 
hrisov, la 24 martie 1712 arată că a refăcut din temelie biserica Sf. Ioan care era, mică, 
întunecoa.să şi fără turn, acordându-i drept ajutor 100 bolovani de sare de la ocna 
Telega21

• In acelaşi document nu uită să pomenească de cei doi ctitori ai bisericii, Andrei 
şi Dumitru Golescu. 

Trebuie consemnat că în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, Radu Go
lescu a deţinut mai multe funcţii în divan. Astfel el va semna, în calitate de martor, mai 
multe documente, dintre care menţionăm patru. 

La 21 mai 1697, Radu Golescu, în calitate de mare comis depune o mărturie pe 
o întărire de stăpânire a unor case, zapisul fiind emis chiar de cancelaria voievodului 
Constantin Brâncoveanu22 • 

Fiind mare clucer, la 14 apr. 1708, Radu Golescu semnează un zapis asupra unor 
vânzări de case între Ioan, arhimandritul de la mănăstirea Horez şi ciohodarul Grigoraşcu 
din mahalaua Sf. Ioan din Bucureşti23 • 

Documentul datat la 15 iunie 1708, prin care Constantin Brâncoveanu voievod 
cumpără 12 ţigani de la Căpitanul Coandă Comăianu, va fi semnat de Radu Golescu în 
calitate de mare clucer24

• 

În documentul din 24 martie 1712, Radu Golescu, mare vomic, semnează alături 
de ceilalţi membri ai divanului domnesc hrisovul domnitorului privind refacerea biseri
cii Sf. Ioan25

• Tot în calitate de mare vomic, Radu Golescu apare în unele documente 
din timpul domniei lui Ştefan Cantacuzino. 

Astfel, la 17 febr. 1715, marele vomic atestă un loc pe care s-a construit biserica 
Tuturor Sfinţilor de către mitropolitul Antim lvireanul26

• 

Ultimul document semnat de Radu Golescu datează din 2 febr. 1716, când marele 
vomic atestă o danie de casă aflată în Târgovişte către mănăstirea cu hramul Tuturor 
Sfinţilor din Bucureşti27 • 

Un alt membru al familiei, Nicolae Golescu în calitate de mare stolnic, apare doar 
într-un singur document, cel din 26 oct. 179728

• Cu acest prilej, voievodul Alexandru 
lpsilanti înnoieşte cele hotărâte de Hagi Dumitrache Papazoglu cu privire la administra
rea averii sale. 

Este de remarcat că printre semnatarii zapisului domnesc se află şi Radu Golescu, 
mare vomic al obştilor. Radu Golescu (cunoscut şi sub numele de Răducanu G.) îşi 
păstrează funcţia de mare paharnic, apoi de mare vomic al obştilor atât pe timpul 

20 Academia Română, MLXXXV - 2. Copie în condica mănăstirii Sf. Ioan cel Marc, fost ms. 2.593. 
21 Academia Română, MLXXXV - 3. Copie în condica mănăstirii Sf. Ioan cel Marc, fost. ms. 2.593. 
22 Academia Română, CLXXXI - 41 a. Original, stare mediocră, pecete căzută, semnătura domnitorului. 

Documentul este însoţit de o copie nouă cu scriere latină; CLXXXI - 4Ib. 
23 Arhivele Statului Bucureşti, Mănăstirea Sf. Ioan din Bucureşti, XII - 18. Original, stare foarte 

bună, hârtie cu filigran. 
24 Arhivele Statului Bucureşti, Documente munteneşti, XXV - 42. Original, stare foarte bună, hârtie 

cerată, cu filigran. 
25 Academia Română, MLXXXV - 3. Copie în condica Mănăstirii Sf. Ioan (fost ms. 2.593). 
26 Arhivele Statului Bucureşti, Episcopia Argeş, XLVIII - 25. Original, stare bună, hârtie groasă, 

cerată, cu filigran, pecetea inelară, în tuş, a lui Barbu Merişanu. 
27 Academia Română, CXXVII - 104. Copie de epocă, stare foarte bună, hârtie cu filigran. 
28 Academia Română, CI - 25. Original, stare foarte bună, pergament lipit pc mătase; pecetea 

domnească, marc, în tuş roşu, în chenar aurit - capul de bour şi corbul. 
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domniei lui Alexandru lpsilanti cât şi pe timpul lui Constantin Hangerli, aceasta atestând 
popularitatea de care se bucura în rândul boierimii, dar şi ca membru al divanului 
domnesc. 

La 20 nov. 1781, Al. lpsilanti întăreşte stăpânirea lui Manolache Brâncoveanu, 
mare logofăt, asupra unui loc de casă sub dealul Mitropoliei29• Cu această ocazie Radu 
Golesc.!-' semnează alături de alţi dregători, având funcţia de mare paharnic. 

lncepând cu anul 1797, Radu Golescu apare în documente ca mare vomic al 
obştilor, deci cel ce se ocupă cu administrarea edilitară şi sanitară a oraşului Bucureşti. 

Un prim document, datând din 22 martie 1797, implică însăşi episcopia de Argeş30 • 
Din document aflăm că voievodul Al. lpsilanti, văzând mănăstirea Tuturor Sfinţilor, 
ctitoria fostului Mitropolit Antim, nu poate „a se chivernisi precum se cuvine unor 
mânăstiri" şi hotărăşte să devină metoh al episcopiei Argeş, unde să fie şi şcoală pentru 
cei „ce vor veni la hirotonie". 

Din alt document semnat de Radu Golescu, la 9 apr. 1797, aflăm că Al. lpsilanti 
înnoieşte şi întăreşte privilegiile mănăstirii Colţea31 • Interesante sunt înzestrările acorda
te mănăstirii. Dintre privilegiile acordate mănăstirii putem aminti dreptul de a lua dijmă 
de sare de la ocna Slănic, de a ţine scutelnici dârvari, lemnari, de a avea două pivniţe 
scutite de fumărit, de a lua vamă de la Târgul din Lichireşti, de a încasa vinăriciul de 
la locuitorii de pe moşia Bucov şi a chiriei pentru carvasara de la marele vameş. 

Noul domnitor, Constantin Hangerli, prin zapisul datat 15 iunie 1798, înnoieşte 
şi întăreşte milele şi privilegiile mănăstirii şi spitalului Colţea, acordate de către voie
vozii de mai înainte32• Printre semnatarii divanului îl găsim şi pe Radu Golescu. 

La puţin timp, marele vomic al obştilor, Radu Golescu semnează la 25 iulie 1798 
un nou zapis al voievodului Constantin Hangerli cu prilejul unei moşteniri lăsate de 
Hagi Dumitrache Papazoglu33 • 

Ultimul document în care este menţionat Radu Golescu (Răducanu), ca mare 
vomic al obştilor este cel din 16 mai 1804 când acesta aplanează un conflict între 
Anghel şi Istrate Perieţeanu, Anghel având o prăvălie a cărei vecinătate „îl supăra" pe 
Istrate _Perieţeanu34 • 

In urma unei retrospective asupra personalităţii lui Radu Golescu aflăm că în 
perioada 1776-1806 acesta a îndeplinit nu mai puţin de cinci funcţii (dregătorii) în 
divanul domnesc: cea de mare pitar (1776), cea de mare paharnic (1781), cea de mare 
clucer (1787), cea de mare logofăt (1793) şi cea de mare vomic al obştilor (1797, 1798, 
1804). El a fost unul dintre marii boieri care şi-au pus amprenta asupra epocii sale. 

Predecesorul său, Radu Golescu, a deţinut şi el numeroase funcţii în divanul 
domnesc: cea de mare agă (1693, 1710), cea de mare comis (1692, 1697), cea de mare 
clucer (1708) şi cea de mare vomic (1712, 1715, 1716). 

Tradiţia acestor Goleşti în dregătoriile statului este confirmată şi de Costandin 
(Constantin) Golescu şi Iordache Golescu. 

Costandin Golescu a fost membru în Întâiul Divan ~i Comitet al Principatului 
Valahiei şi mare logofăt al Ţării de Sus (1812, 1829, 1830). In două documente, din 17 

29 Academia Română, suluri, 98. Original, pergament, stare bună, pecetea inelară ovală, în tuş roşu, 
sus, stema ţării cu cele 6 iniţiale ale domnului. 

30 Arhivele Statului Bucureşti, Episcopia Argeş, 1-6. 
31 Academia Română, CCCLXIII - 25. Original, stare foarte bună, hârtie cerată, pecetea marc 

domnească, în tuş roşu. 
32 Academia Română, CCCLXIII - 27. Original, stare foarte bună, hârtie cerată, pecetea marc a ţării, 

în tuş roşu. 
33 Academia Română, C 1-20. Original, stare foarte bună, hârtie cerată, pecetea marc domnească, 

în tuş roşu. 
34 Original românesc, hârtie, fără peceţi, nr. inv. 69838. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PERSONALITĂŢI BUCUREŞTENE 225 

martie 182935 şi 13 mai 183036
, marele logofăt, în calitate de şef al cancelariei domneşti 

întăreşte două tranzacţii de vânzare-cumpărare a unor case din Bucureşti. 
Iordache îi succede în funcţie lui Costandin Golescu fiind pomenit ca mare lo

gofăt al Ţării de Sus în 1831. Documentul din 14 iunie 1831 întăreşte prin semnătura 
lui Iordache Golescu vânzarea unei case cu două caturi pe Podul lui Şerban Vodă, pe 
pământul Mitropoliei, cu 17 mii de taleri37• 

Putem afirma că, timp de mai bine de un secol, familia Golescu s-a implicat în 
viaţa socială, politică, economică şi culturală a oraşului Bucureşti, vechile tradiţii fiind 
continuate de alte generaţii de reprezentanţi ai acesteia, după perioada regulamentară. 

SUMMARY 
The Golescu Family in Bucharestan Documents (1700-1831) 

The authors aim al remaking an urbanistic image of Bucharest, during the XV/Jf•-X/X„ centuries, 
according to documents in the National Archives in Bucharest and in the co/lection of the Museum of the 
Municipality of Bucharest. Some of the members of the Golescu family are mentioned in these documents, 
either as great dignitaries of their epoch, or as parts in commercial transactions - some of them with 
religious or cultural connotations. 

35 Original românesc, hârtie fără pece\i, nr. inv. 25289. 
36 Original românesc, hârtie, fără pece\i, nr. inv. 12384. 
37 Original românesc, hârtie, cu sigiliul Mitropoliei aplicat în tuş negru, nr. inv. 69841. 
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AMINTIRI DESPRE SCULPTORUL 
GB.O.ANGHEL 

Duduţa Olion 

„Sculptorul Gh. D. Anghel este unul din cei mai de seamă sculptori ai vremii 
noastre. Are distincţie şi discretă măreţie", scrie criticul de artă Petru Comarnescu în 
anul 1966. 

Pe „divinul Anghel" cum l-a numit Geo Bogza, l-am cunoscut în anul 1957 când, 
o tânără pianistă pe care artistul o rugase să-i pozeze, m-a rugat să o însoţesc la atelierul 
sculptorului. Locuia pe str. Levănţica la familia Şerban Ţuculescu. Era o zi liniştită, 
însorită. Am intrat în curte, am ocolit clădirea, intrarea la atelier fiind în spatele casei. 
În curtea mică am văzut câteva lucrări acoperite şi o magazie pentru scule şi materiale, 
iar lângă uşa deschisă o lucrare din lut, mare, abia modelată. Ne-a întâmpinat corect 
îmbrăcat, zâmbind, politicos, puţin timid. Cu gesturi simple ne-a invitaţ să intrăm. 
Locuinţa-atelier era o cameră mare, luminoasă, cu parch,et, foarte curată. In stânga, o 
canapea simplă, joasă, acoperită cu o bucată de stambă, imprimată în culori închise, iar 
de-a-lungul peretelui, un bufet din placaj maron, vopsjt cu baiţ şi pe bufet un patefon 
vechi cu pâlnie şi câteva discuri cu voci celebre. Atât. In mijlocul camerei, pe un soclu, 
o lucrare de mici dimensiuni, o maternitate, înnobila încăperea. Atelierul era inundat de 
frumuseţe. A veniţ cu o găleată cu apă şi a stropit puţin sculptura, apoi, a oferi singurul 
scaun, modelului. In apropierea lucrării, timiditatea îi dispărea, gesturile lui erau liniştite 
dar sigure. Stând în picioare, o întreba pe pianistă ce studiază, dacă este mulţumită de 
ceea ce face, ce lucrări ar dori să studieze, ce interpreţi îi plac. El o privea tot timpul 
foarte atent, cu ochii lui teribil de pătrunzători, aşteptând să apară în ochii ei scânteia 
de care avea nevoie. Cu întrebările lui căuta filonul preţios. La un moment dat a tresărit, 
s-a apropiat de sculptură şi a început să lucreze. Cu migală de giuvaer, cu mână dum
nezeiască, dădea viaţă chipului de lut. Lua, adăuga câte un grăunte de lut imposibil de 
văzut cu ochiul liber. Părea mulţumit. Şedinţa nu a durat mai mult de o oră. La urmă
toarea vizită şi ultima care a durat la fel de puţin, la plecare i-a oferit modelului, o schiţă 
realizată la şedinţele anterioare. Am văzut apoi „Maternitatea" turnată în bronz. Chipul 
mamei exprima emoţie puternică, dragoste, bucurie, veghe, teamă. Avea-acea transfigu
rare a fiinţelor iluminate din interior. Sculptura există la unul din muzeele din ţară. 

L-am întâlnit apoi la o familie de intelectuali din acelaşi cartier. Gazdele volubile, 
îi vorbeau despre artă şi creaţie, lui, artistului, creatorului. A ascultat tăcut, apoi după 
puţin timp s-a sculat, politicos şi-a cerut scuze şi s-a retras, preferând o plimbare solitară 
pe străzile slab luminate şi liniştite ale cartierului. 

L-am mai întâlnit, întâmplător, de câteva ori pe stradă. Mă ruga să facem câţiva 
paşi împreună, apoi să ne aşezăm pe o bancă, din cauza piciorului bolnav. De fiecare 
dată purta acelaşi costum gri, cravată gri. Uneori fără cravată, cu gulerul cămăşii răs
frânt peste haină, îi dădea un aer tineresc. Cu părul aspru, şi el gri, tenul uşor închis, 
vorbea cu buza de sus puţin strânsă. Tenul avea o uşoară nuanţă de galben. Asta m-a 
făcut să mă gândesc la o suferinţă a ficatului. Cumplita boală, începuse deja să-i cuprin
dă organismul. L-am întrebat unde mănâncă? „La birt!" mi-a răspuns. V~rbea puţin, 
domol, cu pauze lungi şi gesturi puţine. Mi-a interzis să-i spun „maestre". Ii displăcea 
profund. A rămas foarte surprins când a aflat că îi cunoşteam aproape toate lucrările. 
Văzusem cele două statui în gips, Luchian şi Andreescu din faţa Muzeului Simu, mai 
târziu distruse de el, vizitasem retrospectiva din 1956 de la Muzeul astăzi Medrea, 
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cunoşteam bronzurile de la Muzeul de Artă: Valentin Gheorghiu, cu o expresie de 
profundă concentrare, Luchian de o cutremurătoare expresivitate, Enescu într-un mo
ment de adâncă meditaţie, statuia de piatră a lui Enescu din parcul Ateneului, cu capul 
puţin plecat, braţele lăsate şi privirea plină de bunătate. Mă întreba, mai ales, ce nu mi-a 
plăcut. Insista să-i spun părerea despre un nud feminin expus în 1956. Sculptura monu
mentală din gips, înfăţişa o tânără cu trăsături delicate şi un trup puternic. Deşi lucrarea 
s-a bucurat de mare succes, mai târziu a distrus-o. Mi-a mărturisit că muzica lui Enescu 
îl tulbură profund. Cunoştea strofe întregi din poezia lui Eminescu. Iubea „Luceafărul'', 
„Glosă", „Odă" şi toată poezia lui Eminescu. Obligaţiile mele de serviciu au pus capăt 
acestor întâlniri întâmplătoare cu „Marele Anghel". 

Pustnicul, poetul în sculptură, drept ca o ~oloană precum operele sale, a trăit şi 
a murit sărac. A trăit cu privirea peste lucruri. lşi alegea cu grijă modelele şi refuza 
lucrări, dacă A nu avea afinităţi cu modelele, chiar dacă din punct de vedere material o 
ducea greu. In viaţă ca şi în artă cultiva nobleţea simplităţii. Sub liniştea aparentă se 
ascundea un spirit frământat, măcinat de îndoieli. Sculptorul Anghel are un stil propriu. 
Mantiile sunt simple şi au falduri puţine. O exemplară rigoare şi o mare exigenţă faţă 
de sine se răsfrâng în măiestria la care a ajuns. Chipurile de femeie sunt de o rară 
poezie. Mare rafinament intelectual. 

În timpul vieţii s-a scris foarte puţin despre el. I s-a acordat titlul de Artist al 
poporului cu două luni înainte de moarte, iar albumul cu textul semnat de Petru Comar
nescu n-a apucat să-l vadă fiindcă încă sub tipar la dispariţia lui. A fost înmormântat la 
Mănăstirea Pasărea. Ultima sa sculptură statuia lui Eminescu, realizată la Pasărea în 
1965 cu eforturi supraomeneşti, amplasată în faţa Ateneului, este o lucrare sublim spi
ritualizată. Trupul frumos al poetului având în spate, nu pelerină cum s-a spus, ci, cred, 
trecutul plin de umilinţă, de batjocură şi suferinţă al neamului şi al poetului, greul 
pămân!ului, din care se ridică triumfătoare poezia eminesciană. 

In luna august (22) ar fi împlinit 94 de ani. Cred că foarte multă lume ar dori să-i 
vadă sculpturile adunate, să se organizeze o retrospectivă şi poate în viitorul pe care nu 
l-am dori îndepărtat să ne îmbogăţim cu un Muzeu Gh. Anghel construit după schiţele 
lui, muzeu, în care sculpturile să fie aşezate după indicaţiile artistului. 

Regizorul şi criticul de artă Ion Sava a scris în 1945: „Opera sculptorului Gh. D. 
Anghel apare ca un miracol. Sculptura sa e produsul unei vrăji, a unei pasiuni profunde 
pentru misterul vieţii şi al morţii". 

SUMMARY 
Memories About the Sculptor Gh. D. Anghel 

The authores presents an article describing, in touching, skillful words, the sculptor Gh. D. Anghel. 
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V. ARHITECTURA BUCUREŞTEANĂ 

BUCURESTIUL DE ALTĂ DATĂ -, 
STRADA CULMEA VECHE 

Carmen Consiantinescu 
Victoria Gavril 

Strada Culmea Veche din sectorul 3 al Bucureştiului este situată între strada 
Sborului şi strada Negustori. Pe partea numerelor fără soţ, după primele două imobile, 
se intersectează cu strada Theodor Ştefănescu, iar pe partea numerelor cu soţ, după 
primele două construcţii, se intersectează cu strada Caloteşti. 

Strada Culmea Veche intra într-un plan de sistematizare al Capitalei. Muzeul 
Municipiului Bucureşti a trimis muzeografi în zonă, care, printr-o cercetare complexă ce 
presupunea descrierea şi fotografierea casei, informaţii socio-profesionale privind loca
tarii, cercetări privind succesiunea proprietarilor din dosarele de la arhive, toate finali
zate printr-o fişă de imobil, permiteau păstrarea în memorie a zonei. 

Muzeografii Victoria Gavril, Carmen Constantinescu, Florica Jebeleanu precum 
şi Dan Iliescu care a realizat fotografiile, au lucrat pe această stradă în anul 1988. 

Bibliografia este săracă. Strada Culmea Veche, intersectându-se cu importanta 
stradă Negustori, face parte din mahalaua Negustori. 

Mahalaua Negustori apare plasată în Târgul de Afară, zonă care este menţionată 
în toate împărţirile administrative pe care le cunoaşte oraşul Bucureşti începând cu anul 
1789 dar şi în studiile lui Dimitrie Papazoglu, Constantin C. Giurescu şi George Potra. 

Hărţile, planurile şi ghidurile oraşului Bucureşti care fac parte din colecţia mu
zeului ne dau o imagine clară privind strada Culmea Veche. În „Harta Bucureşti capitala 
României" realizată de maiorul Dimitrie Papazoglu în 187 l apare pentru prima dată 
trasată strada care se numea „Culmea" şi se intersecta cu strada Negustori. În anul 192 l 
căpitanul Mihail C. Pântea editează „Noul plan al oraşului Bucureşti" în care strada, 
care începe din strada Sborului şi se termină în strada Negustori, avea numele care se 
păstrează până azi - „Culmea Veche". 

În primele ghiduri ale oraşului Bucureşti, care includeau şi planuri detaliate, 
apare şi strada Culmea Veche plasată între strada Sborului şi strada Negustori, intersec
tată de strada Theodor Ştefănescu şi strada Caloteşti. Aceste ghiduri sunt: 

- „Planul şi Ghidul oraşului Bucureşti" de maior Mihai C. Pântea, 1923 
- „Planul Unirea - Municipiul Bucureşti şi împrejurimile", 1933 
- „Bucureşti - Ghid Oficial cu 20 de hărţi pentru Orientare", 1934 
- „Planul Municipiului Bucureşti", 1938 
- „Ghidul Minune - Călăuza străzilor din Bucureşti şi din Comunele Suburbane", 
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Culmea Veche este o stradă foarte mică care cuprinde zece imobile. Pe partea 
numerelor fără soţ se găsesc patru imobile. 

La numărul I casa se află la intersecţia străzii Culmea Veche cu strada Sborului. Pe 
un plan neregulat se ridică un parter supraînălţat, etaj şi mansardă. Demisolul are deschi
deri în arc subînălţat, tripartite cu gratii. Intrarea monumentală are uşă bipartită din lemn 
masiv supraînălţată. Ferestrele bi şi quadripartite au deasupra ornamente florale. În dreap
ta este un cartuş orb cu flori, iar în stânga o consolă sprijinind o scoică. La etaj apar: 

Strada Culmea Veche nr. I - valoare ambientală 

balcon, balustradă cu colonete pe console masive din zidărie. Ferestrele sunt bipartite, 
supraînălţate şi au balustradă de fier şi console cu caneluri. Streaşina este din zidărie. 
Mansarda are deschideri rectangulare şi frontoane triunghiulare. Acoperişul în pantă repe
de este din tablă şi etemită. Faţada parterului are un balcon - terasă cu balustradă în 
colonete. Faţada de pe strada Sborului are la parter o terasă cu balustradă şi decoraţii ca în 
faţă şi pe colţ decroşat apare un bovindou circular cu acoperiş în solzi şi console. 

Dosarul' casei cu numărul 1 care se află la Arhivele Municipiului Bucureşti în 
Fondul „Cartea Financiară" (C.F.M.B.) ne dă următoarele informaţii: în anul 1941, casa 
cu parter şi etaj se ridica pe un teren de 615 mp. Casa era proprietatea moştenitorilor 
lui Emil Beinfeld şi anume: jumătate era deţinută de Irene Beinfeld care locuia aici şi 
jumătate de Tony Papadopol, născută Beinfeld, care locuia pe strada Tunari. 

În anul 1988, când s-a făcut cercetarea pe teren, s-a constat că parterul format din 
trei camere şi dependinţe era proprietatea Siminei Dumitrescu care cumpărase aparta
mentul în anul 1971 de la d-na Cămârzan, sora d-lui Papadopol. Etajul format din 5 
camere şi dependinţe era proprietatea l.A.L. 

Casa a fost reprodusă pe coperta cărţii „Cronică de familie" scrisă de Petre 
Dumitriu. 

La numărul 3 (colţ cu strada Theodor Ştefănescu) se ridică un bloc cu demisol, 
parter şi trei etaje. Construcţia are deschideri rectangulare tripartite şi patru „ochi de 
bou" pe casa scării. 

La fiecare nivel sunt balcoane, logii, iar la etajul trei există terase. De la etajul întâi 
în sus, pe dreapta şi pe stânga, blocul este decroşat. Pe faţada dinspre strada Theodor 
Ştefănescu, blocul are formă de vapor cu şase ferestre, monopartite şi camere circulare. 
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Construcţie modernă târzie, acest imobil nu are dosar la Arhivele Municipiului 
Bucureşti în Fondul „Cărţii Funciare", dar bănuim că făcea parte din proprietatea 
Beinfeld. 

Strada Culmea Veche nr. 3 - valoare ambientală 

La numărul 5 se găseşte o construcţie din cărămidă cu acoperiş din ţiglă, care se 
ridică pe un plan rectangular şi este compusă din demisol, parter şi etaj. Demisolul are 
deschideri rectangulare cu ancadramente din zidărie şi grilaj din fier. Parterul este pre
văzut cu deschideri în arc în plin cintru, ferestre bipartite supraînălţate cu ancadramente 
din zidărie în arc. Casa are două intrări: una din stradă şi alta, laterală, prin curte. Cele 
două intrări au copertine pe console din lemn. Deasupra intrării din curte se găseşte un 
balcon din fier forjat susţinut pe console din zidărie. Balconul are deschideri în arc 
trilobat şi uşă cu trei canate supraînălţate. La etaj sunt deschideri bipartite, supraînălţate, 
cu ancadramente din zidărie (pervaz lat) şi motive geometrice, arcuri. Casa are friză 
dublă: prima cu motive geometrice şi a doua cu cartuşe florale. Pe ambele faţade se 
găsesc mici nişe în zidărie cu scop ornamental. Acoperişul are lucarne cu arc frânt şi 
patru g_emuleţe. 

In curte mai există o construcţie modestă, parter. 
Dosarul2 casei cu numărul 5 care se află la Arhivele Municipiului Bucureşti în 

Fondul „Cartea Funciară" ne dă următoarele informaţii: pe un teren de 490 mp se ridică 
două case şi anume: la stradă-: un imobil cu parter şi două etaje (13 camere) şi în curte, 
o casă parter cu două camere. ln pe~ioada 1922-1941, casele aparţineau lui lsidor Isaia, 
care le cumpărase de la Jean Isaia. In 1929, Isodor Isaia avea o firm~ de import-export 
(de cereale) şi locuia doar la parter, restul camerelor fiind închiriate. In anul 194 7, acest 

2 CFMB, dosar nr. 27.832. 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



232 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - xv 

Strada Culmea Veche nr. 5 - valoare ambientală 

imobil servea ca locuinţă prof. univ. Al. Gavrilescu precum şi ca sediu pentru „Gruparea 
Socialistă lehud". 

În anul 1988, casa aparţinea l.A.L. şi era împărţită astfel: 
- demisol: 3 camere locuite de o familie 
- parter: 5 camere cu dependinţe locuite de două familii 
- etaj I: 4 camere cu dependinţe locuite de trei familii 
:- etaj II: 6 camere cu dependinţe locuite de trei familii 
In cel de al doilea corp de clădire, situat în curte, format din două camere, locuiau 

trei persoane. 
Pe aceiaşi stradă, la numărul 7, se găsesc două corpuri de clădire . 
Primul corp este ridicat pe un plan rectangular, cu deschideri rectangulare bi şi 

tripartite. Cornişa este puternic decroşată cu mutule, iar stâlpii adosaţi cu capitel compo
zit. Sub ferestre se observă cartuşe oarbe, iar cornişa de fereastră e susţinută pe console de 
zidărie . La stradă, se găseşte un balcon de fier forjat susţinut pe console. Pe faţada din 
curte, la etaj, există un bovindou decroşat din fier şi sticlă. Acoperişul este din tablă . 

În planul îndepărtat avem al doilea corp de clădire supraetajat, ridicat pe un plan 
neregulat. Casa prezintă deschideri rectanfulare, mono şi tripartite precum şi o copertină 
din ciment. 

Date privind istoricul clădirii au fost luate din dosaruP casei şi ne dă următoarele 
informaţii: pe un teren de 490 mp se ridică două case şi anume: primul imobil e~te compus 
din parter şi etaj (10 camere) şi al doilea - compus din 4 camere şi dependinţe. ln perioada 
1912-1941 , locuiau aici: Eugen Arion, Libert Arion, Rozeta Zeidler (născută Arion), 
Lucia Herşcovici (născută Arion) moştenitoare ale bunicei lor, Matilda Iacob. 

În anul 1988 situaţia primei clădiri era următoarea: 
- parter: 5 camere cu dependinţe locuite de trei familii 
- etaj: 5 camere cu dependinţe locuite de două familii 
Casa era proprietate l.A.L. 
Al doilea corp de clădire a fost proprietatea lui Mihai Musteţea, ulterior a lui Stan 

Constantin şi începând cu anul 1985 a devenit proprietatea lui Marian Dobre. Două din 
camere erau închiriate. 

3 CFMB, dosar nr. 27 .831. 
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Pe partea numerelor cu soţ se găsesc şase imobile. 
Clădirea de la numărul 2 este formată din demisol, parter supraînălţat şi etaj. Pe 

faţada de la stradă, în partea stângă a imobilului, se găseşte o intrare cu două trepte şi 
o uşă de lemn monopartită, supraînălţată, cu ancadramente din zidărie şi motive geome
trice. În partea din stânga a uşii este o mică fereastră cu arc în plin cintru. În dreapta este 
o fereastră tripartită, supraînălţată. În centru sunt trei ferestre, la parter rectangulare şi 
la etaj în arc în plin cintru. Pe înălţimea parterului şi etajului sunt trei pilaştri adosaţi cu 
caneluri şi capitele compozite. Tot la etaj, în stânga, se găsesc două deschideri rectan
gulare, supraînălţate la casa scării şi în dreapta o fereastră rectangulară, tripartită, 
supraînălţată, mărginită de două coloane adosate, cu flori. Partea centrală a casei are 
acoperişul decroşat. Friza este în formă de dinţi de fierăstrău şi arcade în zidărie. 

O altă intrare a clădirii se găseşte pe partea laterală dreapta, printr-o curte lungă. 
Lângă intrare, este construit un mic balcon din zidărie susţinut pe console de zid. Curtea 
interioară este prevăzută cu două intrări cu câte cinci trepte şi balustradă din fier forjat. 
Pe faţada aferentă curţii interioare apare aceiaşi friză şi multiple deschideri rectangulare. 
De aici se face o scară interioară cu balustradă din fier forjat. La etaj, holul este decorat 
cu coloane şi un şemineu albastru. 

Din dosarul4 de la Arhive am cules următoarele date: pe un teren de 450 mp se 
ridică o casă formată din parter (8 camere) şi etaj (7 camere). În anul 1918, casa a 
aparţinut lui G. Mateescu. În anul 1926, imobilul este cumpărat de Feinmann de la 
moştenitorii lui G. Mateescu (Ecaterina, Alexandru şi Mircea). În anul 1929, Feinmann 
utilizează clădirea drept sediu pentru o firmă de import-export şi comisionari. În anul 
1939, casa este ipotecată la „Creditul Urban". În anul 1941, imobilul figurează ca proprie
tatea Sofiei Feinmann (născută Blaustein) şi a Ericăi Bacalu (născută Feinmann). În anul 
1947, clădirea era folosită de SAR Central Central Motor, Gross Fried şi Arnold Roşianu. 

În anul 1988, casa aparţinea l.A.L. 
La numărul 4 al străzii Culmea Veche se află un bloc cu demisol, parter şi 3 etaje. 

La demisol sunt ferestre mono şi tripartite cu grilaj de fier. Uşa din fier şi sticlă este 
amplasată în centrul faţadei. În jurul uşii se află un ancadrament din ciment cu mozaic 
negru. În partea stângă se găseşte o intrare de serviciu (pentru subsol). Parterul are 
deschideri rectangulare tripartite. Pe casa scării există patru deschideri „ochi de bou". 
Pe faţada de la stradă se găsesc 6 balcoane de zidărie. 

Dosarul5 casei cu numărul 4 ne dă următoarele informaţii: imobilul având 10 
apartamente este construit pe un teren de 182 mp. La subsol se aflau camere pentru 
portar iar la mansardă, camere pentru servitori. În perioada 1936-194), imobilul aparţinea 
Patriarhiei Române, fiind cumpărat de la ing. S. Margutius şi alţii. In anul 1947, Patria
rhia Română scoate clădirea la licitatie. 

În anul 1988, casa era locuită 'în întregime de proprietarii apartamentelor. 
La cercetarea pe teren, realizată în anul 1988, s-a constat că pe strada Culmea 

Veche nici un imobil nu deţinea numărul 6. 
Pe strada Culmea Veche, la numărul 8, se află o casă din cărămidă cu acoperiş 

de tablă, construită pe un plan neregulat. Casa este compusă din: demisol, parter 
supraînălţat şi mansardă. La parter, intrarea se face printr-o uşă bipartită. Balustradele 
au coloane şi ornamente florale. Deasupra uşii se află un cartuş oval cu flori. De o parte 
şi de alta a uşii, se găsesc ferestre quadripartite, supraînălţate. Mansarda este construită 
cu deschideri în plin cintru. Cornişa este din zidărie cu ghirlande de flori. 

4 CFMB, dosar nr. 27.868. 
5 CFMB, dosar nr. 27.869. 
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Strada Culmea Veche nr. 4 - valoare ambientală 

Dosarul6 casei cu numărul 8 arată că : pe un teren de 1140 mp se ridică o casă 
compusă din 9 came~e şi dependinţe. Locatarii casei susţin că în acest imobil a locuit 
Cincinat Pavelescu. In anii 1918- 1919, clădirea era proprietatea lui Heinrich Herdli
cher, care, conform spuselor actualilor, locatari, era specialist în executarea de stucatură 
şi avea atelier la subsol. În anul 1919, imobilul este vândut de Heinrich Herdlicher 
familiei Ion şi Victoria Vasilescu Valjean (născută Tărulescu) . Ion Vasilescu Valjean era 
avocat şi scriitor, foarte cunoscut în societatea bucureşteană a vremii. În anul 1942, 
jumătate din clădire este dată ca dotă fiicei familiei Vasilescu Valjean, Virginia, cu 
ocazia căsătoriei cu dr. Corneliu Popescu. În anul 1945, şi cealaltă jumătatedin casă este 
donată Virginiei Popescu, cu condiţia ca Ion şi Victoria Vasilescu Valjean să locuiască, 
în continuare la parter. Construcţia era deja degradată de pe urma cutremurelor şi a 
bombardamentelor. 

În anul 1988 situaţia clădirii (aparţinând I.A.L.) era următoarea: 
- subsolul - locuit de 3 familii 
- parterul - locuit de 4 familii 
- mansarda - locuită de 5 persoane 
Imobilul de la numărul 10 a fost ridicat pe un plan neregulat. Acoperişul este din 

tablă. Streaşina are o bandă din lemn traforat. Cornişa este ornamentată cu mici meda
lioane. Parterul prezintă deschideri rectangulare, bi şi tripartite, supraînălţate . Ferestrele 
au ancadramente din zidărie . ' 

DosaruF casei care se păstrează la Fondul „Cartea Funciară" arată că: pe un teren 
de 280 mp se ridică o casă compusă din 4 camere şi dependinţe . În anul 1918, casa 

6 CFMB, dosar nr. 27.87 1. 
7 CFMB, dosar nr. 27.872 . 
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aparţinea lui Ioan Zlotka. În anul 1933, proprietarul imobilului era M. Reichrtadt. Ul
terior, îl vinde Anastasiei Ionescu, care locuia aici în anii 1933-1941. 

În anul 1988, când s-a făcut cercetarea pe teren, clădirea avea doi proprietari: 
familia Vasile Boicu (urmaşul Anastasiei Ionescu) şi artistul plastic Florin Calafeteanu 
(al cărui atelier se afla aici) care cumpărase partea lui de locuinţă de la Vasile Boicu. 

Pe strada Culmea Veche, la numărul 12, se găsesc 3 imobile diferite. 
- Corpul C se află în faţă dreapta şi este o clădire masivă din cărămidă, cu 

acoperiş din tablă, compusă din demisol, parter şi etaj. Demisolul prezintă deschideri în 
arc bombat cu grilaj din fier forjat. Parterul este supraînălţat, cu intrare din stradă. 
Faţada are deschideri monopartite în arc supraînălţat. Deasupra intrării se găseşte o 
copertină susţinută pe console de lemn. Ferestrele sunt prevăzute cu jaluzele din lemn. 
La etaj, ferestrele sunt suptaînălţate şi bipartite. Balconul, di~ zidărie, este susţinut de 
console solide. Pe lateral, se află o cameră decroşată. Acoperişul prezintă două lucarne 
cu ferestre bipartite şi în arc frânt. Streaşina, înfundată, este din lemn. 

Din dosarul8 imobilului aflăm că: pe un teren de 145 mp se ridică o casă compusă 
din parter format din 4 camere (şi dependinţe) şi etaj cu 3 camere (şi dependinţe). În 
anul 1918, casa aparţinea Eugeniei Sălcănescu. În perioada 1923-1941, proprietarul 
clădiri~ este Avram Conea (Cohen), care o cumpărase de la Matilda Blinder. 

In anul 1988, casa era proprietate personală (datorată unor moşteniri şi vânzări 
succesive). 

- Corpul B (compus din parter şi etaj) se găseşte în curte şi este o construcţie din: 
cărămidă, acoperiş cu ape şi învelit cu tablă. Parterul prezintă deschideri în arc în plin 
cintru,. bipartite, supraînălţate. Uşa bipartită, supraînălţată este construită din lemn şi 
sticlă. In stânga şi în dreapta uşii, se găseşte câte o fereastră îngustă. Un brâu în torsade 
desparte parterul de etaj. Etajul are ferestre bi şi tripartite, iar în partea dreaptă se află 
un balcon cu fier forjat. 

Pentru istoricul casei, la dosar9 s-au găsit următoarele: pe un teren de 178 mp se 
ridică o casă compusă din parter format din 3 camere (şi dependinţe) şi etaj cu 3 camere 
(şi dependinţe). În perioada 1936-1941, proprietara clădirii este Elena Heller (născută 
Brinder) din strada Culmea Veche nr. 14, care o primise ca dotă de la părinţii ei Matilda 
şi Joseph Brinder. 

In anul 194 7, în casă locuia Samy Polack. 
În anul 1988, la cercetarea pe teren, s-a constatat că imobilul aparţinea I.A.L. şi 

era locuită de 3 familii. 
- Corpul A de clădire este construit pe un plan neregulat, fiind făcut din cărămidă 

şi având acoperiş de tablă. Casa, constituită din demisol şi parter supraînălţat, are 5 
camere şi dependinţe. Faţada prezintă deschideri rectangulare, bipartite şi supraînălţate. 
La intrare se găsesc 4 coloane adosate cu capitele compozite. Intrarea este în arc în plin 
cintru, cu uşă din lemn şi sticlă, quadripartită, supraînălţată. Friza este casetată cu 
elemente florale şi prezintă console pentru grinzi. Ferestrele au ancadramente din zi
dărie şi ornamente florale. 

În dosarul 10 casei de la Arhive se arată că: pe un teren de 190 mp se ridică o casă 
compu~ă din 5 camare şi dependinţe. 

In perioada 1918, 1923-1941, proprietara clădirii este Matilda Blinder (născută 
Solomon), din strada Culmea Veche nr. 14, pe care o cumpărase de la Beniamin Brinder. 

În anul 1988, casa aparţinea l.A.L. şi era locuită de 2 familii. 

8 CFMB, dosar nr. 27.873. 
9 CFMB, dosar nr. 27.874. 
1° CFMB, dosar nr. 27.875. 
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Pe strada Culmea Veche, la numărul 14 (colţ cu strada Negustori) se găseşte o 
casă cu demisol şi parter. Casa, construită din cărămidă, cu acoperiş de tablă, prezintă 
ferestre bipartite. 

Strada Culmea Veche nr. 14 - cca mai veche casă (1896) 

La dosarul' 1 casei cu numărul 14 găsim următoarele informaţii: pe un teren de 
418 mp se ridică o casă - parter şi etaj - compusă din 9 camere şi dependinţe. 

In perioada 1896, 1913-1941, casa aparţinea lui Nicolae Al. Racoviceanu. Jumă
tate din această casă fusese moştenită de la tatăl său, dr. Al. Racoviceanu şi cealaltă 
jumătate fusese cumpărată de la sora lui, Aurelia Racoviceanu. 

În anul 1988, imobilul aparţinea, prin moştenire, dr. ing. Bălţăţeanu. 
Conform dosarului aflat la Arhivele Municipiului Bucureşti, clădirea prezenta iniţial par
ter şi etaj, dar în anul 1988, când s-a făcut cercetarea pe teren, clădirea avea numai parter. 

* * 
* 

În urma cercetărilor efectuate la arhive şi pe teren putem să facem câteva apre-
cieri asupra străzii Culmea Veche. 

Pentru nici unul dintre imobile nu se găsesc documente sau inscripţii care să ne 
indice exact cine este arhitectul sau constructorul. 

De asemenea, anul în care a fost ridicată construcţia nu poate fi stabilit cu exac
titate, putând doar fi presupus. Astfel, din informaţiile obţinute de la arhive, se poa!e 
constata că primele date despre casa de la numărul 14 le avem din anul 1896. In 
categoria imobilelor ridicate în perioada 1910-1930 intră cele de la numărul 5, 7, 2, 8, 
10 şi 12. Celelalte sunt construite mai târziu. 

Imobilele, în mare parte fără un stil bine conturat, au fost iniţial proprietăţi 
particulare. La data cercetării noastre pe teren ( 1988), situaţia lor era următoarea: 

- proprietate de start - imobilele de la numerele 5, 2, 8, 12B, 12A 
- proprietate particulară - imobilele de la numerele 4, 10, 12C, 14 
- proprietate mixtă - im o bi lele de la numerele 1, 7, 3 
Ca funcţionalitate, toate serveau ca locuinţă cu excepţia celor de la numerele 5, 

2, 4 şi 14 care erau folosite şi ca sedii de firme sau ateliere de sculptură. 

11 CFMB, dosar nr. 27.876. 
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Dacă ne oprim la structura socio-profesională a locuitorilor, constatăm pe o arie 
restrânsă (10 case) o mare diversitate de meserii şi anume: 

- intelectuali: scriitor, ziarist, sculptor, stomatolog, medici, preot, profesori şi 
profesori universitari, arhitecţi, matematician, economist, ingineri, geolog 

- ofiţeri în armată 
- studii medii: tehnicieni, asistente medicale 
- muncitori: şoferi, vânzătoare, muncitori necalificaţi, lucrători la ADP 
- pensionari provenind de la mediile intelectuale până la muncitori 
- casnice 
- un număr mare de copii şi elevi 
- studenţi 
Culmea Veche, cu toate că este o stradă mică, completează în mod fericit prin 

valoarea ei ambientală această zonă de excepţie a Bucureştilor care cuprinde: Calea 
Moşilor, Paleologu, Negustori, Mântuleasa. 

SUMMARY 
The Old Bucharest - THE „CULMEA VECHE" STREET 

The „ Culmea Veche" street starrs from the Sborului St. and ends up at the crossroad with the 
Negustori St.; it was first marked on Bucharestan maps in 1871, by Major Dimitrie Papawglu. 

By its ambiental value, the „Culmea Veche" street completes an exceptional area of Bucharest, that 
a/so comprises Calea Moşi/01; Paleologu, Negustori, Mântuleasa. 
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CASA CESIANU 
DIN STRADA CELEMENTEI* • 

I Aurel Duţu I 

„Bucureştii bunicilor noştri, supus mersului vremii, îşi leapădă 
din vechile veşminte ... Totuşi, pc alocuri, în părţi importante 
ale oraşului a mai rămas ceva din vechile aşezări, amintitoare 
ale acelui trecut, păstrând oareşicum înfăţişarea de odinioară a 
sfârşitului secolului trecut. .. " 

E. Hagi-Mosco „Bucureşti - Amintirile unui oraş"' 

Planul oraşului Bucureşti din anul 1872, întocmit de maiorul D. Papazoglu şi cel 
din 1893 executat de Alex. Orăscu, menţionează actuata stradă C. A. Rosetti cu numele 
Clemenţei2 • 

În schiţa de plan făcută de Hagi-Mosco în cunoscuta sa lucrare „Bucureşti -
amintirile unui oraş "3, casa de la nr. 5 de pe uliţa Clemenţei este menţionată astfel: 
„casa ... , lipită de a lui Zottu4

, la stradă, încăpătoare şi nu lipsită de înfăţişare, parter, 
etaj, a fost proprietatea lui Nicu Cesianu, deputat, clădită de dânsul pe un teren de mare 
suprafaţă, cumpărat de la Procopoaia ... La parter, la stradă, erau prăvălii, printre care 
reprezentanţa firmei Telefunken. La etaj, câtăva vreme a fost un club al comunităţii 
evreieşti. Astăzi 5 în casă se află o mare alimentară". 

Istoricul clădirii se poate reconstitui, în principal, pe baza actelor aflate la Arhivele 
Naţionale - fondul Societatea Creditul Urban6

. Actul de vânzare din 25 iunie 1886 
atestă că Marghioala Procopoaia Canuşi „proprietară domiciliată în acest oraş, calea 
Plevnei nr. 187" vinde „de veci doamnei Marghioala Constantin N. (Comişanu), asistată 
şi cu consimţământul soţului său mai jos semnat, jumătatea locului ... din suburbia 
Boteanu, strada Clemenţei nr. 5, acest oraş, căci cealaltă jumătate ... [a vândut-o] deja 
doamnei Dumitrula Ştefănescu, cu actul transcris de Tribunalul Ilfov.„ totul pentru 
suma de 12.000 lei. Acest loc ce l-am vândut prin prezentul act [îl] stăpânesc ca moştenire 
de la părinţii mei, are întindere în faţă stânjeni zece şi jumătate şi o jumătate de palmă; 

Mulţumiri speciale aducem d-nei Ştefănescu Racovitză Măriuca şi d-nului Ştefănescu, urmaşii 
proprietarului care ne-au pus la dispoziţie acte, documente şi fotografii relevante pentru studiul nostru. 

1 Hagi-Mosco, Emanoil „ Bucureşti - Amintirile unui oraş", Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale 
Române, 1995, p. 172. 

2 Strada Clemenţei, care a purtat anterior numele de uliţa Boteanu, a fost strada cc pornea, de unde 
se sfârşea uliţa Poloneză (aceea care va deveni uliţa Colegiului şi apoi str. Academici) spre nord, aproape 
paralel cu Podul Mogoşoaici, o lua mai târziu spre est, cotind prin spatele proprietăţilor Lahovary şi trecând 
pc lângă biserica Boteanu, se întâlnea cu uliţa Colţca cc se termina la această întretăiere şi apoi cu începutul 
celei a lui Pitar Moşu şi se încheia în viitoarea stradă Dionisie. Traseul acesta consemnat în planul Borroczyn 
(1852) se va modifica la sfărşitul sec. XIX când odată cu construirea impozantului edificiu al Fundaţiei 
Universitare Regale strada îşi modifică traseul prin prelungirea sa astfel ca să devină perpendicular pc calea 
Victoriei. La începutul sec. XX strada Clemenţei îşi schimbă numele primind pe acela a marelui om politic 
C. A. Rosetti. 

3 Op. cit., capitolul „O veche stradă din Bucureşti: Uliţa Clemenţei" pg. 172. 
4 Casa Zottu vecină cu casa Nicu Ccsianu ocupă colţul străzii C. A. Rosetti cu str. Nicolae Golescu. 

Ea a fost construită pc locul celei cc a aparţinut omului politic Mihail Mitilincu şi a fost ridicată, în stil 
ncoromâncsc, pentru noul proprietar generalul Vasile Zottu. 

5 Articolul a fost scris de E. Hagi-Moscu în 27 ianuarie 1962. 
6 Arhivele Naţionale. DPMB. Fond CFU dosar 5237. 
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în fund lărgime opt stânjeni şi patru palme şi jumătate"7 • Emanuil Hagi-Moscu relatează 
că Procopoaia a fost şi „proprietara unei faimoase şi mândre case româneşti de lângă 
Malmezon, pe câmpul de exerciţiu al trupelor din garnizoana Bucureşti'', probabil chiar 
casa pe care o indică drept domiciliu. 

Potrivit actului de vânzare din anul 1886 şi al schiţei executate de Emanoil Hagi 
Moscu imobilul „loc viran" vândut de Procopoaia se învecina cu proprietăţile aparţinând 
lui C. Boierescu, N. Fotino şi Mitilineu8

• 

În 12 septembrie 1888, „ambele aceste doamne adică Marghioala Const. Comişanu 
autorizată de soţ, iar Dumitrula Ştefănescu, ca văduvă, au v_ândut ambele aceste locuri'', 
respectiv terenul situat în str. Clemenţei nr. 5 lui Nicolae Stănică Cesianu cu suma de 
44.000 lei9• 

Nicolae Cesianu a obţinut de la Primăria Oraşului Bucureşti, în 20 aprilie 1892, 
autorizaţia nr. 220 pentru construcţia unei case în str. Clemenţei nr. 5 după planurile 
arhitectului J. Berthetio. 

Casa Nicu Cesianu din str. Clemenţei/C. A. Rosetti nr. 5 a fost construită în stil 
eclectic academic, acordându-se o evidentă importanţă „etajului nobil", parterul fiind 
rezervat prăvăliilor [foto 1 ]. Astfel din curte unde se află faţada principală se accede, 
printr-o scară centrală ce se desparte în două rampe, la holul de la etaju) întâi. Urmează 
încăperile de paradă situate spre stradă: biroul şi 2 saloane [foto 2]. In partea opusă, 
spre curte se află dormitoarele. 

Holul amplu, tratat cu deosebită îngrijire are partea de sus a pereţilor decorată cu 
stucaturi care încadrează pe două laturi cinci din cele şase compoziţii în ulei, existente 
iniţial [foto 3]. Nu cunoaştem numele artistului, probabil pictor la modă în Bucureştii 
sfârşitului de secol, care pentru decorarea spaţiilor destinate balurilor a executat pictu
rile în stilul francezului Boucher. Pe peretele din dreapta, centru compoziţia reprezintă 
două grupuri de bărbaţi şi femei aflate la picnic. La stânga acestei picturi se află o 
compoziţie alcătuită de asemenea din două grupuri de personaje care cântă la diferite 
instrumente şi dansează. Pe peretele din stânga, lipseşte compoziţia din centru, cea din 
stânga reprezentând o scenă cu multe personaje jucându-se „de-a baba oarba". Compoziţia 

7 Idem. Conform actelor din dosarul nr. 14715 din 1903 al Creditului Funciar urban, Marghioala 
Procopie „văduva răposatului Procopiu Canuşi" plătea impozite pentru locul din „strada sau uliţa Boteanu ... 
loc slobod_ .. " din anul 1838. Tot acolo se atestă că „Marghioala Procopic Canuşi, fosta proprietară a locului 
viran din Uli\a Boteanu astăzi str. Clemenţei, era văduvă de mult timp când a vândut locul în I 886, către 
doamnele Dumitrula Ştefănescu şi Maria Comişanu. Se mai atestă că Procopiu Canuşi nu se ştie când a 
murit dar că Marghioala ... era văduvă de mai bine de 20 de ani şi ca ... nu s-a mai căsătorit". 

8 Casa Bocrescu, situată la vest este ocupată în prezent de restaurantul „Cina". Casa Fotino era la 
nord iar casa Mitilincu la sud (vezi nota 4). 

9 „Contractul de vânzare" încheiat precizează: „Locurile cc vindem sunt libere de orice sarcină şi 
nu ne rezervăm nici o parte şi nici un drept asupra lor, iar preţul vânzării este de lei noi ... 44_000 din care 
am primit în mâinile noastre lei noi_ .. 22.000 iar restul. .. ni se va răspunde la finele lunii noiembrie a.c.". 
În conformitate cu codul civil până la plata restului de bani datoraţi de cumpărător, respectiv N_ Ccsianu, 
vânzătoarele vor avea dreptul în „caz de neplată să punem în vânzare locurile fără curs de judecată ... ". 

10 Autorizaţia de construcţie existentă în dosarul nr. 31/1892 la fila 157 (fondul Primăriei Municipiului 
Bucureşti - Tehnic de la Arhivele Naţionale - Direcţia Municipiului Bucureşti) demonstrează că imobilul 
se afla la data respectivă pc deplin în posesia lui N. Ccsianu. Pc baza cererii depuse de Bcrthct (este vorba 
de arhitectul J. Berthet deosebit de activ în perioada 1884-1899) pentru dl. Nicolae Ccsianu prin care se cerc 
„vă rog ... autorizaţia de a clădi o casă după planurile aici alăturate (care, din păcate lipsesc], pc terenul meu 
situat pc strada Clemenţei nr. 5", se emite autorizaţia. Ea precizează „se autoriză dl. Nicolae Ccsianu .. . a 
construi ... la proprietatea nr. 5 din strada Clemenţei secţiunea I. ocolul I case de locuit de zid masiv lucrate 
cu mortar de var şi acoperit cu metal. cu calcan de zid despre vecin şi conf. planurilor prezentate şi aprobate 
de serviciul Clădirilor, iar privăţilc se vor construi dup planul tip al primăriei în ceea cc priveşte hasnaua 
şi vcntilatori. Clădirea nouă se va executa cu faţada pc aliniere ... conform ţăruşilor bătuţi la faşa locului ... 
S-a achitat__. taxa pentru 589,90 metri pătraţi ... ". 
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I. Faţada casei dinspre str. C. A. Rosetti. 

din dreapta redă în prim plan trei grupuri: doi leagă un snop de grâu, iar puţin în spate, 
sunt şapte personaje discutând. 

Comanditarul acestei elegante clădiri Nicu Cesianu a fost imortalizat prin înscrie
rea iniţialei din monograma N. C. în volutele cu struguri ce decorează balconul din 
stradă, decor ce se păstrează până astăzi. 

2. Holul de la etaj. 
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Nicu Cesianu, deputat, era unul din fiii lui Stănuţă Cesianu (nepotul lui Iancu 
Jianu) şi al Mariei Slătineanu 11 . A fost căsătorit cu Maria Dimitrie Florescu. 

Nicu Cesianu a făcut parte dintr-o familie boierească cunoscută din secolul al 
XVIII-lea şi s-a înrudit cu multe familii de vază atât din Ţara Românească cât şi din 
Moldova, familiile mai sus menţioante, spirite vii, fiinţe dispărute, multe din ele au 

3. Unul dintre saloane. 

trecut pragul acestui imobil, au trecut sau întârziat mai mult în saloanele casei în discuţii 
politice sau de familie în vizite ocazionale sau poate la balurile organizate de pro
prietar12. 

Conform actelor din dosarul nr. 14715/903 al Societăţii Creditul Funciar UrbanIJ, 
se poate reconstitui configuraţia imobilului N. Cesianu la data respectivă. Întreaga pro
prietate era împrejmuită cu zid şi grilaj, suprafaţa terenului fiind de 1.300 metri pătraţi. 
Terenul se învecina la nord pe lungimea de 17,60 m. cu colonelul Fotino, la sud pe 
lungimea de 37,95 m. cu strada Clemenţei, la est pe lungimea de 37,10 m cu dl. Miti
lineu iar la vest cu dl. C. Boerescu pe întindere de 51 m. „Imobilul construit pe acest 
teren, consistă în două corpuri de clădire, aşezat(e): A pe alinierea stradei; B în fund" 
ocupând suprafaţa de 697 m.p. şi având în total 27 încăperi: 

Corpul A, având parter şi etaj, cu zidul din două cărămizi este învelit cu tablă de 
zinc şi cuprinde la parter „două prăvălii mari, 1 culoar şi 6 odăi podite scânduri; 2 
camere şi 1 cabinet toaletă podite parchet; o bucătărie podită ciment". 

Etajul este compus dintr-un antreu mare podit cu parchet de stejar, un culoar, zece 
camere cu parchet, două cămări şi o seră pentru flori. 

11 Ccsicnii pc numele lor de origine Jieni se trăgeau din Radu pârcălab de sat la Cruşov, nepot al 
vătafului Stan Jianu. Strănepotul de fiu al vătafului, clucerul Dumitrache (frate cu Iancu Jianu) schimbă 
numele moşiei sale Corlătcşti din Romanaţi în Ccsieni după cc a găsit aici stela funerară a lui Plautius 
Cesianus. Fiul său Stănuţă adoptă ca patronimic numele Cesianu. 

12 Ne amintesc ceva din acele episoade „Ephcmcridc"-le din cunoscutul „Almanach du High Lifc" 
a lui Clarmoor în care se notifica „21 noiembrie: Ceai la domnul şi doamna Nicolae Cesianu ". 

1 Conform Arhivele Naţionale. DPMB. Fond CFU dosar 5237 în care se precizează „imobilul din 
Clemenţei 7 fost 5". 
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Podul cuprinde patru mansarde podite cu scânduri. 
Corpul B este format din parter având zidul din 1 cărămidă, este acoperit cu tablă 

de zinc şi cuprinde 1 grajd, 1 şopron şi o spălătorie". 
La data încheierii evaluării imobilului „domnului N. St. Cesianu [din] Bucureşti, 

str. Clemenţei nr. 7, culoarea Galben, care-l oferă ipotecă pentru împrumutul solicitat de 
la Creditul Funciar Urban" (9 decembrie 1903) „destinaţia sa este a servi de locuinţă 
proprietarului închiriindu-se cele 2 prăvălii din parter". De asemenea, se preciza, despre 
corpul A că are instalaţie de calorifer şi lumină electrică ca şi „distribuţie apă'', dovadă 
a nivelului de confort deosebit. Se mai indica „starea de soliditate este foarte bună 
(nouă) iar starea de întreţinere am găsit-o foarte bună". Acesta şi explică evaluarea 
imobilului la 323.000 lei cu aprecierea că valoarea lui va creşte „îndată ce se vor 
expropria terenurile situate în faţa palatului regal". Opinia comisarului expert diferă 
parţial acesta evaluând imobilul numai la suma de lei 270.000 lei dar indiferent de 
păreri valoarea este ridicată 14 • 

Proprietarul iniţial, Nicolae St. Cesianu, a decedat în anul 1914 iar prin actul nr. 
7249 din 18 septembrie 1914, sunt atestaţi ca moştenitori ai averii defunctului Nicolae 
St. Cesianu, soţia sa Maria născută Dimitrie Florescu cu cele două fiice ale sale: Mar
gareta, căsătorită cu V(asile). Miclescu şi Alexandrina, căsătorită cu Alex. Racoviţă. 
Casa din str. C. A. Rosetti nr. 7, rămâne în proprietatea familiei 15 care o păstrează până 
la nationalizare 16

• 

' Istoria casei a cunoscut o seamă de momente interesante. În 1909 clădirea este 
închiriată şi se instalează aici proaspătul înfiinţat „Automobil Clubul Român" sub 
preşedenţia lui Ion Cămărăşescu. La inaugurarea noului local (în care clubul va funcţiona 
cu certitudine până în anul 1913, din anul 1916 fiind mutat în Calea Victoriei 162) din 
28 noiembrie a participat principele Ferdinand şi a cântat orchestra lui Grigoraş Dini
cu17. Tot de pe acoperişul acestei case se va fotografia, în anul 1910 zborul biplanului 
„Farman" condus de pilotul francez Michel Molia pe deasupra Palatului RegaJl 8

• Pro
babil din anul 1916 clădirea devine sediul cercului cultural „Libertatea" al comunităţii 
evreieşti. Schimbările politice aduc alţi chiriaşi în casa din str. C. A. Rosetti nr. 7. Astfel 
din 15 august 1941 datează cererea secretarului Fasciei italiene adresată secretarului 
general al Societăţii Creditul funciar urban, Băicoianu, din care reiese că imobilul din 
str. C. A. Rosetti nr. 5[7) 19 a fost închiriat de Alexandru Racoviţă, soţul Alexandrinei 
Cesianu, Consulatului Italian pentru sediul Fasciei şi a organizaţiilor coloniei italiene 
din Bucureşti20 • 

14 Tocmai pentru a valorifica mai bine proprietatea în anul 1909 Nicu Ccsianu se mută în str. 
Biserica Enci nr. I O unde se mai găsca şi în anul 1913 iar casa din str. C. A. Rosetti nr. 7 este închiriată. 
După moartea sa soţia lui se mută mai aproape de draga ci casă pc str. N. Golescu nr. 9. 

15 Tradiţia orală care o denumea „Casa Calimachi" nu este dovedită de nici un act. De altfel între 
cele două familii Nicolae Ştef. Cesianu şi Calimachi nu s-a certificat vreo legătură şi nu s-a identificat nici 
o formă de posesie a casei din str. Clemen\ci/C. A. Rosetti nr. 517 de către familia Calimachi ale cărei casc 
se găsesc pc str. Batişte. 

16 Conform „Declaraţiei individuale pentru impunerea veniturilor proprictă\ilor clădite" din 8 martie 
1950 prin care se precizează „recenzarea imobilelor din comuna Bucureşti strada C. A. Rosetti nr. 5 ... 
Proprietar Margareta Miclescu şi Alexandrina Racovitză (moşt[cnitori])". 

17 „Inaugurarea noului local al Automobil Clubului Român", În: Revista Automobilă, an. IV, 
nr. 48, 15 dec. 1909, pg. 7. 

18 Op. cit„ an V, nr. 57, sept. 1910. 
19 Prin dărâmarea primei clădiri dinspre calea Victoriei pentru crearea marii pieţe din faţa Palatului 

Regal str. C. A. Rosetti se renumerotează nr. 7 devenind din nou nr. 5. 
20 În Bucureşti se află mai multe casc numite după proprietarul lor iniţial „Casa Ccsianu" şi anume 

imobilul din Calea Victoriei nr. 151 (fost 175) fosta proprietate a lui Constantin Cesianu (1887-?, diplomat, 
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La parterul clădirii, în spaţiul special construit pentru prăvălii au funcţionat di
ferite birouri şi prăvălii precum: 1935 S.E.G. pentru materiale electrice şi tehnică; 1937-
1944 Telefunken Binder ing.; 1937 Soc. N. Butculescu pt. Exp. Automobile; 1941 
Skoda Steyer Automobile S.A.R. 

După 1948 casa este „închiriată prin rechiziţionare" pentru sediul asociaţiei de 
prietenie cu URSS, cunoscuta ARLUS, în anul 1950 fiind naţionalizată. Preluată de stat 
clădirea cu toate decoraţiile şi picturile sale devine mai târziu sediul unui Comaliment. 

SUMMARY 
The Cesianu House on Clementei Street 

The author studied archive documenls concenlring a Buchares/an house on /he C.A. Rose/li s/reet 
(cal/ed „ Clemenţei", in I 87 /). The House be/onged Io /he Cesianu family. Jn I 892, Nicu Cesianu obtained 
the permit to have his lwuse biu/1, in an edecticist sryle. The house now be/ongs ro the Museum of the 
Municipa/ity of Bucharest. 

The article was elabora/ed by Aurel Dupu in august 2000, based upon the dala he had galhered 
previously. A/Ier this date, he intented Io complete his informalions, bui his unexpected death impeded him 
/rom doing so. The new elements were added in the foot notes, by Dr. Cezara Mucenic. 

trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la iaris) căsătorit cu Maria Brăiloiu şi imobilul 
din calea Victoriei nr. 174 (fost 188 şi 190) a lui Dimitrie Cesianu căsătorit cu Elena Bibcscu, casa care a 
devenit ulterior sediul Legaliei Germane, comandament al trupelor sovietice (după 1944) şi apoi sediul 
teatrului „C-tin Tănase". 

Articolul a fost redactat de Aurel Duţu în luna august, într-o primă formă, pe baza informaţiilor 
ce le obţinuse la acea dată. Ulterior realizării primului concept datele au fost completate de A. Duţu cu 
o serie de documente pe baza cărora intenţiona să modifice şi să imbogăţească textul, mai ales că astfel 
s-au putut clarifica unele elemente incerte. Plecarea sa neaşteptată l-a împiedicat să realizeze această 
muncă de rigoare ştiinţifică pe care o considera atât de importantă. Aceste elemente au fost introduse în 
note. 

Cezara Mucenic 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



DOCUMENTAR ISTORIC SI • 
EDILITAR URBANISTIC PRIVIND 

ZONA BĂCANI - LIPSCANI 

Camelia Ene 
Ionel Zănescu 

Documentele atestă primele uliţe în Bucureşti abia în sec. al XVI-lea şi atunci 
fără o denumire proprie. De altfel problemele de nomenclatură citadină au rămas mult 
timp confuze. O stradă putea purta denumirea breslei meşteşugarilor pe care îi găzduia 
pe ambele sau pe una dintre laturi, putea fi indicată în funcţie de unul dintre obiectivele 
importante spre care se îndrepta sau, pur şi simplu după numele unuia dintre locuitorii 
săi. Denumirea odată atribuită nu a rămas neschimbată. Unele străzi au purtat trei sau 
patru nume. Aproape nici o stradă dintre cele aflate în zona Curtea Veche nu şi-a păstrat 
permanent denumirea iniţială. 

În peisajul stradal se înregistrează importante transformări şi în organizarea spaţiilor 
comerciale, în modul de a a-şi face reclamă. Cea de a doua jumătate a sec. al XIX-lea 
impune amenajarea unor prăvălii spaţioase cu prezentarea mărfurilor pe sorturi, benefi
ciind de mobilierul specific comerţului modem. Negoţul de influenţă orientală practicat în 
încăperi mici, întunecoase, cu prezentarea mărfurilor îngrămădite sau agăţate pe pereţi, pe 
tavan, pe tocul uşilor şi al ferestrelor se întâlnesc tot mai rar în centrul capitalei. Meta
morfoze înnoitoare înregistrează până şi cafenelele, simigeriile, patiseriile. În domeniul 
reclamelor se folosesc firmele pe tablă sau lemn prinse deasupra uşilor sau de-a lungul 
întregii faţade a prăvăliei. Deşi mai puţine decât pe Calea Victoriei, şi pe străzile zonei 
centrale apar firme în limbi străine, cele mai multe în limbile franceză sau germană. 

Cu prilejul unor renovări au fost dezvelite pe str. Lipscani, în Pasajul Şelarilor 
câteva dintre aceste firme utilizate la sfârşitul sec. al XIX-iea şi în primii ani ai sec. al 
XX-iea. 

Una dintre cele mai vechi artere de comunicaţie din Bucureşti este Lipscani sau 
Uliţa cea Mare. De cele mai multe ori se făcea confuzie între „Uliţa cea Mare" şi „Uliţa 
Mare", cea din urmă fiind actuala Stradă Franţuzească, fostă 30 Decembrie, Iuliu Maniu 
şi Carol. Deschisă în imediata apropiere a Curţii Domneşti ea a polarizat, fără întreru
pere viaţa meşteşugărească şi comercială a oraşului. Prima denumire cu care este ates
tată apare într-un document din 5 iunie 1589. 

În hrisovul său Mihnea Voievod care cedă jupânului Jifo, mare portar, loc în Uliţa 
cea Mare, menţionează că aceasta era „lângă curtea domniei mele din Bucureşti". 

Numeroase acte emise timp de sute de ani reflectă importantele prefaceri prin 
care a trecut această stradă pe care se găseau prăvălii stăpânite de meşteşugari, negus
tori, boieri, mânăstiri sau de către domnie. Clăcţ_irile aflate aici ca şi pe celelalte uliţe 
învecinate aveau un pronunţat caracter comercial. In general se amenajau pivniţe căptuşite 
cu lemn sau consolidate cu cărămidă sau piatră. Deasupra acestora se ridicau din paiantă 
sau cărămidă case cu parter acoperite cu şiţă sau olane aşa cum menţionează în însem
nările sale din 1574 juristul francez Pierre Lescalopier. Putem afla detaliile unei case cu 
prăvălie, de epocă dintr-o preţuire autorizată, din 17 decembrie 1791 „ ... însă casa să fie 
tăvănită cu var alb şi între prăvălie şi între casă, o cămăruţă cu chimir, să-i fac şi două 
sobe, una cu foc şi alta oarbă, să-i fac trei uşi şi o fereastră cu şase ochiuri cu cercevele 
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şi din dos un pridvoraş, tăvănit cu şindrilă de brad. Şi la prăvălie tavan de ulucă şi 
tarăbile prăvăliei şi paturile în prăvălie şi în casă şi pardoseală în prăvălie şi în casă, 
după cum să va face la vecini ... ". 

În unna cercetărilor făcute în curtea Hanului cu Tei s-au descoperit vestigiile unei 
astfel de prăvălii din sec. XVI-XVII, ai cărei pereţi erau din lut amestecat cu pleavă şi 
avusese acoperişul din olane. Pivniţa, de cele mai multe ori susţinea două sau mai multe 
prăvălii. Astfel, la 20 martie 1655 mitropolitul Ignatie vindea lui Ghinea Cojocarul „o 
pivniţă cu cinci prăvălii la Uliţa cea Mare" pe care le avea de la Radu logofăt Năsturel, 
tatăl cunoscutului cărturar Udrişte Năsturel. 

Dimensiunile spre faţadă ale acestor prăvălii erau aproape identice, ele ocupând 
aproximativ 3 metri. Situaţia aceasta s-a pă~trat până în prezent când unele dintre clădi
rile de pe Lipscani nu ocupau decât 3-4 m. In acelaşi timp pe unele străzi din apropierea 
zonei Curtea Veche se întâlneau case mult mai spaţioase. 

La 8 august 1824 se vindea pe Podul Calicilor o casă „cu sasă odăi cu sală prin 
mijloc şi cuhnie şi plimbare şi pridvor, dedesubt pivniţă ca de 18 buţi şi cu două beciuri 
şi vărzărie". De cele mai multe ori curţile erau închise cu gard de bolovani din piatră 
sau cu uluce de lemn. 

Terenul aferent caselor din Lipscani mergea până în strada Gabroveni, iar spre 
nord se ajungea până în gardul grădinii Sf. Sava aşa cum arăta un act de vânzare din 
24 martie 1665. De cele mai multe ori camerele meşteşugarului sau ale negustorului se 
aflau în spatele prăvăliei. Curtea era folosită pentru adăpostul păsărilor, vitelor, pentru 
depozitat fâneţurile sau butoaiele cu care se aducea vinul care era vândut în crâşme. 

Uliţa cea Mare s-a bucurat de activitatea unor mari negustori. 
În timpul domniei lui Matei Basarab (1632-1654) avea aici prăvălie faimosul 

negustor Ghinea Mustaţă. Au urmat apoi negustorii Zamfir, Manta Cupeţul, Constantin 
Cupeţul. Puterea economică a multora dintre negustorii din Lipscani era demnă de avut 
în vedere chiar şi de către domnie, negustorii având averi considerabile. 

În testamentul făcut la 6 februarie 1735, Constantin Cupeţul care locuia în ma
halaua Colţei dar care stăpânea şi cinci prăvălii în Uliţa Mare aminteşte cadourile pe 
care le-a făcut la nunta jupânesei sale Ilinca: „ughi ungureşti 20 şi inelul de schimb şi 
marama şi darurile ce i-au trimes cu călţunii, o floare de mărgăritar şi I O săre de 
mărgăritar şi cele ce i-am dat a doua zi, o dulamă de canavăţ blănită cu pacea de jder, 
i o iie cu sârmă, i un left de aur cu lănţişorul de argint poliit". 

Din peisajul Lipscanilor nu lipsesc nici negustorii rău platnici sau cu unele încur
cături negustoreşti. Astfel, la 1773 un document menţionează pe grecul Saphir Dumitru 
care era socotit prin Lipscani ca rău platnic. Lângă el, în procesele timpului apar De
meter Peter şi Demeter Loiss care, în 1770 se aflau la Braşov şi tot atunci sunt menţionaţi 
Johan Demeter şi Johan Alexi. Neputinţa lor de a plăti se explică prin refuzul boierilor 
de a le da satisfacţie. 

Pe lângă negustorii străini, în vadul Lipscanilor întâlnim pe la 1775 pe românul 
Neagu! Lipscanul aducător de postavuri apusene alături de un bogasier care vindea 
vechea bogaserie „baccasino" produsă de ţesătorii asiatici. 

În perioada secolelor XVI-XVIII Uliţa cea Mare era împărţită pe diferite 
meşteşuguri sau branşe de comerţ. Porţiunea dinspre Şelari - Smârdan era ocupat de 
croitori, marchitani, mărgelari iar spre Hanul cu Tei întâlnim zarafii, cojocarii subţiri. 
Abagiii aveau sediile grupate spre Sf. Gheorghe Nou. 

Adoptarea numelui de Lipscani survine abia în sec. al XVIII-iea, perioadă în care 
negustorii autohtoni încep să procure direct de la Lipsea produse textile, cristaluri de 
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Boemia ş.a. Se ştie că, la 16 august 1726 sosiseră la Bucureşti 8 care cu mărfuri de 
Lipsea. De la comerţul practicat de un Hristea Dumitriul Lipţcanul şi alţii s-a dat vechii 
străzi numele de Lipscani. În planurile vechi ale oraşului Uliţa apare sub diferite denu
miri. Astfel, în planul rusesc din 1770 porţiunea cuprinsă între Şelari şi Podul Mogoşoaiei 
este marcată cu numele Şerban Vodă, pe când, în planul Borroczyn din 1852 este indi
cată strada Lipskani numai între actualele străzi Smârdan şi Şelari. În continuare este 
Uliţa Marchitani şi apoi, în Piaţa Sf. Gheorghe (1848), Zarafii. Generalizarea denumirii 
de strada Lipscani s-a petrecut în a doua jumătate a sec. al XIX-iea. 

Strada Lipscani a reprezentat întotdeauna zona cea mai atractivă din centrul 
Bucureştiului. În anul 1855 căpitanul St. Dietrich trecând prin oraş consemna: „ ... cea 
mai frumoasă şi veselă stradă din Bucureşti este strada Lipscani unde se află cele mai 
bogate şi luxoase magazine care, prin mărimea şi strălucirea lor se pot măsura cu 
magazinele vieneze". 

În faţa fiecăreia dintre prăvălii erau scoase tarabe mari, în timpul sezonului cald, 
comerţul căpătând un pronunţat caracter oriental. În aceste magazine se desfăceau pro
duse realizate în atelierele manufacturiere din jurul Bucureştilor sau articole aduse din 
occident şi în special din târgul de la Lipsea. Cele mai numeroase produse erau cele de 
îmbrăcăminte, încălţăminte, podoabe, articole de uz casnic, mirodenii şi zacaricale, cărţi 
ş.a. Negustorii români erau atraşi foarte mult de produsele şi articolele de la Lipsea, o 
listă de mărfuri având o gamă diversificată de produse, pe lângă stofe, „camavaţe, 
tulpane, lucruri de mătasă şi cântarii, ace şi cărţi de joc". 

Pe strada Lipscani au fost ridicate pe lângă case şi prăvălii numeroase hanuri. Un 
document din 14 mai 1678 atestă că în partea de est a străzii, spre Sf. Gheorghe Nou, 
Manole zaraful îşi făcuse „case şi hanuri", fiind astfel amintit primul han la Bucureşti. 
Acestuia aveau să-i urmeze hanurile Şerban Vodă, Sf. Gheorghe Nou, Zamfir, Simeon, 
Gabroveni, etc. 

Realitatea este că pe strada Lipscani sau la o întretăiere cu aceasta existau patru 
mari hanuri: Hanul Manole, Hanul Gabroveni, Hanul Şerban Vodă şi Hanul cu Tei. 
Acestea au devenit în sec. XVII-XIX puternice antrepozite de mărfuri şi locuri de 
desfacere a produselor din occident sau orient. 

În cursul sec. al XIX-iea aspectul străzii s-a schimbat prin construirea de clădiri 
cu unul sau două etaje. Se foloseşte tot mai frecvent tabla pentru acoperişuri înlocuind 
aproape complet siţa. În anul 1836, Stanislass Bellanger vizitează baia românească din 
cartierul Lipscani, dotată cu instalaţie cu abur identică cu baia turcească. În 1843, Ştefan 
Caliva, prin anunţul în limbile română şi franceză publicate în ziarul „Vestitorul româ
nesc" aducea la cunoŞtinţă „înaltei nobilimi şi cinstitului public" că având aprobarea 
Eforiei Şcoalelor a deschis pension (şcoală) în locuinţa sa din Hanul Şerban Vodă nr. 9. 
El spune că în cei patri ani cât durează cursul şcolar elevii, în afară de materiile obişnuite, 
predate în limba română, vor învăţa şi limbile franceză, italiană, greacă nouă şi veche. 
„Să se ştie - anunţă Ştefan Caliva - că durata celor patru clase nu depinde de anul 
calendaristic ci de timpul şi programul fieştecăruia din şcolari". Pentru fiecare elev taxa 
era de doi galbeni împărăteşti pe lună, iar pentru puţinii elevi interni pe care urma să-i 
primească, şi care vor dobândi în plus „o bună creştere despre purtarea şi moralul lor'', 
părinţii sunt rugaţi să vină să se înţeleagă cu el. 

În 1824 Iosef Marcus deschide pe strada Lipscani magazinul cu firma „La Globul 
Verde". Aici se aduce pentru prima dată în Bucureşti mercerie din occident. Fiul său 
lsac Marcus, a continuat negoţul tatălui său şi a introdus vânzarea mărfurilor cu preţ fix 
ceea ce era foarte curios pentru vremea aceea. Aceasta a contribuit la marea încredere 
pe care a inspirat-o magazinul clientelei bogate. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



248 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI-xv 

În locul zarafilor apar şi se înmulţesc întreprinderile bancare, străzile Lipscani şi 
Smârdan devenind centrul băncilor din Bucureşti. Aproape 20 de sedii de bănci se aflau 
în 1923 pe Lipscani. Dintre acestea amintim: Banca Agricolă, Banca Cerealiştilor, Banca 
Chrissoveloni N., Banca de Comerţ şi Industrie, Banca Naţională a României, Banca 
Generală a Ţării Româneşti, Banca pentru Petrol, Banca pentru Mine şi Industrie, etc. 

Lipscanii rămâneau totuşi nucleul activităţii comerciale, locul unde protipendada 
capitalei putea să-şi procure cele mai rafinate mărfuri. În 1937 se bucurau de o mare 
atenţie magazinele „La Papagal - S.A.R.", „Au mode elegant'', „Mătăsăria pariziană" ş.a. 

Desfacerea cărţii se făcea prin Librăria Naţională S. Ciornei, prin „Agence gene
rale de libraire", prin magazinul „Literatura", ş.a. 

Pe Lipscani şi-au avut sediul în perioada interbelică şi câteva societăţi de ştiinţă 
şi cultură. Nu trebuie uitat că, aici, pe strada Lipscani, la 11 iunie 1848, tânărul cadet 
Ion Magheru a citit procl:imaţia care de atunci s-a numit „Instituţie". Tot pe Lipscani, 
în 1927 funcţionau Cercul Medical, Institutul Economic Românesc, sala de spectacole 
„Pathe Palace" iar mai târziu Societatea Compozitorilor Români, Cafeneaua Strobel, 
etc. La nr. 5 a funcţionat tipografia „A.B.C."; aici s-a tipărit, în scurta-i existenţă, ziarul 
A.B.C. şi mai ales gazeta „Drumul Femeii". 

Anii 1935-1939 au marcat punctul de vârf al comerţului interbelic. 
Pentru a înlesni buna circulaţie a numeroşilor cumpărători se hotărăşte interzice

rea vehiculelor între Smârdan şi Piaţa 1848 (actualmente Sf. Gheorghe). 
Strada Lipscani a rămas şi astăzi cel mai căutat vad comercial al oraşului. Ma

gazinele desfăşurate pe ambele laturi oferă o gamă foarte bogată de mărfuri, de la 
mercerie până la obiecte electrice sau sticlărie, ponderea revenind articolelor de trico
taje, textile şi încălţăminte. 

Strada Băcani este o legătură a străzii Lipscani cu strada Blănari. Datele cuprinse 
în documentele vremii amintesc şi despre această uliţă dintre cele aproape 30 de uliţe 
mai mari sau mai mici care au existat în perimetrul delimitat de actuala zonă Curtea 
Veche. Este atestată prima oară în planul Borroczyn din 1852 şi în planul Hiottu din 
1871. Uliţa adăpostea atât case cât şi prăvălii cu mărfuri de băcănie. Negustorii făceau 
tranzacţii comerciale cu mărfuri româneşti sau aduse de peste hotare. Se vindeau aici 
postavuri groase din Gabrovo, vase de aramă confecţionate la Moscopole, ţesături co
lorate în nuanţe vii dar şi citrice, mirodenii, piatră acră, măsline, icre, păpuşi, tămâie, 
oţet, zahăr, tibisir, sacâz, pucioasă, ciorapi de bumbac şi lână, perdele de pâslă, cărţi, 
etc. 

În comparaţie cu strada Lipscani, despre strada Băcani, din documente aflăm mai 
puţine date privind aspectul şi comerţul acesteia. Totuşi avem unele informaţii care pot 
întregi tumultul acestei uliţe destul de pestriţă ca activitate comercială şi edilitar-urbanistă. 
Aşa cum menţionează călători străini ca: Ferdinand Lasalle, Wilhelm Derblich sau 
Lancelot, contrastul izbitor, întâlnirea stranie, caleidoscopică dintre occident şi orient se 
menţine şi se vădeşte, pitoresc, în viaţa trepidantă a străzii. 

Spre deosebire de somnolenţa unora, în contrastul dintre sărăcie şi bogăţie, ne
gustorii băcani fac un intens şi divers comerţ cu mărfuri de diferite provenienţe. 

Scriitoarea Dora D'Istria ne povesteşte despre contrastul personajelor străzii „ .. .în 
picioare, în spatele unei trăsuri splendide, în care femei elegante poartă ultimele mode 
ale Parisului, stă îmbrăcat, într-o manta amplă ale cărei falduri de purpură acoperă 
fustanela albă, un arnăut cu chipul marţial aruncând din timp în timp câte o privire 
satisfăcută asupra hangerului de la brâu. O tânără cuconiţă care acum a părăsit uliţa 
trece pe lângă u::i ţigan în zdrenţe ale cărui trăsături oacheşe arată caracterul indelebil 
al castelor inferioare din hindustan". 
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În timpul domniei lui Cuza Vodă Bucureştii aveau peste 4 700 de negustori la 
care se adăugau cârciumarii (1 400), precupeţii (522), urmând în ordine băcanii, lips
canii, zarafii, pescarii, bancherii ş.a. 

O figură aparte de băcan este aceea a lui Petre Stoican, poate cea mai reprezen
tativă pentru întreaga epocă la care ne referim. Acesta s-ar fi născut în jurul anilor 
1760-1770 şi s-ar fi angajat, a.dolescent fiind, ca ucenic la unul dintre marii neguţători 
din capitală. La câţiva ani după terminarea uceniciei şi după încă alţi câţiva ani de slujbă 
cu leafă sau la cotă parte cu stăpânul său şi-a deschis o prăvălie pe cont propriu. 

Primul local de prăvălie cunoscut documentar este amintit la 26 octombrie 1793 
când îi expiră contractul de închiriere făcut probabil cu doi-trei ani mai înainte. Între 
anii 1793 şi 1816 el avea două prăvălii, o cârciumă şi o băcănie care se aflau la „Podul 
Văcărescu", adică pe Calea Văcăreşti unde se întretaie cu strada Căuzaşi. În 1816 plătea 
chirie 600 lei anual. 

Mai târziu, după tradiţia păstrată de urmaşi, prăvălia lui, cea de băcănie, a fost 
pe strada Băcani, unde aducea, de multe ori, mărfuri de la Braşov, dar mai ales din 
Ţarigrad (Istanbul). 

Dintr-un catastif din 1825 aflăm că Petre Stoican a adus din Ţarigrad, prin portul 
Vama, mărfuri la care indica preţul de cumpărare precum şi celelalte cheltuieli făcute 
pentru hamali, ambalaje (butoaie sau lăzi), pentru cântargii, vamă şi teşcherea, precum şi 
plata la poştă pentru corespondenţa primită sau trimisă din ţară, la care se adăuga, bineînţeles, 
transportul până la Bucureşti. Numai în cursul anului 1825, acest negustor, de la care se 
păstrează până astăzi catastiful, a făcut nouă transporturi de marfă de la Ţarigrad. Petre 
Stoian avea în preocupările sale nu numai comerţul de băcănie. El avea afaceri de bancă, 
comisioane, plăţi de marfă, camătă, fără alte şi alte afaceri cu marfă şi vite. 

Cercetarea unor acte şi vechi registre care au fost păstrate de urmaşi ne face să 
credem că după anul 1832, Petre Stoican nu s-a mai ocupat cu negoţul ci a devenit un 
fel de rentier trăind din venitul celor 8 prăvălii construite în faţa bisericii pe Uliţa 
Târgoviştei, precum şi de la celelalte 4 prăvălii pe care le avea în Hanul lui Zamfir din 
strada Băcani. Scăpaţi, el şi familia, de cumplitul flagel al „ciumei lui Caragea", s-a 
hotărât să ridice o biserică pe Uliţa Târgoviştei (azi Calea Griviţei). Se spune şi este 
confirmat documentar că ridicarea bisericii s-a făcut pe locul unei bisericuţe care, pro
babil fusese construită pe la mijlocul secolului al XVIII-iea de către neguţătorul Mihal
cea şi tot cu hramul Sfinţii Voievozi. Astfel, în 1817, Petre Stoican împreună cu Dumitru 
Sin Manciu au construit din temelie o altă biserică, de zid, pe unde este strada Polizu, 
unde erau cândva numai terenuri virane sau agricole (astăzi zona străzilor Buzeşti, 
Ecaterina Teodoroiu şi Occidentului). 

Cum este firesc pentru o stradă comercială cu existenţă îndelungată, categoria cea 
mai valoroasă a monumentelor este reprezentată de hanuri. 

Strada Băcani a adăpostit trei mari hanuri: Hanul Băltăreţu, Hanul Ioan Eliade şi 
Hanul Zamfir. 

Hanul Băltăreţu (azi dispărut) purta numele cunoscutului negustor bucureştean 
Ştefan Băltăreţu. A fost construit la sfârşitul sec. al XVIII-lea în mahalaua Şelari, în 
apropierea Hanului Zamfir. Răspunzând cerinţelor negoţului întreţinut de proprietarul 
său, hanul a adăpostit importante cantităţi de mărfuri din Orient. El nu mai apare cu 
titulatura de han în planul detaliat al Bucureştilor întocmit de Arthur von Borroczyn în 
perioada 1844-1846. 

Hanul lui Ioan Eliade (azi d~părut) alcătuia împreună cu hanurile Simeon şi 
Zamfir un adevărat nucleu comercial situat pe latura nordică a Lipscanilor. În prăvăliile 
hanului lui Ioan Eliade se desfăceau ţesături din Viena, feţe de masă de Damasc, servete, 
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batiste precum şi postavuri lucrate în fabrica lui Nicolae Băleanu. Hanul cuprindea mai 
mult de 9 camere folosite pentru negoţ. 

Hanul Zamfir (dispărut) făcea parte din lotul vechi al hanurilor bucureştene şi 
ocupa terenul de la întâlnirea străzii Blănari cu actualul Bd. I. C. Brătianu, deci se afla 
pe latura estică a străzii Băcani. El a fost ridicat în primele decenii ale sec. al XVIII-lea 
de către Zamfir, starostele de negustori. 

Un document din I O iulie 1736 menţionează că hanul se afla aproape de Uliţa cea 
Mare Mărgelari. Fiind o construcţie importantă hanul este trecut şi în planul rusesc din 
1770. Avariat de câteva ori de incendiile şi cutremurele care s-au abătut asupra capitalei, 
Hanul Zamfir s-a menţinut până în 1932-1933 când a fost dărâmat. 

Cele 21 de hanuri atestate de izvoarele istorice pe o suprafaţă relativ restrânsă 
dovedesc caracterul susţinut al schimbărilor comerciale pe care oraşul medieval le-a 
înregistrat timp de câteva veacuri. 

Un mare învăţat spunea, pe bună dreptate, că un popor care nu are monumente 
istorice nu are nici istorie. Monumentele şi străzile sunt mărturiile incontestabile ale 
victoriilor şi înfrângerilor, ale bucuriilor şi durerilor trăite de comunităţile umane, sunt 
o şcoală la care omul se raportează din tinereţe până la bătrâneţe. Când un oraş tezau
rizează într-un spaţiu atât de limitat, ca zona Curtea Veche, un noian de monumente şi 
străzi ca cele amintite aici, el îşi prezintă tuturor istoria cu înţelegere şi pietate. 

SUMMARY 
Historic and Urbanistic Documentary Concerning 

the Bacani - Lipscani Area 

The paper presents the historic and urbanistic evolution of the Băcani - Lipscani area, stressing 
upon the history of the Lipscani street - the most important commercial road in Bucharest - a/so recording 
the changes in the road-structure, according to documents /rom the XVlth to the XIXth centuries. 
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„Ceea ce dă caracterul distinctiv al Bucureştiului şi Iaşului, ceea ce face ca aceste 
oraşe să nu semene cu oraşele noastre europene ... este deosebita inegalitate a locuinţelor. 
Imaginaţi-vă unele dintre cele mai sărmane locuinţe ale noastre şi în mijlocul lor locuinţe 
care amintesc „hotele" din Paris şi Viena, palate elegante, fără nici o locuinţă interme
diară care să servească ca transiţie" 1 , spunea Saint Marc Girardin în 1852. 

Impresia tânărului Girardin rezumă o realitate a peisajului arhitectural bucureştean 
de la mijlocul secolului al XIX-iea, rod al evoluţiei economico-sociale prin care treceau 
Ţările Române încă de la începutul secolului al XIX-iea, dar care acum, după revoluţia 
de la 1848, se accelerează. Aceste transformări rapide pe plan edilitar, în domeniul 
arhitecturii se reflectă în adoptarea stilurilor apusene, cu o specială orientare spre cla
sicism şi eclectism. 

Receptarea lor în Bucureşti cunoaşte câteva etape destul de bine definite. Primele 
elemente sunt introduse de meşterii decoratori străini, care sosind în Ţările Române, 
găsesc mai ales după 1828, o populaţie urbană în plină efervescenţă, doritoare de a-şi 
schimba şi aspectul locuinţei, pe lângă modul de viaţă. În presa vremii, deja pe la 1839, 
apar astfel de anunţuri: „Franz Urlich din oraşul Peşta, meşter vestit de sculpturi, săpător 
în marmură, piatră şi lemn, are cinstirea a se recomanda înaltei nobilimi şi cinstitului 
public ca cine va avea trebuinţă de vreo figură pentru casă, biserică sau vre un monu
ment deosebit lucrat după cel mai desăvârşit meşteşug, cum şi alte flori sau feluri de 
desenuri ... cum s-au văzut la teatru şi la casele cele mari din Peşta ce au figuri lucrate 
de acest meşter. .. să scrie la Peşta către.mai jos subsemnatul..."2

• Inovaţiile sunt numai 
decorative, nu planimetrice. A doua perioadă este marcată de prezenţa arhitecţilor stră
ini chemaţi să contribuie la renovarea edilitară prin măsuri de sistematizare urbană. Aşa 
va face Sanjouand şi ulterior alţi arhitecţi ai oraşului ca: Villacrose, Burelli, Speri etc. 
Unii dintre aceştia încep să construiască şi astfel apar primele clădiri gândite în confor
mitate cu viziunea arhitecturală vest-europeană, în care se formaseră. În acelaşi timp, 
marea disponibilitate artistică determină pe meşterii locali să preia unele din noutăţile 
clădirilor construite în stilul cel nou, mai mult pe latura elementelor decorative aplicate. 
pe structuri planimetrice şi volumetrice tradiţionale. Abia către deceniul al cincilea, 
prezenţa arhitecţilor străini devine masivă, ei primind suficiente comenzi pentru a lucra 
fără să fie angajaţii statului. 

1 SAINT MARC, Girardin „Souvenirs de voyage el d'erudes", Paris, 1852, pg. 277. 
2 Cantor de avis şi comerciu, nr. 57, 1839 suplim. Foaie comercială, industrială şi economică nr. 10, 

Bucureşti, fcbr. 18, pg. 24. 
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Totodată, încep a se afirma arhitecţii constructori români formaţi în străinătate 
care se alătură în această etapă, prin cultura plastică academică, colegilor străini, formaţi 
de multe ori la aceeaşi şcoală, ori în aceeaşi ambianţă. 

Fenomenul este legat şi de perioada de efervescenţă constructivă din a doua 
jumătate a secolului al XIX-iea, datorată noului context politic, economic şi social, 
apărut odată cu împlinirea marelui ideal naţional, unirea Principatelor. Este epoca în 
care în Oraşul Bucureşti încep să se aplice regulamentele privind construcţiile şi unele 
planuri urbanistice, în care se introduc măsuri edilitare corespunzătoare oraşului modern 
şi se ridică unele dintre cele mai importante clădiri cu destinaţie publică. 

Haina arhitecturală a oraşului se schimbă prin aportul arhitecţilor şi conducăto
rilor străini, între primii veniţi să lucreze în Principate trebuind să fie menţionaţi: Vil
lacrose, Bonomelli, Conrad Schwonck, Speri, Lipizer, Freiwald etc. ce impun şi în 
Bucureşti stilurile vehiculate în oraşele europene: neoclasic, romantic şi cu predominanţă 
pe cel eclectic cu o formulă academică, prin aceasta oraşul înscriindu-se ca formă 
arhitecturală marilor capitale Viena, Budapesta, Paris, Miinchen etc. 

Noile soluţii sunt preluate în primul rând în modul de rezolvare a plasticii arhitectu
rale a faţadelor clădirile, majoritatea locuinţelor particulare păstrând planul tradiţional -
fie, în cazul clădirilor din zonele comerciale, cu intrarea prin gang în curtea interioară şi de 
acolo Ia etaj pe scări cuprinse în interiorul clădirii, catul superior având partiul adunat, 
camerele cu funcţie principală fiind în corpul situat la stradă iar dependinţele în curte de-a 
lungul unei galerii, închisă de cele mai multe ori, camerele fiind dispuse în amfiladă, fie 
pentru casa uni familiară cu funcţiune doar de locuinţă, păstrarea planului cu antreu central 
şi camere dispuse simetric, în planul doi situându-se aripa dependinţelor. Alături de aces
tea apar însă o serie de clădiri cu funcţie publică sau locuinţe private care în totalitate, deci 
planimetric şi decorativ, aplică noile tendinţe stilistice.Între curentele artistice ce vor coexista 
de-a lungul secolului al XIX-iea, neoclasicismul, deşi reprezentat de un număr redus de 
edificii se remarcă prin expresivitatea plastică şi puritatea stilistică. Apărut încă la începu
tul secolului, când se clădea casa lui Dinicu Golescu, devenită ulterior palat domnesc şi 
palatul Ghica Tei stilul va fi adoptat de meşterii locali cu rapiditate, prin însuşirea forme
lor repertoriului de bază pe care le aplică cu consecvenţă faţadelor locuinţei târgoveţilor şi 
micilor meseriaşi. Ignorând gândirea teoretică aceştia reuşesc totuşi să se integreze princi
piilor dominante ale stilului - echilibrul volumelor, simplitatea modenaturei şi dominanta 
orizontalei, elemente ce se pot regăsi şi în trăsăturile specifice locuinţei româneşti ţărăneşti 
la care se adaugă însuşirea repertoriului decorativ de influenţă clasică. 

La nivelul construcţiilor publice, cele mai importante monumente neoclasice, 
ambele construite la mijlocul sec. al XIX-iea, Teatrul cel Mare-Teatrul Naţional, opera 
arhitectului vienez Anton Heft şi Academia-Universitatea opera arhitectului Alex. Orăs
cu, nu se mai păstrează. 

Dar în acest context stilistic, se înscrie altă clădire, care mult timp a trecut neob
servată, clădire care s-a păstrat şi azi cu modificări minime faţă de proiectul iniţial. 

La 24 mai 1874, în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie, următoarea ce
rere a fost depusă la Primăria oraşului Bucureşti: „ Ca arhitect al reconstrucţiei hanului 
Filipescu, ce a devenit proprietatea Societăţii Dacia, vin a vă ruga ca să binevoiţi a 
ordona liberarea legiută ce voi prin bilet şi arătarea liniei despre strada Lipscani ce 
se dărâmă până jos ridicându-se atât spre partea Mogoşoaiei cât şi spre strada Lips
cani un edificiu Palatul Dacia", semnează: Alexandru Orăscu3 • Cu biletul nr. 986 din 

3 Arhivele Naţionale - Direcţia Municipiului Bucureşti Fondul PMB - tehnic. Dosarul nr. I 111874 
fila 101. 
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18 iunie arhitectul oraşului, Isac Speri şi arhitectul Culorii, Freiwald, aprobă construirea 
completă dinspre str. Lipscani cu retragere şi construirea etajului, spre Calea Mogoşoaei 
pe zidul hanului Filipescu. Planurile şi cererea cuprind, pe lângă textele menţionate, 
faţada clădirii spre Calea Mogoşoaei, planul parterului hanului Filipescu care se păstrea
ză şi planurile celor trei caturi ale noi clădiri: parterul, catul II [et. l] şi catul III [et.2]. 

Istoriografia de artă a urmărit fenomenul creaţiei arhitecturale a secolului al XIX-iea 
la noi în ţară, mai mult în liniile sale directoare, şi mai puţin prin analiza monografică 
a personalităţilor sau problematicii specifice. Una dintre figurile aproape legendare care 
este prezentată totuşi în mod individual este Alexandru Orăscu, primul arhitect român 
cu studii superioare de specialitate cunoscut. Născut şi crescut în Bucureşti, acesta îşi 
va face studiile superioare la Academia de Arhitectură din Berlin şi apoi la aceea de 
Arte din Miinchen în perioada dominată de opera arhitecturală a lui Schinkel, Leopold 
von Klenze şi Friedrich Gaetner, creatorii neoclasicismului german, neoclasicism de o 
factură mai rigidă, având ca sursă de inspiraţie cu precădere repertoriul clasicismului 
grec. 

Orăscu, după studii strălucite, revine în ţară în 1848 pentru a participa la mişcările 
revoluţionare şi aduce cu el noile forme şi concepţii studiate şi completate de cultura 
vizuală câştigată în Germania şi în vizitele făcute la Petersburg, Copenhaga, iar după 
revoluţie, la Paris. Astfel, îşi poate însuşi concepţiile stilistice neoclasice în profunzimea 
lor, acestea grefiindu-se cu uşurinţă pe o personalitate echilibrată, latură care va fi, 
dealtfel, dominanta întregii sale activităţi. Angajându-se într-o amplă muncă pe tărâm 
cultural şi social, Alexandru Orăscu va contribui în mod esenţial la dezvoltarea şi mo
dernizarea societăţii româneşti în calitate de profesor al primelor forme de şcoală pentru 
arhitecţi, rector al Universităţii, preşedinte al primei Asociaţii a arhitecţilor din Româ
nia. Dar activitatea lui deosebit de bogată din acest plan va determina pe istoriografii 
săi să situeze într-un con de umbră aportul său în calitate de arhitect la schimbarea 
aspectului vizual al oraşului şi contribuţia la o etapă importantă din istoria arhitecturii 
româneşti. 

Totuşi Alexandru Orăscu a fost autorul câtorva edificii semnificative în evoluţia 
arhitectonică a Bucureştilor, construcţii care stau mărturie asupra capacităţii sale de a 
adapta vocabularul arhitectural la cerinţele şi tradiţiile locului şi epocii. Cunoscând în 
profunzime principiile directoare ale stilului neoclasic, el va aplica în două formule: prin 
conceperea unei construcţii, planimetric şi decorativ încadrabilă neoclasicismului, cum 
a realizat Palatul Academiei (Universitatea) şi Hotelul din Constanţa, sau aplicând o 
faţadă de factură neoclasică, iar ca plan folosindu-l pe cel tradiţional, dar încadrat ca 
raporturi compoziţionale în legile clasicismului. Este cazul Mitropoliei din Iaşi şi Pala
tului Dacia. 

Arhitectul pleacă de la o realitate, semnificativă în Bucureşti prin frecvenţa ei: 
existenţa unor clădiri în chiar centrul oraşului, într-o stare precară de întreţinere, afectate 
de calamităţile ce ating oraşul periodic - incendii, cutremure, inundaţii - şi care evident 
nu mai corespund planimetric şi mai ales ca exprimare arhitecturală pentru o nouă destinaţie 
„modernă" ele având o funcţiune devenită caducă. Alex. Orăscu, ca un arhitect deci om 
a cărui scop este de a construi propune o soluţie pozitivă. El foloseşte parţial zidurile 
hanului Filipescu - han aflat la întretăierea străzii Lipscani cu Calea Mogoşoaei (Calea 
Victoriei) - le completează prin înglobarea vechii construcţii în cea nouă ceea ce-i permite 
să adapteze planul, reluând forma clasică a hanului, de patrulater, la cerinţele unei clădiri 
cu birouri şi săli de întruniri. Schimbă înălţimea pentru a realiza o mai intensă folosire a 
terenului, atât de preţios aici în inima târgului şi a-i crea amplitudinea unei construcţii de 
asemenea importanţă, sediul pentru o societate de asigurări. Proiectul prevede, deci, o 
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construcţie desfăşurată pe trei caturi cu acoperiş de tip imperial mansardat [foto l ). În 
acest rest, ca la ca sa tradiţională intrarea se face printr-un gang, în curte, de unde pornesc 
scările drepte cuprinse în clădire. Circulaţia între camerele plasate în amfiladă este reali
zată prin tradiţionalul coridor deschis sau închis cu geamlâc. · La parter, prevederea unor 
vitrine mari şi a unui spaţiu amplu cu comunicare continuă indică rezervarea sa ca spaţiu 

\ 

.,__ ______________ _ 

·-~· 
Foto 1. Palatul Dacia, faţada spre Podul Mogoşoaici . 

public - sala ghişeelor sau ceva asemănător. Etajul întâi are pe lângă o serie de spaţii -
birouri, o sală mare de întrunire pe latura de nord. Compoziţia planimetrică este clară, 
echilibrată, spaţiile fiind riguros dispuse, astfel ca să corespundă înscrierii într-un patru
later regulat, impusă de amplasarea în teren. Faţada acceptă rigorile neoclasicismului , dar 
folosite cu măiestrie. Parterul este dominat de ferestre mari nedecorate, într-un parament 
cu bosaje; ferestrele etajului întâi sunt marcate de ancadramente având în centru un me
dalion decorativ. Ferestrele etajului al doilea, şi ele rectangulare, poartă câte un element 
decorativ în partea inferioară a glafului, ca o consolă, iar ferestrele mansardei sunt în 
partea superioară semicirculare şi mărginite de câte un element decorativ în formă de 
volută. Întreaga schemă compoziţională urmăreşte punerea în evidenţă a câtorva principii 
directoare: echilibrul maselor, dominanta orizontalei, eleganţa elementelor decorative, 
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constituirea unei simetrii prin realizarea unei travei centrale dispuse pe axa de interes, în 
uşor decroş marcat de o balustradă la etajul I şi un decroş special Ia etajul al Ii-lea, totul 
încununat de o fereastră dublă ce are înălţimea acoperişului şi se termină cu un fronton 
semicircular decorativ. Acelaşi mod special de tratare se reia Ia colţul teşit al clădirii. 
Rezolvarea acestei zone marchează importanţa ce i se acordă ca element de legătură între 
aripile clădirii fiecare situată pe o arteră de maximă importanţă: Podul Mogoşoaiei (Calea 
Victoriei) - str. Lipscani. Se propune, în afara tratării diferenţiate, realizarea unui turnuleţ 
cu ferestre semicirculare asemenea cu cele de Ia mansardă, dar mult mai alungite în faţa 
căruia este plasat un atic iar Ia colţuri grupuri statutare, ceea ce rezolvă în mod plastic 
problema, creind elementul de legătură între cele două faţade şi punctând capul de pers-
pectivă în care se află. · 

Planul Palatului Dacia însă este o mărturie a apartenenţei lui Alex. Orăscu Ia 
neoclasicism nu numai prin însuşirea unor scheme constructive, ci printr-o cunoaştere a 
unor legi compoziţionale şi stilistice de bază. În contextul invaziei eclectismului, lu
crările lui Alexandru Orăscu, cu puritatea lor stilistică, contribuie Ia diversificarea gus
tului publicului. O dovadă este şi solicitarea lui pentru a realiza Palatul Dacia, mărturie 
a aprecierii de care se bucura nu numai din partea câtorva rari cunoscători, ci şi a 
societăţii în faţa căreia se impusese prin întreaga sa activitate şi în special prin creaţiile 
sale. 

Strălucita lui activitate pe tărâmul nevoilor culturale ale obştii nu trebuie să 
elimine aportul său ca arhitect. Se impune, de aceea, urmărirea în totalitate a acestei 
activităţi şi punerea în valoare a operei întâiului arhitect român, al cărui nume s-a legat 
direct de Bucureştiul epocii moderne. 

* * 
* 

Stilul care va domina cu adevărat creaţia arhitecturală în România celei de a doua 
jumătăţi a sec. al XIX-iea şi va juca un rol determinant în transformarea, „moderniza
rea" oraşelor noastre va fi stilul eclectic de expresie academică. Apariţia lui, în succe
siunea stilistică a epocilor, marchează un moment de receptare complexă a trecutului şi 
de încercare de captare materială a sa şi proiectare în viitor. Este dovada unei mari 
disponibilităţi, a unei totale lipse de prejudecăţi, lipsă dusă până în pragul unde unitatea 
stilistică se confundă cu capacitatea de asociere de idei. Toate aceste considerente însă, 
sunt valabile pentru ţările vest-europene, în care noul stil reînvie forme, motive ale unui 
trecut istoric încă existent, ale cărui mărturii persistă, sunt cunoscute, studiate şi apre
ciate de arhitecţi, dar şi de către public. 

Implantarea sa în Ţările Române nu înseamnă întoarcerea Ia trecut, deoarece el 
nu va avea ca bază de preluare forme ale arhitecturii Evului Mediu românesc, ci legarea 
lor cu şcoala artistică apuseană, rod al schimbării concepţiilor de viaţă şi culturii 
vizuale. Receptarea eclectismului este un moment esenţial al „modernizării" vieţii noas
tre culturale şi în plan arhitectural, încercarea de pătrundere în circuitul valorilor euro
pene şi în acest domeniu. Semnificaţia demersului este cu atât mai profundă cu cât 
arhitectura fiind una dintre artele cele mai puternic legate de aspectele sociale şi eco
nomice, schimbările stilistice sunt întotdeuna reflexul unei alte concepţii, nu numai a 
artistului, dar şi a comanditarului. 

Mărturie stau cererile de autorizaţii de construcţie, în care mereu se aduce drept 
argument dorinţa de a schimba construcţiile după „felul cel nou", sau cum spune M. 
Pandeli în I 863 „sunt două propuneri care cu respect vin azi a le face pentru că amân
două sunt a aduce o înfrumuseţare ... Întâia este„. un rând de prăvălii pe marginea 
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Dâmboviţei ... şi al doilea a face iarăşi cu cheltuiala mea un rând de prăvălii peste apa 
Dâmboviţei ... fără a-i pricinui vreo vătămare, ba încă înfrumuseţare, căci sunt a le face 
sub cel mai frumos sistem Evropeu"4

• 

Noua clasă socială în ascensiune, burghezia, în această epocă reprezentată de 
burghezia comercială, se impune social şi politic şi îşi caută şi un mod de trai adecvat 
cu stadiul atins. Încă în 1839, în numărul 63 din „ Cantor de avis şi comerciu" se nota: 
„ ... Pitarul Vela Pavlovici din oraşul Craiova are de vânzare ... o casă în mahalaua 
Sfântul Gheorghe ... făcută după modelul Evropenesc pe pivniţă, cu ferestre la drum, cu 
cinci odăi încăperi, două magazii, pod de rufe şi de orice, deosebit cuhnie, casă de 
feciori, grajdi şase cai, şopron de patru trăsuri, tot de zid; grădină frumoasă ... "5• Nicolae 
Hagi Stoica, cel care purta comerţ pe scară europeană, achiziţionând mărfurile direct de 
la sursă, îşi construieşte „după modelul celor din străinătate"6 casa pe strada Colţei, în 
centrul oraşului Bucureşti. Stancu Becheanu, ce cumpăra de la Lipsea şi Paris, direct, 
scrie în condica sa de însemnări: „866 martie 21 am pus piatra fundamentală la casele 
noastre din nou clădite în mahalaua Olteni strada Labirint, arhitect constructor fiind 
Gheler Friţ"7 • Gazeta Transilvaniei în numărul 78 din 4 octombrie 1852, vorbeşte la 
rubrica "Ţara Românească şi Moldova", despre următoarele. „De curând au sosit ves
titul arhitect francez adus la cârmuirea Moldovei cu îndestule cheltuieli ... Tare bine! 
numai să facă lucrul cumsecade, că de cârpaci ne-am săturat"8 • 

Citatele subliniază şi o altă cunoscută caracteristică a epocii, folosirea de arhitecţi 
şi constructori străini, circulaţia profesioniştilor creatori de forme fiind o realitate a 
vieţii artistice europene a secolului al XIX-iea. Nu este ceva nou, întotdeauna au circulat 
şi prin ei s-au răspândit noile forme şi concepţii artistice, dar înainte ei lucrau mai mult 
pentru folosul unei elite, capabilă să recepteze noul, acum însă deschiderea este mult 
mai largă. În această perioadă de emulaţie, schimbul de artişti se face cu mult mai multă 
intensitate susţinut de existenţa unei pături de comanditari care reprezintă un segment 
important din cetăţenii oraşului cu un nivelul economic şi cultural ce le determină 
dorinţa, ca expresie a nivelului atins, să fie posesorii a ceea ce se consideră ca fiind 
realizare de ultimă oră pe plan constructiv şi artistic, dorinţă susţinută de posibilitatea 
materială de a o îndeplini. Larga deschidere de care vorbeam anterior, crearea păturii de 
intelectuali, care studiază în afara graniţelor ţării şi care îşi îmbogăţesc cultura vizuală 
cu forme noi ale altor spaţii culturale, fac posibilă dezvoltarea pieţei artistice, creşterea 
comenzilor către arhitecţii sau constructorii veniţi din străinătate şi care, formaţi la 
şcolile apusene, aduc cu ei noi concepte stilistice. 

Între aceste nume se situează ANTON ONDERKA. Unde s-a născut, de ce neam 
era, unde a învăţat cu exactitate, nu ştim, aşa cum nu se ştie de mulţi artişti ai secolului 
al XIX-iea. Ceea ce s-a putut reconstitui pe bază documentară este prezenţa sa activă 
în Bucureşti în perioada 1856-1886, când semnează planuri şi acte cu titulatura: „arhitect 
Anton Onderka". De altfel chiar de la începutul activităţii i s-a recunoscut calitatea 
profesională chiar de autorităţile superioare, care acceptă o expertiză privind starea unei 
construcţii efectuată de Onderka împreună cu arh. Luigi Lipizer şi alt profesionist a 
cărui nume nu a putut fi desluşit: 1861 „Domnule Ministru, în Juna aprilie anului expi
rat, pe când eram chemat în proces de judecată de un chiriaş al unei prăvălii ce am în 

4 Idem, Dosarul nr. 80/1863. 
5 Cantor de avis şi comcrciu, nr. 63, 1839 suplim. Foaie comercială, industrială şi economică nr. 14, 

Bucureşti, pg. 34. 
6 lORGA, Nicolae Istoria comerţului românesc, epoca mai nouă. Bucureşti 1925. 
7 Idem. 
8 Gazeta Transilvaniei, nr. 78, Braşov, 4 oct. 1852. Rubrica „Ţara Românească şi Moldova", pg. 302. 
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strada Sf. Gheorghe care spre a desfiinţa contractul. .. voieşte a profita [a demonstra] că 
iJolta din prăvălia mea e în stare de cădere din cauza unor crăpături ... pentru o mai bună 
convieţuire alătur dovada a trei ingineri arhitecţi ... " [semnează: A. Economu]. „ACT 
prin care subsemnaţii atestăm că chemaţi fiind astăzi la prăvălia domnului Elefterie 
Dumitru din mahalaua Sf. Gheorghe ce o posedă domnul Aristu Economu pentru cons
tatarea stării actuale a bolţii ce se presupune de domnii chiriaşi a fi în stare de cădere 
din cauza unor crăpături ce se văd pe cercul bolţii, după observarea ce am făcut cu 
de-amănuntul încredinţăm cu a noastră părere bazată pe conştiinţă ... nu sunt [în peri
col] de cădere sau de alte ameninţări„„ 1860 nov. 18 Bucureşti"9 semnează Lipizer, A. 
Onderka şi ss indescifrabil. 

Activitatea sa dusă pe parcursul a trei decenii cu întreruperi, uneori de ani întregi, 
dovedeşte că onora titlul de arhitect sub care semna şi când semna proiecte şi când se 
punea problema solidarităţii de breaslă. Aceasta de altfel îl determină ca în februarie 
1876 să fie prezent la constituirea „Societăţii arhitecţi/or şi inginerilor" [S.A.I.] căreia 
îi propune ca să închirieze pentru sediu casele arh. Schlatter, soluţie ce rezolva o pro
blemă esenţială pentru un organism nou creat fiind menită şi a susţine un confrate. 
Implicarea sa în problemele şi activitatea asociaţiei se va face de altfel pe deosebite 
planuri. Unul priveşte gândirea meseriei şi în aspectul său teoretic pe lângă cel practic 
ceea ce îl determină ca să doneze cărţi în vederea constituirii unei biblioteci a S.A.I. 
Altul ţine de rolul asumat de asociaţie acela de a semnala probleme grave din domeniul 
său şi a găsi rezolvarea lor, drept care el identifică modul de soluţionare a repetatelor 
inundaţii de care suferea capitala prin canalizarea Dâmboviţei. Prezenţa sa activă este 
recunoscută şi de breaslă astfel că în iunie 1876 este ales în Comitetul Dirigent al S.A.I. 
pentru perioada 1876/1877. Contribuţia sa la schimbarea feţei arhitectonice a oraşului 
Bucureşti s-a încheiat în 1886, an în care semnează ultimul proiect. Poate a plecat către 
alte meleaguri sau a plecat definitiv. 

Format în ambianţa eclectismului german sau vienez, deoarece îşi permite să 
adauge pe ultimul proiect cunoscut pe care îl semnează în 1886 „Anton Oderka 
K.K.Cst.dipl.Architect" 10 [Kaiser Koenigen Constructor Diplomat Arhitekt] deci cons
tructor arhitect diplomat al Împăratului Imperiului Austro-Ungar, cunoscător al stilurilor 
apusene, el va încerca să reînvie ceva din maiestatea acestora în clădirile proiectate în 
Bucureşti. 

Prima clădire proiectată în anul 1856 sunt casele Alois Antalfy din mahalaua 
Biserica Doamnei, pe uliţa Mogoşoaei, vizavi de biserica Sărindari. Proprietarul cere 
autorizaţie pentru a face „prăvălie cu case deasupra" 11 • Conform planurilor aflate pe 
lângă autorizaţia de construcţie 12 clădirea cu două caturi este rezolvată simplist din 
punct de vedere al dispunerii în plan a spaţiilor, neexistând o soluţie diferită între cele 
două niveluri cu funcţiuni diferite. Amplasată la frontul străzii, spre care desfăşoară 
latura lungă, ea situează excentric coridorul în scara ce ducea spre etaj, ceea ce-i per
mite arhitectului să lase Ia parter aproape întreg spaţiul magazinului, idee care va fi 

9 AN-DMB Fondul PMB - tehnic. Dosarul nr. 30/1861 fila 27. 
10 Idem Dosar 13/1886 fila 338. 
11 AN-DMB Fondul PMB - tehnic. Dosarul nr. 99/1856 fila 45. 
12 Analiza operei arh. A. Ondcrka se va face pc baza planurilor depuse de acesta pc lângă cererile 

de autorizare a construcţiilor deoarece, din păcate, nici una dintre clădirile proiectate şi realizate de acesta 
nu s-au mai păstrat în oraş.Vântul înoirilor şi neşansa de a fi plasate în zone cc au suferit majore transformări 
urbanistice Ic-au făcut să dispară. Un exemplu sunt chiar casele Antalfi, înlocuite în 1858 odată cu schimbarea 
proprietarului de construcţia proiectată de Bcnisch pentru M. Popescu, a cărei soartă va fi de mai lungă 
durată ca existând încă în anul 1911. 
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păstrată constant şi în celelalte clădiri cu funcţiune similară până la marile magazine 
Stetorian sau Emanuell proiectate în 1880. Faţada prevăzută Ia ambele caturi cu o 
decoraţie din tencuială, care vrea să amintească bosajul, continuă aceeaşi tratare 
nediferenţiată după funqiune ci doar prin importanţa diferită acordată fiecărui nivel. 
Astfel parterul prezintă ferestre simple, a căror prezenţă este subliniată numai de jocul 
tencuielii şi de motivul decorativ plasat în dreptul fiecăreia, pe brâul ce desparte catu
rile. La etaj - piano nobile - ferestrele sunt bogat încadrate cu colonete cu capitele 
compozite şi plinte care au deasupra şi dedesubt motive decorative. Faţada nu are nici 
un accent, unicul element de pauză vizuală îl constituie balconul plasat Ia colţul clădirii 
şi care rupe astfel monotonia. 

În 1859, Ia comanda lui Carl Neubauer din strada Râureni [dr. Râureanu], ma
halaua Măgureanu, culoarea Roşie, ocolul I Onderka realizează un proiect pentru care 
primeşte cuvenita autorizaţie „să clădească din zid fără mijlocire de paiantă prăvălii pe 
pivniţă boltită, cu două etaje deasupra, în dos odăi şi privata trebuincioasă" 13 iar treptele 
prăvăliei ~ă fie cuprinse în grosimea zidului, evident pentru a nu bloca circulaţia pe 
trotuare. In rezolvarea faţadei simplificarea se accentuează, el realizând aproape o 
faţadă vitrată, deoarece pe lungimea de circa 20 de metri se deschid 12 ferestre, plus 
una mai lată, care marchează mijlocul. Schimbarea concepţiei îl face să renunţe aproape 
complet Ia decoraţie, ferestrele fiind accentuate doar de o plintă. Interesant este planul 
care, deşi conceput linear pentru faţadă, se diversifică în curtea interioară, unde capătă 
formă de „E", cu braţe scurte, cel din mijloc fiind folosit printr-o încadrare semicircu
lară interioară, pentru casa scărilor. La proprietatea Neubauer va folosi pentru întâia 
oară şi galeria pentru circulaţie în curtea interioară. Element planimetric des întâlnit, 
galeria îşi va găsi unele rezolvări originale în clădirile realizate de Anton Onderka. Tot 
aici, inJroduce o inovaţie în planul interior, rupând monotonia încăperilor rectangulare. 

In acelaşi an, i se pune o problemă şi mai interesantă: Petre Enciulescu doreşte 
să-şi facă etaj deasupra prăvăliilor din mahalaua Sfăntul Nicolae Şelari, pe strada Lips
cani până în strada Gabroveni 13 • Vad comercial central al Bucureştilor, uliţa Lipscani 
cunoaşte o nouă înflorire în secolul al XIX-iea. Preocupaţi să-şi câştige clientelă dove
dind soliditatea firmei, neguţătorii aceştia, pe care treburile comerţului îi purtau prin 
întreaga Europă, doresc să o demonstreze şi prin aspectul magazinelor lor. Ca rezultat 
însă al înfloririi comerţului, în acea perioadă, creşte interesul pentru zonă drept care 
pentru a amplifica exploatarea terenurilor suprafeţele de construcţie din vadurile comer
ciale se micşorează ca număr. Astfel, apar construcţiile aproape în formă de I, foarte 
lungi şi înguste, la care faţada redusă ca suprafaţă capătă o importanţă extremă. De data 
aceasta deci, Onderka va renunţa la sobrietate, concepând o faţadă bogat decorată, cu 
scopul de a pune în evidenţă în mod deosebit intrarea, dar fără a neglija, pentru echi
librul compoziţiei, decorul etajului [foto 2]. Firma cu numele proprietarului este folosită 
de asemenea ca element decorativ. Planimetric nu sunt inovaţii, decât o rezolvare corec
tă corespunzătoare condiţiilor speciale de amplasare. 

Anii următori îl găsesc pe Anton Onderka în mod constant prezent în creaţia 
arhitecturală a Bucureştilor rămânând fidel celor două tipuri de funcţiuni cu cea mai 
largă răspândire: locuinţa/magazin şi locuinţa uni familiară. Astfel, în 1877, este solicitat 
să realizeze pe o suprafaţă de 807,17 metri pătraţi prăvălii înjurul vechii biserici Amza. 
Păstrând viziunea echilibrată a planului specifică proiectelor sale pe care o adaptează în 
raport cu cerinţele comanditarului, şi cu funcţia construcţiei, arhitectul Onderka propune 
un plan în „ U", încăperile fiind dispuse în anfiladă, iar decoraţia reieşind, ca în cazul 
proprietăţii Neubauer, mai mult din alternanţa plin/gol. 

11 AN-DMB Fondul PMB - tehnic. Dosarul nr. 107/1859 fila 51. 
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·; 

Foto 2. Casa Enciulcscu, faţada spre str. Lipscani. 

Nu aceeaşi soluţie o aplică la clădirile impunătoare proiectate în 1880 pe terenul 
din Calea Victoriei nr. 51. Prima construcţie gândită, cea pentru domnul Emanue/116 este 
amplasată iniţial în interiorul lotului aşa cum se citeşte din conceptul proiectului şi din 
prevederile biletului „se autoriză a construi prăvălii cu două etaje deasupra de zid 
învelite cu fier cu calcan de zid la vecini pe o suprafaţă de 395 m.p. din care 31 O mp. 
[clădirea] şi 85 mp numai parter". Autorizaţia de construcţie nu face decât să sublinieze 
corectitudinea soluţiilor propuse de proiect, atrăgând atenţia asupra unor detalii tehnice 
şi rezolvări artistice, ce susţin viziunea arhitectului: „Această construcţie o va aşeza la 
stradă pe linia împrejmuirii actuale ... se va face pivniţă boltită ... lăsând liberă porţiunea 
de teren de la fundul construcţiei prevăzută pe plan cum şi suprafaţa ... de deasupra 
parterului ... pentru etajele II şi III. Traveele puse ... de deasupra prăvăliei vor fi dublu 
T(l) în toată lungimea construcţiei şi de dimensiuni rezistabile întregii greutăţi ce pre
sează asupra parterului. Coloanele vor fi elegant lucrate ... " Ulterior, în acelaşi an, se 
prevede tăierea unei străzi pe latura de sud a proprietăţii ceea ce obligă la schimbarea 
planului şi înlocuirea cu o soluţie ce prevede două faţade la stradă. Astfel noul bilet 

14 Idem Dosarul nr. 95/1859 fila 55. În mod eronat în schiţa planului de situaţie se notează ca prima 
stradă paralelă spre sud cu str. Lipscani, strada Covaci. Ori în realitate este vorba de strada Gabroveni. De 
altfel planul cadastral din 1995 confirmă existenţa pc acel teren al unei proprietăţi Enciulcscu. 

15 Idem Dosarul 12/1877 fila 172. 
16 Idem Dosarul 19/1880 fila 25; 393. 
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precizează obligaţia de „a face încă o faţadă spre strada ce se deschide din nou pe locul 
Dumnealor, cât se poate de elegantă ... Alinierea despre noua stradă este linie dreaptă 
a zidului vechi de împrejmuire ce separă proprietatea statului de a dl. Filipescu [ce se 
afla la vest). 

Casele Grigore Stetorian 17 sunt amplasate, în continuare, pe acelaşi lot ocupând 
colţul căii Victoria spre strada Calvină (strada Ştirbei-Vodă). Construcţia „ce voesc a face 
pe terenul meu din Calea Victoriei 151, în colţ, culoarea de galben" după planurile sem
nate arhitect A. Onderka [foto 3, 4) are la parter spaţiul pentru nelipsita prăvălie 
dezvoltându-se de asemenea pe două etaje la care adaugă şi mansarda. Ambele clădiri sunt 

Foto 3. Casa Stctorian, faţada spre Podul Mogoşoaici. 

concepute în ce priveşte partiul asemănător: prăvălia către strada principală în acest caz 
Podul Mogoşoaiei, scările de acces spre etaj în planul secund al casei folosind şi ca 
separare a zonei locuinţei de aceea a serviciului. Arhitectul rămâne tributar tipului de 
distribuţie cu încăperi dispuse în anfiladă comunicarea făcându-se direct din cameră în 
cameră sau prin coridorul exterior, asigurându-se astfel decomandarea tuturor spaţiilor. În 
cazul casei/prăvălie Stetorian există totuşi, pentru prima dată, o inovaţie majoră care o 
singularizează în epocă, parterul comercial, acoperind tot terenul, ceea ce permite crearea 

17 Idem Dosarul 19/1880 fila 65. 
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unui spaţiu generos util activităţii de negoţ într-un magazin de lux. Pentru asigurarea 
rezistenţei pe verticală, pe la mijlocul încăperii se află o colonadă de stâlpi din fier. 
Aceştia susţin etajul, care îşi transformă planul, căpătând o formă de „ U", pentru a 
permite introducerea unui prim luminator, în jurul căruia sunt plasate plante decorative, iar 
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Foto 4. Casele Stctorian, scctiunc . 

etajul II şi mansarda au galerie spre această falsă curte interioară. La nivelul acoperişului, 
spaţiul este închis cu cel de-al doilea luminator. La aceeaşi clădire cele două faţade -
întrucât Onderka va rezolva diferit aripa dinspre Calea Victoriei, căreia în mod evident îi 
acordă prioritate, de aripa dinspre strada Calvină - sunt unite prin modul special de tratare 
a colţului clădirii. Faţada din Calea Victoriei foloseşte ferestre semicirculare în partea 
superioară, despărţite de coloane adosate, ce susţin brâul de separare a etajelor. Coloanele 
cu capitele corintice la etajul I şi ionice la etajul al II-iea, dispar la mansardă, numai 
ferestrele păstrându-şi forma. Importanţa acordată rezolvării colţului clădirii, ca de obicei 
curb, determină crearea unei nişe la fiecare etaj, în care se află statui, şi plasarea tot aici 
a balconului. Latura dinspre strada Calvină este mult simplificată, numai ferestrele man
sardei rămânând semicirculare, etajele fiind ritmate de acelaşi tip de fereastră dreptunghiu
lară decorată echilibrat. Putem presupune existenţa unei tratări asemănătoare în cazul 
caselor Emanuell (sau Emanoil) în lipsa proiectului ce priveşte rezolvarea faţadelor. Ori
cum din cel iniţial ce avea doar o faţadă, cea spre Calea Victoriei se constat~ aceeaşi 
tratare somtuoasă dar individualizată a clădirii care are numai două nivele. In curtea 
interioară acelaşi interes pentru ele~anţa soluţiilor fiind prevăzute la etajul I statui deco
rative şi alte elemente care să pună în valoare spaţiul. 

Realizarea clădirii Stetorian (clădirea Emanuell nu se ştie dacă a fost finalizată 
iar strada prevăzută nu s-a deschis), în plin centrul oraşului, lângă palatul regal, îl 
impune definitiv între contemporani pe Anton Onderka, dovedind încă o dată importanţa 
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pe care şi-o câştigase eclectismul la noi în ţară. Păstrarea în limitele unui echilibru între 
morfologie şi structură, cu folosirea elementelor plastice pentru a pune mai bine în relief 
volumele, echilibrul compoziţiei, dovedesc profesionalismul cu care acesta s-a format, 
în ambianţa eclectismului germano-austriac. 

Doi ani mai târziu în 1882 fraţii Petru şi D. Dragomirescu vor „să reconstruim 
casele <lupe proprietatea noastră din str. Pieţii Amza nr. 7 întocmai după alăturatele . .. 
planuri .. . tăcute de către arhitectul domnul A. Onderka. Această lucrare se întinde pe o 
suprafaţă de teren de 11 O stânjeni pătraţi ( 440 mp )" 18 • Este una dintre acele construcţii 
mărunte ca importanţă, obişnuită cu parter comercial şi . locuinţă la etaj numai că acum 
acestea se multiplică anunţând viitoarele case de raport. Planul încearcă să ofere cât mai 
multe spaţii proprietarilor fără a ţine cont de modalitatea de circulaţie, dovedind lipsa de 
experienţă şi de îndemânare în rezolvarea unui astfel de program. Faţadele simple, ritmate 
de panouriţe cu motive florale sunt mai aproape de maniera curentă a lui Onderka. 

Ultima lucrare19 identificată ca aparţinând lui A. Onderka se înscrie de asemenea 
în programul spaţiilor comerciale cu o diferenţă majoră, a dispărut zona locuinţei. Este 
unul dintre primele proiecte de clădire-magazin în care primele două nivele sunt ocupate 
de spaţiul de vânzare fiind legate printr-o elegantă scară interioară, cu precizarea că 

. etajul I ocupă parţial spaţiul fiind dispus în planul doi al clădirii. Etajul propriu-zis este 
rezervat depozitului de mărfuri având prevăzut un elegant palier deasupra căruia se 
deschide o arcadă cu rol de punere în valoare parţială a unui spaţiu, altfel neutru, 
marcând astfel locul ce intră în raza vizuală a cumpărătorului . Faţada [foto 5] constituie 

Foto 5. Magazinul Mărcuş, faţada . 

18 Idem Dosarul 25/1882 fila 62. 
19 Idem Dosarul 13/1886 fila 338 casa Mărcuş din str. Lipscani nr. 6. 
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şi ea dovada unei exprimări mult mai nuanţate, totul rezumat la dimensiunea unei travei 
înguste cât constituie terenul de amplasare din strada Lipscani nr. 6. Dacă parterul 
păstrează sobrietatea necesară pentru a lăsa să domine întru totul vitrinele, nivelele 
superioare sunt tratate complet diferenţiat. Etajul-depozit are un balcon în faţa celor trei 
ferestre susţinut de masive console de zidărie şi care la rându-i prin cele patru coloane 
susţine o cornişă amplă în centru cu o arcadă deasupra căreia este dispus frontonul. 
Totul este menit a da monumentalitate micii faţade ca şi la magazinul Enciulescu proiec
tat în 1859. Dar acum mijloacele expresive sunt mai bogate iar gândul şi mintea celui 
ce con~epe mult mai sigure. 

Incă de la începutul activităţii sale în Bucureşti, care se poate presupune a fost 
mai bogată decât s-a putut reconstitui după documentele din arhive, programul de locuinţe 
unifamiliale a avut o pondere însemnată corespunzător cerinţelor epocii. De la primul 
proiect semnat în anul 1863, casele lui Chiru Nicolau din strada Zborul (Zborului, în 
prezent dr Ciru Iliescu), „suburbia Negustori, culoarea de Negru"20 se constată o liber
tate în interpretarea planului, clădirea folosind clasica desfăşurare în L neregulat. Corpul 
principal situat la stradă, cu intrarea de onoare în curte nu este amplasat pe limita de lot 
ci puţin retras ceea ce permite să evite calcanul de spate iar încăperile să capete lumină 
directă spre deosebire de aripa lungă a dependinţelor care se retrage până la marginea 
terenului, şi foloseşte calcanul spre vecini. Legătura între cele două corpuri se face 
printr-o galeria închisă. Decorul sobru se aplică aripei importante fiind menit a sublinia 
ferestrele şi uşa şi a marca cornişa. Aproape acelaşi plan se reia la casa domnului 
Rosentha/2 1 din strada Sf. Vineri nr. 17 când proiectează „construcţie din nou" dar acum 
adaptându-se lotului de mici dimensiuni amplasează clădirea la limita acestuia, fără 
retragere. Par.tiui, descris amănunţit în limba germană probabil comună arhitectului şi 
comandirului , este rezolvat cu claritate ca şi faţada la care modenatura este pusă cu 
aceeaşi parcimonie [foto 6) . Altfel abordează Anton Onderka în 1875 casele proiectate, 

Foco 6. Casa Roscnthal , planul. 

20 Arhivele Naţionale - Direcţia Municipiului Bucureşti Fondul PMB - tehnic. Dosarul nr. 2811863 
fila 40. 

2l Idem Dosarul 28/1872 fila 123. 
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aşa cum spune în cererea către primărie proprietarul domnul Verra „pe locul ce am în 
suburbia Lucaci, cu o faţă în str. Lucaci şi alta în Mircea Vodă după alăturatul plan ... 
subscris de domnul arhitect ... de mine şi de dl. H. Buholt antreprenor ... "22 • Clădirea 
este impunătoare cu o încăpere de proporţii impresionante, după cum reiese din singurul 
element de plan păstrat - faţada spre grădină, casa în continuare desfăşurându-se pe 
două nivele supraterane parterul înalt şi un etaj atic, nivele subliniate de coloanele 
colosale ce susţin porticul intrării. Doar după un an în 1876, îl regăsim pe arhitect ca 
autor al casei Ion Nicolae Brătianu din strada Dreaptă [azi Jules Michelet] nr. 4, subur
bia Pitar Moşi23 • Casă unifamilială cu parter şi etaj, folosind în continuare ca plan una 
din rezolvările tipice din arhitectura bucureşteană, orientarea casei cu faţada spre curte 
şi cu latura îngustă la stradă, construcţia va relua unele soluţii din casa Antalfy, dar de 
data aceasta mult mai bine echilibrate. Parterul faţadei principale păstrează soluţia sim
plă cu tencuială tip bosaje şi ferestre aproape nedecorate, cu excepţia panoului de 
deasupra lor. Etajul despărţit de parter printr-un brâu decorativ, reia motivul ferestrelor, 
dar de data aceasta, acordându-i importanţa cuvenită. Colonetele devin şi elemente de 
susţinere a plintei. Arhitectul subliniază acum şi centrul de interes - la parter uşa de 
intrare mai lată, la etaj balconul, ale cărui uşi sunt încadrate de acelaşi tip de panou 
decorativ ca şi cel de la colţul străzii. Faţada spre stradă reia aceste motive. Planul 
aduce o unică schimbare în modul de concepere a lui Onderka: apariţia scării interioare 
festive şi separat a unei scări de serviciu. 

Prestigiul de care se bucură Anton Onderka determină pe Ghiţă Pencu să apeleze 
la serviciile lui în 1881, pentru o mică clădire pe Calea Victoriei, renunţând la planul 
iniţial conceput de C. Bardelly. Este prima dată când arhitectul însuşi întocmeşte cererea 
cu precizarea: „ .. .în calitatea mea de arhitect dirigent al proprietăţii d-lui Ghiţă Pen
cu "24• Faţada propusă reia motive îndrăgite: coloana adosată, plinta cu fronton deasupra 
de astă dată, totul într-o viziune simplă, echilibrată de viziune neoclasică. 

Aceleaşi motive le va introduce şi în casa construită tot în anul 1880, pe strada 
Traian nr. 57 în suburbia Agiu, culoarea negru [foto 7]. Proprietarul precizează intenţia 
„construcţia ce voesc a adăuga la proprietatea mea în lăuntrul curţei ... după alăturatul 
proiect de plan al Dl. Arhitect Onderka"25 • Arhitectul concepe o clădire subsol şi parter 
înalt care planimetric reflectă acelaşi echilibru, revenind la un vechi plan al casei 
româneşti: cameră centrală „de primire" şi camere laterale dreapta, stânga la nivelul doi 
pentru ca la nivelul I să plaseze dependinţele. Intrarea este marcată de un portic neo
clasic cu fronton, dominând echilibrul proporţiilor. 

Ultima prezenţă a lui Anton Onderka printre arhitecţii care contribuie la construi
rea de locuinţe la nivelul bun al epocii o constituie casele Ziegler. proiectate în anul 
1883, la nr. 30 din calea Ştirbei Vodă, suburbia Brezoianu26

• Arhitectul reia motive 
cunoscute din creaţia sa, dar aşa cum a făcut mereu de-a lungul anilor, soluţia este 
complet diferită. Pentru întâia dată foloseşte alt sistem al locuinţei bucureştene, destul 
de frecvent în peisajul oraşului: intrarea prin gang în curtea interioară, pe o latură a 
acestuia fiind situate scările principale. În curte apare, la etaj, nelipsita galerie exterioară 
de circulaţie şi de iluminat. Clădirea impunătoare, masivă, permite divizarea interiorului 
în mai multe spaţii conform intereselor comanditarului, dar puţine dintre acestea vor 

22 Idem Dosarul 21/1875 fila 67. 
23 Idem Dosarul 15/1876 fila 150. 
24 Idem Dosarul 1911881 fila 228. 
25 Idem Dosarul 14/1880 fila 159. 
26 Idem Dosarul 13/1883 fila 180. 
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Foto 7. Casa din str. Traian nr. 57, faţada spre curte. 

beneficia de lumină directă. Faţada împărţită în trei travee le scoate pe cele laterale în 
uşor decroş, marcate fiind şi prin tipul de fereastră dreptunghiular cu decoraţie plintă-motiv 
decorativ la etaj şi panou cu basorelief - cap de femeie, la parter. Centrul clădirii este 
marcat la parter de intrarea susţinută de coloane, iar la etaj de un grupaj de 6 ferestre 
al căror ancadrament semicircular, după forma ferestrei , le îngemănează, cele două 
balcoane false folosind ca motive decorative. Ele capătă deasupra basorelieful care 
aminteşte de cel al traveelor laterale. Sinteză a realizărilor sale până la această etapă, 
clădirea August Ziegler dovedeşte capacitatea arhitectului de a interpreta diferit acelaşi 
repertoriu formal. 

Deşi realizate în timp şi plasate în diferite zone ale oraşului, de la centrul „pro
tipendadei" la vadul comercial sau la cartierele liniştite ale Bucureştiului, construcţiile 
lui Anton Onderka încearcă soluţii noi, atât planimetric, cât şi morfologic. Supunându-se 
cerinţelor comanditarului, Onderka nu renunţă la anumite principii vizibile din primele 
lucrări : echilibru între goluri şi plinuri, dominanta spaţiului rectangular, folosirea res
trânsă a decorului mai mult pentru ruperea monotoniei, soluţii planimetrice curente cu 
inovaţii bine justificate. Pe parcursul creşterii experienţei sale va înţelege şi exprima 
prin diferenţierea tratării plastice diferenţa între funcţiile spaţiilor. Fără a constitui exem
plul unui mare creator Anton Onderka se dovedeşte de la început un arhitect matur, 
corect pr<Jfesional, capabil de a transforma prin realizările lui măcar puţin din faţa 
oraşului. In deceniul al cincilea, când încă se menţinea puternic aspectul oraşului aşa 
cum fusese în secolul al XVIII-iea, când cele câteva construcţii neoclasice dispăreau în 
masa vechilor clădiri, când gustul unor pături de intelectuali, negustori, mici boieri se 
schimbase, dar haina oraşului rămăsese aceeaşi, prezenţa lui Anton Onderka alături de 
Bonomelli, Otto Benisch, Johan Freiwald şi alţii, ce primeau comenzi nu din partea 
marii boierimi, ci de la pătura mijlocie, care formează baza populaţiei oraşului , în
seamnă nu numai atingerea unui anume nivel de civilizaţie, la care nu mai răspund 
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meşterii constructori locali, ci şi receptarea unor motive decorative noi, un vocabular 
plastic nou, adaptat noilor structuri planimetrice. În măsura în care acest limbaj este 
folosit de arhitecţi în beneficiul construcţiilor ce le proiectează şi la care respectă legile 
de bază ale bunei arhitecturi, capătă valabilitate şi impun o altă viziune plastică. 

După anii de început mai modeşti şi mai nesiguri Onderka pare mai stăpân pe 
mijloacele genului. Acum îşi permite inovaţii planimetrice şi interpretări stilistice. Este 
perioada în care în Bucureşti alături de arhitecţi străini ca Gottereau - tatăl şi fiul -
Enderle, Burelli, încep să lucreze arhitecţii şi inginerii români Grigore Cerchez, M. 
Rosnoveanu, Alexandru Orăscu. Ei impun eclectismul, care devine un stil „modem", 
prin care Bucureştiul se alătură capitalelor europene. 

La această intensă activitate va contribui şi Anton Onderka, care reuşeşte să se 
impună între nume de prestigiu ale arhitecturii bucureştene. Alexandru Orăscu mergând 
pe linia neoclasicismului, rezultat al formării sale la şcoala mi.incheneză, Rosnoveanu 
reînviind mai multe forme ale eclectismului francez, lui Anton Onderka îi revine rolul 
de a implanta motivele arhitecturii eclectice aşa cum se practica ea în spaţiul culturi 
germane, un eclectism mai aproape de neoclasicism. Totodată prin activitatea sa, Anton 
Onderka a contribuit la amplificarea prestigiului arhitecţilor profesionişti, la impunerea 
prezenţei lor ca absolut necesară în conturarea înfăţişării modeme a oraşului. El va fi 
printre primii arhitecţi, care îşi semnează cu regularitate planurile, trecându-se deci 
responsabilitatea lor de la proprietar spre arhitectul-proiectant. Este o nouă viziune 
asupra importanţei şi rolului pe care şi-l asumă arhitectul în oraşul modem. Prin reali
zările sale şi prin viziunea sa, Anton Onderka marchează începutul unei noi etape în 
istoria arhitecturii urbane româneşti. 

SUMMARY 
Architects and Houses in the XIXth Century Bucharest -

Alexandru Orăscu and Anton Onderka 

The socio-economica/ evolution of the Romanian Capital, ajier 1848. i:enerated rapid clwnges in 
tlre field of architecture. Foreig11 architects were comi11g from a/I 01•er Europe - mai11/y from France, ltaly, 
Germa11y, Austria. Ar tlre same rime. Romanian arclritects were s111dyi11g abroad, being thus oble Io bring 
back home European styles and fashio11: 11eo-c/assicism, eclecricism, 11eo-ro111a111icism. Neo-c/assicism was 
one of the mos/ expressive trends in the XIX''' ce/l/ury Bucharestan architecrure. 

The paper considers the main architectural features presen/ in Bucharest, t111d the actii·ity of two 
important architects. 
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O VECHE STRADĂ 
DIN BUCURESTI INTRATĂ • 

ÎN LEGENDĂ: STRADA BAZACA 

Lelia Zamani 

Bazaca, un nume acum uitat al unei străzi demult dispărute, a avut o bună bucată 
de timp un rol important atât în viaţa comercială bucureşteană cât şi în viaţa de zi cu 
zi a bucureşteanului, mai ales a bucureşteanului simplu. Pitorescul şi farmecul acestei 
străzi, astăzi de domeniul amintirii, a făcut loc noi planuri de modernizare urbanistică 
a oraşului şi numai filele de istorie bucureşteană mai amintesc de existenţa acestui loc 
atât de îndrăgit odinioară. 

Strada Bazaca, se pare, după unele surse, că ar fi fost la origine han 1• Nu un han 
de formă dreptunghiulară, cu o mare curte interioară şi o singură poartă de trecere, în 
care erau adăpostiţi atât negustori, cu mărfurile lor, cât şi călători şi chiriaşi, cum erau 

cele mai multe hanuri la acea vreme, ci un han de tip pasaj, cu prăvălii pe ambele laturi, 
şi două părţi de acces, aşa cum se poate vedea şi astăzi la Hanul cu Tei. Din păcate nici 
un document nu ne poate lămuri cu certitudine dacă Bazaca a fost sau nu la începuturi 
han. 

1 George Potra, Istoricul hanurilor bucure~·tene, Editura Ştii\ifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, 
p. 146. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Numele i se trage de la cel ce 1-a construit şi anume Anastasie Bezaca, considerat 
a fi de origine germană, numele însă netrădând acest lucru. Bucureştenilor probabil le-a 
plăcut cum sună mai mult Bazaca decât Bezaca, aşa că l-au păstrat pe cel dintâi. 

Anastasie Bezaca se afla la începutul secolului al XIX-iea în slujba armatei 
imperiale ruseşti. Odată cu declanşarea războiului ruso-turc (1906-1912), este trimis la 
Bucureşti, unde mai târziu face avere şi se stabileşte definitiv. 

Secretar particular şi om de încredere al principelui Prozorovski, generalul şef al 
armatei de ocupaţie şi după aceea al urmaşului acestuia, generalul Bagration, Bezaca 
primeşte conducerea cancelariei imperiale din Principate. La acest fapt au contribuit şi 
calităţile sale lingvistice, el vorbind şi scriind perfect în trei limbi: franceza, germana şi 
rusa, precum şi stilul desăvârşit ce-l avea în a concepe rapoartele campaniilor militare, 
care erau trimise apoi la curtea imperială de la Petrograd2

• În plus el avea şi o memorie 
de invidiat. 

Dar despre Bezaca nu se vorbea numai în termeni laudativi. Dacă profesional era 
un om foarte bine pregătit şi extrem de util, se pare că acelaşi lucru nu se putea spune 
despre firea şi caracterul său fiind „total imorat, pervers şi foarte lacom" şi neavând nici 
un scrupul în a-şi atinge scopurile şi a-şi umple buzunarele3

• 

Cert este că s-a îmbogăţit şi, după pacea din 1812, s-a stabilit în Bucureşti unde 
a cumpărat locurile pe care şi-a ridicat hanul, ce şi-a câştigat renumele mai mult ca 
stradă decât ca han. 

Bezaca ştiuse unde să-şi aleagă terenul şi să-şi ridice prăvăliile, căci pe acolo se 
făcea cel mai uşor şi direct trecerea dinspre Piaţa de Flori (mai apoi Piaţa Sf. Anton) 
spre Piata Mare4

• 

Î~ vecinătate, pe dreapta, se află Hanul Manuc, construit la începutul secolului 
XIX, devenit apoi Hotel Dacia, şi care acum refăcut, s-a întors la titulatura dinainte. 

Dâmboviţei nu îi fusese încă regularizat cursul, operaţiune efectuată mai târziu, 
în 1880-1883, aşa încât înainte de a ajunge în Piaţa Mare, trecătorul trebuia, la capătul 
Bazacă_i să treacă pe podul din lemn ce despărţea strada de piaţă. 

Intr-o adresă din 18 iunie 1870, arhitectul de atunci al capitalei aduce primarului 
la cunoştinţă că „podeala podurilor din strada Bazaca şi strada Căldărari fiind dete
riorată" se impune refacerea lor şi cere a se face licitaţie pentru a putea fi începute 
lucrările4 • 

Tehnica de atunci de pavare cu ajutorul bârnelor de lemn dă şi numele de „po
duri" străzilor. 

Cu siguranţă lemnul folosit la podirea străzii Bazaca, era destul de deteriorat, căci 
pe lângă traficul existent, asupra lui mai acţionaseră cu aceeaşi cruzime atât trecerea 
timpului cât şi intemperiile inerente. Drept urmare se impunea schimbarea bârnelor de 
lemn vechi cu altele noi, Primăria luând măsuri în acest sens. 

În anexa la adresa de mai sus5, mai apare pe lângă strada Bazaca şi strada Pieţei 
din Bazaca, explicaţia fiind doar una singură: cum strada avea şi la un capăt şi la altul 
câte o piaţă, şi ea însăşi era un loc de desfacere cunoscut şi foarte frecventat de clienţi, 
cu siguranţă că nu era deplasată formularea de strada Pieţei, adăugându-i-se însă spe
cificarea că este din Bazaca, pentru a şti precis despre ce este vorba. 

2 Idem. 
3 Idem. 
4 Arh. Naţ. Direcţia Mun. Buc„ Fond P.M.B„ Serviciul Tehnic, Dosar 21/1868, f. 224. 
5 Idem, f. 225. · 
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În această anexă din 6 iunie 1870, semnată de arhitectul capitalei, se specificau 
condiţiile în care urmau să se desfăşoare lucrările la repararea străzii. Acestea trebuiau 
să fie terminate într-o lună, iar în cazul în care antreprenorul nu respecta acest termen 
urma ca lucrările să se facă în contul „lui" şi în orice mod se va găsi de cuviinţă"6 • 

Materialele ce urmau a fi folosite pentru „podire", se specifică în articolul 5 din 
anexă, că trebuiau să fie de cea mai bună calitate, lemnăria sănătoasă, uscată, fără 
noduri, precum şi piroane de fier „bune, nemţeşti". Aceste materiale nu puteau fi însă 
întrebuinţate până nu erau verificate calitativ de către o „persoană tehnică dirigentă", 
împuternicită a da de-o parte materialul slab calitativ, costul suportându-l executorul 
lucrării7. 

Echipa de lucru trebuia alcătuită, conform punctului 9 din document, numai din 
„dulgheri meşteri", adică oameni calificaţi în meseria cerută în astfel de lucrări, iar în 
cazul în care se constată că unul sau mai mulţi dintre cei angajaţi nu era „meşter", se 
proceda la îndepărtarea acestuia sau acestora. La fel se întâmplă şi cu cei ce nu ascultau 
ordinele date cu privire la desfăşurarea lucrărilor. 

După repararea străzii, timp de 6 luni, antreprenorul trebuia să menţină în bună 
stare lucrarea efectuată. Dacă în acest interval apăreau deteriorări în pavaj, el era obligat 
a le remedia pe cheltuiala sa. Reprezenta un fel de garanţie a faptului că lucrările se 
cereau a fi obligatoriu bine executate şi cu materiale de calitate, în caz contrar, 
suportându-se consecinţele. 

6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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Banii se primeau după terminarea străzii, existând la mijloc şi o garanţie depusă 
de antreprenor în valoare de 1110 din costul lucrărilor „care nu se va socoti dezangajată 
decât după definitiva terminare a lucrării"8 • 

Din documente nu reiese cine a fost antreprenorul care a luat în antrepriză refa
cerea străzii, dar cert este că lucrarea a fost executată, căci în 5 septembrie 1870, 
arhitectul capitalei, M. Capituneanu, anunţă membrii Comisiei interimare a Comunei 
Bucureşti să ordone venirea şefului curăţeniei stradale, cu carele comunale, pentru a 
transporta la magazia Comunală, lemnăria de la Podul Bazaca, care, spunea el, „se 
împuţinează din ce în ce mai mult luată de ori şi cine"9

• Acest lucru se realiza în 
conformitate cu cele scrise în anexa-contract din iunie, care, la punctul 1 O, specifică 
scoaterea materialului vechi din podină şi conservarea lui, în virtutea faptului că acesta 
aparţinea oraşului 10• 

Primăria nu s-a mulţumit însă numai cu repodirea Bazacăi, ci a dat în 20 iunie 
1870, o înştiinţare pentru o nouă licitaţie de data aceasta pentru repararea podului peste 
Dâmboviţa, care lega Bazaca de Piaţa Mare, iar „doritorii erau invitaţi la Primărie, la 
orele 12, pregătiţi cu cuvenitele garanţii valabile pentru concurenţă", pentru 30 iunie, 
acelaşi an 11

• lnştiinţarea era trimisă atât Monitorului Oficial pentru a fi înserată în co
loanele sale, cât şi Starostelui Dulgherilor şi Zidarilor, precum şi Starostelui Pietrari
lor12. 

8 Ibidem. 
9 Idem, f. 294. 
10 Idem, f. 225. 
11 Idem, f. 226. 
12 Ibidem. 
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Prima care a răspuns solicitării Primăriei a fost Starostia corpului de dulgheri şi 
zidari, arătându-şi disponibilitatea pentru începerea reparaţiilor 13 • 

Această lucrare, nu se ştie din ce motive, a cuprins însă două părţi: prima fiind 
repararea podelei, iar a doua repararea parapetului podului şi pentru fiecare din acestea 
s-a ţinut câte o licitaţie. Cu toate acestea a existat un singur antreprenor pentru ambele 
lucrări: un anume Pascu Rosenfled, dovada în acest sens stând ordonanţele de plată date 
acestuia de către Primărie 14 • 

Pentru repararea parapetului, garanţia cerută, care era de 70 de lei, a fost în 
prealabil dispoziţia de a „păstra banii în casă până la noi ordine", acestea din urmă 
neîntârziind să apară, căci printr-o nouă adresă se cere transferul banilor lui Ghiţă 
Anghel pe numele lui Pascu Rosenfeld, transfer făcut cu acordul părţilor, rezultând 
existenţa unei înţelegeri în prealabil între cei doi 15

• 

Cu toată meticulozitatea şi rigoarea cu care se redactau contractele unor aseme
nea lucrări, antreprenorii nu se lăsau intimidaţi de condiţiile dure redactate, dovadă fiind 
şi acest Pascu Rosenfeld, care lăsa să treacă peste două luni de la începerea lucrării fără 
a o şi termina, când în contract era clar stipulat termenul de o lună de la începerea 
lucrării până la terminarea ei. Adresa arhitectului capitalei M. Capituneanu, aduce la 
cunoştinţă Primarului acest lucru, şi cere ca Rosenfeld să fie invitat să termine totuşi 
lucrarea, iar în caz contrar, să i se aplice dispoziţiile articolului 5 din contract 16

• 

După cum se vede stilul dur şi categoric din contract nu concordă cu ceea ce se 
petrecea în realitate, măsurile luate fiind de genul de a invita pentru terminarea lucrării, 
chiar dacă există şi o ameninţare dar şi ea tot pe hârtie. 

Strada Bazaca era de fapt o străduţă foarte îngustă, având - după cum s-a mai 
spus - de-o parte şi de alta, două şiruri de prăvălii. 

În Planul Cadastral al oraşului Bucureşti realizat în 1895-1899, strada Bazaca 
apare mărginită la un capăt de strada Halelor şi la celălalt de strada Carol1 7

• Râul 
Dâmboviţa nu mai despărţea Bazaca de Piaţa Mare care atunci îşi schimbase numele în 
Piaţa Halelor, ci ocolea această Piaţă. 

Pe partea dreaptă a străzii apar proprietăţi ale Paraschivei Şerbănescu şi C-tin 
Bazac, iar în stânga ale lui Marin Eftimiu şi Mateescu. 

În apropiere apare şi Hotelul Dacia, fostul han al lui Manuc, al cărui proprietar 
era atunci Alexandru Băicoianu18 . 

Ceva mai târziu, în Planul din 1911, strada Bazaca apare mărginită de strada 
Carol între numerele 78-80, peste drum începând din Calea Moşilor 19 • 

În stânga străzii Bazaca apar proprietăţile lui Marin Eftimiu şi ale colonelului 
Orezeanu, iar în dreapta proprietatea moştenitorilor Popovici, apoi magazinul lui Theo
dor Atanasiu, devenit vestit: „La vulturul de mare cu peştele în gheare", care mai târziu 
se va muta în spatele magazinului „Cocor"20

• 

În deceniul al treilea al secolului XX, strada era încă vie părând a fiinţa veşnic. 
O stradă care trăia prin ea însăşi, căci „cine spune Bazaca, spune viaţă, haz, bucurie „. " 21

• 

B/15. 

13 Idem, f. 242. 
14 Idem, f. 300 şi 304. 
15 Idem, f. 298. 
16 Idem, f. 287. 
17 Planul oraşului Bucureşti, Institutul geografic al armatei, 1895-1899, scara 1: 1 O.OOO, caroul 

18 Ibidem. 
19 Planul oraşului Bucureşti, 1911, scara 1:10.000, caroul B/15. 
20 Ibidem. 
21 S. Thau, Bazaca, în „Curen/11/", anul VI, nr. 2120, 25 dec. 1933, Buc„ p. 8. 
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În faţa fiecărei prăvălii din Bazaca, şi numărul acestora era destul de mare, se 
aflau tarabe realizate din scânduri, pe care în fiecare dimineaţă negustorii îşi aranjau 
mare parte din mărfuri. Asta pentru că vânzarea se desfăşoară mai mult în stradă, 
prăvăliile fiind neîncăpătoare şi întunecoase. 

Se vindeau şi se cumpărau tot felul de ţesături: pânzeturi, stambe, mătăsuri, stofe, 
materiale din lână sau sintetice, precum şi unele accesorii necesare articolelor de 
vestimentaţie. 

Cum vânzarea mărfurilor se făcea mai mult afară, tarabele înaintând pe o bună 
porţiune din stradă şi aşa destul de îngustă, şi cum erau şi acoperite pentru ca ţesăturile 
să fie ferite de intemperii, Bazaca aproape că nu vedea lumina zilei. Şi în ciuda locului 
îngust de trecere, strada era intens circulată, creând imaginea unui furnicar de oameni22

• 

Nu mai era o stradă, ci un bazar. 
Putem găsi firesc faptul că mulţi dintre negustori îşi aveau domiciliul deasupra 

prăvăliilor unde vindeau, dar la fel de firesc, unii închiriaseră spaţiul în care făceau 
vânzarea, nefiind legaţi într-un fel de etajele de sus, care puteau foarte bine aparţine 
altor persoane sau să fie închiriate. Gurile rele spuneau că uneori aici locuiau sau îşi 
desfăşurau activitatea duduci nu tocmai în armonie cu moralitatea. 

Mulţi erau înrudiţi între ei, şi chiar Bazaca şi toţi negustorii se cunoşteau, dacă 
nu, oricum se simţeau solidari aşa ca în orice împrejurare se ajutau şi nimeni nu se 
supăra când un client pleca, cumpărând de alături. 

Despre ei se spunea că sunt cei mai veseli oameni din Bucureşti. Întrebat de un 
reporter despre această veselie ce-i caracteriza, un negustor a răspuns: „Domnule nici 
eu nu ştiu. Dar asta este în tradiţia Bazacăi. Acasă sunt necăjit. Chiria, mâncarea, soacra, 
mă înnebunesc. Vin aici. Dispar toate, Dom'le. Îţi spun ,Bazaca-i fermecată! 23". 

Câteva ore de stat în prăvălie lămuresc tot misterul. Voioşia şi hazul, care fac tot 
farmecul Bazacăi izvorăsc din raporturile negustorilor cu clienţii. „Din ciocnirile acestor 
interese atât de contrarii, modul cum caută fiecare să fie mai abil, mai „şmecher" rezultă 
hazul. Şi este un haz sănătos. Din toată inima"24

• 

Nu era o stradă a clienţilor bogaţi. Majoritatea celor care veneau aici erau ţărani 
sau servitori şi în special femei. Rareori apărea şi o cucoană, care se lăsa greu, găsea 
mărfurilor tot felul de cusururi şi se tocmea aprig la preţ. Aşa încât preferaţi erau cei 
dintâi care puteau fi mai uşor convinşi să cumpere, şi pe deasupra plecau şi încântaţi de 
afacerea făcută. Dar nu numai atât. Bazaca avea clienţii ei fideli care nu se duceau în 
altă parte nici morţi. 

Mitică, vânzătorul galant, învăluia fiecare servitoare, fiecare ţărancă într-un şuvoi 
de amabilităţi exagerate, care le surprindeau şi le încântau şi cu un flux verbal năucitor, 
persuasiv, insinuant, fără drept de replică, hotărârea era luată, adică era luată de el, iar 
lor nu le rămâne decât să scoată banii, fără a vedea foarte bine ceea ce cumpăra. 

Ştefan avea alt stil, total opus, şi care la prima vedere părea lipsit de orice logică 
negustorească. Departe de a-şi trata fiecare clientă ca pe o prinţesă, cum face Mitică, 
Ştefan neprietenos, ursuz, îşi repede clienţii, nedându-se în lături chiar de la înjurături. 
Dacă vorbele frumoase aveau efectul scontat, se pare că şi cele urâte şi intimidarea, 
folosesc aceluiaşi scop şi chiar îl atingeau25

• 

22 George Potra, op. cit .. p. 363. 
23 S. Thau, op. cit. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



ARHITECTURA BUCUREŞTEANĂ 273 

Se credea că a fi vânzător în Bazaca necesită existenţa unor aptitudini speciale. 
Chiar dacă marea majoritate a negustorilor erau oameni simpli, ei aveau un dar special 
de a-şi cunoaşte semenii şi o psihologie rar întâlnită, care le permitea ca la primul pas 
făcut de client în prăvălia sau perimetrul lor de vânzare, să ştie clar cu cine au de-a face 
şi să se poarte de aşa manieră încât să aibe numai de câştigat. Şi foarte rar se întâmplă 
să greşească26 • 

Astfel se întâmplă bunăoară să intre într-o prăvălie una dintre multele cliente ale 
Bazacăi, doritoare de un soi de stambă ce-şi luase cu câteva zile înainte, o bună prietenă 
a ei. Vânzătorul desfăşoară în faţa femeii, punându-şi-o în faţă, pentru a vedea aceasta 
cam cât îi trebuie, fără a folosi nici o unitate de .măsură. Femeia se uită, apreciază şi 
constată că nu este de ajuns. Vânzătorul aprobă şi se face aproape nevăzut sub valul de 
material strigând femeii să spună cât să mai desfăşoare. Ea consideră suficient, plăteşte 
şi plecă satisfăcută. Satisfăcut era şi negustorul căci nu ţesătura o desfăşurase ci se 
făcuse el mai mărunt în spatele ei. 

Dar Bazaca cunoştea şi alte soiuri de distracţii decât cele izvorâte din contactul 
direct vânzător-client. 

Se ştie ce era în trecut un „dulap", adică un scraciob, cu patru, şase, sau mai rar 
cu opt leagăne. 

Dulapul din Bazaca este însă absolut original, şi nu avea farmec decât în Bazaca. 
Era destinat celor numiţi „gură cască". „Când un „gură cască" se opreşte în mijlocul 
Bazacăi şi se uită la nici el nu ştie ce, imediat doi vânzători, la un semn convenţional, 
se apropie de el, încrucişează cu repeziciune mâinile în jurul mijlocului acestuia, şi-l 
răsuceşte o dată, de două ori, până când obosiţi dau drumul victimei, care buimăcită 
înjură, dar nu pleacă din partea de unde a venit"27

• 

Un spectacol este şi venirea Cuţaridei în Bazaca, bătrâna doamna îmbrăcată mereu 
în negru, cu rochii de la începutul secolului şi pălării largi şi panglicuţă sub bărbie. Ca 
la un semnal vânzătorii Bazacăi scot din cotloane numai de ei ştiute câte două cuţite 
lungi pe care încep să le ascută unul de altul, ameninţător, în spatele femeii. Aceasta 
spumega de furie înjurând în stânga şi-n dreapta, căci treptat toţi negustorii îşi uită 
îndatoririle, şi-o iau în primire pe măsură ce înaintează pe stradă. Bazaca e plină de 
hohotele călăilor şi muşteriilor, şi de înjurăturile victimei. Bazaca însă nu vrea să facă 
rău, Bazaca vrea doar să se înveselească, dovadă şi faptul că madam Cuţarida, cu tot 
zbuciumul ei, tot caută tovărăşia Bazacăi. 

Mult timp s-a păstrat pe partea dreaptă a Bazacăi, o construcţie veche cu prăvălii 
solide, iar pe partea stângă prăvăliile erau adăpostite în nişte case mult mai vechi peste 
care vremea îşi pusese vădit amprenta. „Zidurile roase pe la colţuri lăsau să se vadă 
cărămizile cele înguste, caracteristica construcţiilor de altădată şi tencuiala-mortal, care 
de multe ori era mai groasă decât însăşi cărămidă. Apoi treptele de piatră la intrarea 
fiecărei prăvălii, de atâta tocire nu mai aveau forma iniţială, ci erau scobite la mijloc, 
ca nişte adevărate copăi"28 • 

Seara, după închiderea prăvăliilor, se puteau vedea mai bine obloanele cu chin
gile lor de fier şi belciugele în care se prindeau, făcute de meşterii veacului trecut şi 
atunci se putea observa mai atent ca ultima prăvălie de pe stânga era şi cea mai veche 
construcţie29 • 

2~ Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 George Potra, op. cit .. p. 364. 
29 Ibidem. 
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Degeaba afirma un reporter în 1933 că Bazaca „nu poate să mai dispară'', pentru 
că „a devenit o cutumă", Bucureştenii au simţit nevoia de înnoire, iar Bazaca e acum 
dispărută, tăcând loc largului bulevard Brătianu şi blocurilor ce-l străjuiesc. 

SUMMARY 
An Old Legendary Street in Bucharest - the Bazaca St. 

The Bazaca Street - an inn, initially, as it is supposed -, was due to a certain Anastasie Bezaca 
who came to Bucharest as an amp/oyee of the Russian Imperial army, during the Russian-Turkish war 
(1806-1812), when he become rich and remained in Bucharest, after the peace was conc/uded, in 1812. 

By its glamour. by the cheap merchandise in the shops on the grou11d-floor of ies buildi11gs, this 
street allracted Bucharestans /rom al/ social strata, mainly simple people such as peasants /rom the Bu
charestan outskirts. 

Due to the part this street played in rhe everyday life of the town and the commercial development 
of rhe Capital, rhe memory of rhis street is stil/ alive in documents, photographs, diary pages or nostalgic 
reco/lecrions - homages to such a beloved place rluu has disappeared. 
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VI. DIN PATRIMONIUL MUZEULUI 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

ICOANE SI OBIECTE DE CULT 
' 

DIN COLECTIILE MUZEULUI 
' 

MUNICIPIULUI BUCURESTI 
' 

Lucreţia Elena CRĂCIUN 

Icoana, obiect de cult şi opera de artă, este specifică religiei creştine şi mai 
precis, religiei Ortodoxe. 

De altfel, numai în Biserica Ortodoxă se poate vorbi de un cult al icoanelor. Dacă 
iudaismul a fost considerat o religie a cuvântului (prin care Dumnezeu a vorbit popo
rului ales, l-a educat şi l-a pregătit pentru venirea lui Mesia), iar elenismul o religie a 
imaginii (religie în care, neexistând o revelaţie supranaturală, cultura cu elementele ei 
vizuale a prevalat asupra religiei), creştinismul este totodată religie a cuvântului întrupat 
şi al imaginii; este în acelaşi timp, cult şi cultură. 

Icoana este un chip, o reprezentare, dar nu orice chip şi orice reprezentare, ci un 
chip reprodus după criterii precise, impuse nu numai de regulile artei şi ale culturii ci, 
mai ales de doctrina Bisericii. 

De altfel, păstrându-şi acest sens, în textele de limbă veche românească se foloseşte 
cuvântul «chip» şi «a închipui» pentru a denumi icoana şi acţiunea artistului de a o realiza. 

Spre deosebire de pictura murală condiţionată de formele arhitectonice ale mo
numentului pe care-l împodobeşte, icoana este o operă de artă care trăieşte independent 
de lumina şi de mediul în care a fost făcută. De aceea trebuie să aibă lumina ei proprie, 
pe care i-o dă fondul de aur. 

Întocmai ca pictura de şevalet, ea este destinată să fie admirată de aproape, la 
înălţimea normală a ochiului. De aceea pictorului i se cere o desăvârşită măiestrie în 
realizarea detaliilor. El foloseşte materiale preţioase, tonurile calde fiind vibrate pe 
fonduri de aur, care dau icoanelor strălucirea smalţurilor sau a mozaicurilor. 

Sub raportul conţinutului, icoana în prima ei etapă s-a deosebit de pictura murală 
care era ilustrativă şi narativă. Având mai ales caracter dogmatic, icoanele reprezentau 
portretul lui Iisus Hristos, al Mariei şi al celorlalţi sfinţi, cu tendinţa desprinderii de text, 
idealizând treptat imaginea istorică. 

Icoana face apel la artă, care permite trecerea de la vizibil la invizibil. 
Originea icoanelor trebuie căutată în pictura caracteristică primelor veacuri ale 

creştinismului, mai ales în Egipt. 
Din vechea concepţie a artei helenistice s-a născut tradiţia atât de vie a portretului 

realist în arta egipteană şi coptă, atât de înfloritoare în veacurile I-IV, cunoscută astăzi 
mai ales prin frumoasele portrete de la Faiuma şi Antinoe. 
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În vechiul Egipt, ca şi în Egiptul copt, devenit creştin sub stăpânirea bizantină, 
arta portretului, mai mult decât o operă de artă, juca un rol deosebit de important. 

Aceste portrete sunt la baza icoanelor zise «bizantine», care au dăinuit până în 
pragul secolului al XIX-iea în toată Europa Orientală şi în Orientul creştin. 

Icoanele păstrate din secolul al VI-lea în Mănăstirea Sf. Ecaterina, faimosul centru 
cultural şi artistic al Orientului Apropiat, întemeiat de Justinian la Muntele Sinai, ne-au 
dat lumini noi asupra începuturilor acestui domeniu al culturii bizantine şi orientale. 

Icoana bizantină mai târzie, întocmai ca şi aceea realizată în lumea românească 
şi balcanică, este un portret idealizat. De altfel, chiar termenul grecesc ei x w v «ikon» 
înseamnă chip, adică portret. 

Icoana a apărut din necesitatea de a se transmite maselor de credincioşi mesaje 
codificate prin imagini, cheia acestor mesaje având-o numai acela care cunoaşte sensul 
fiecărui element component al întregii imagini. Sensul acestor coduri este cuprins în 
iconografie, modul de transpunere în imagini este riguros stipulat în erminii şi manuale 
de reprezentare ratificate de cler. Astfel, de-a lungul timpului s-a stabilit teologia icoanei 
în forma ei clasică. 

La al VII-lea sinod ecumenic ce a avut loc în anul 787 e.n. la Niceea, s-a fixat 
felul în care trebuie să fie reprezentaţi în iconografie Iisus Hristos, Maica Domnului, 
îngerii şi sfinţii. Marea schismă din anul 1054 ş idivizarea catolicismului în secolele 
următoare a avut ca efect apariţia unor obiecte de practică religioasă diferită de cele 
utilizate de ortodoxie, precum statuile specifice cultului catolic. 

Răspândite pe o largă zonă de moştenire a culturii şi artei bizantine, icoanele ca 
reflectare şi produs al Creştinismului, au avut un dublu rol ca obiecte de cult şi opere 
de artă. Împreună cu pictura murală şi broderiile, icoanele constituie unul dintre cele 
mai preţioase tezaure ale moştenirii culturale, aparţinând evului mediu românesc. Obiect 
de artă ce trăieşte independent de lumină, indiferent de mediul în care a fost făcută, 
icoana constituie în acelaşi timp un document care prin conţinutul de idei şi execuţie 
tehnică lămureşte şcolile şi mediile de artă, personalităţile artistice şi curentele culturale 
care ajungeau în mediu românesc. 

Într-o fază mai târzie, în arta bizantină ca şi în arta popoarelor care au continuat 
tradiţia artistică a Constantinopolului, spiritul narativ îşi face loc tot mai mult şi în 
icoane. Acestea reprezintă întregul ciclu al Ptimilor, marile sărbători (praznicele}, viaţa 
unor sfinţi sau chiar întregul sinaxar, ilustrând direct texte cu caracter istoric. 

Sub acest aspect icoanele ruseşti au în cel mai înalt grad caracter narativ; în 
acelaşi spirit se dezvoltă, mai ales în secolul al XVII-lea şi al XVIII-iea, pictura de 
icoane populară, în Ţările Române, în lumea balcanică şi a Orientului Apropiat. Mai rar 
apar în icoane teme liturgice. 

Sub raportul tehnicii majoritatea icoanelor sunt lucrate în tempera pe lemn sau pe 
sticlă (acestea din urmă au fost lucrate - în România - numai în Transilvania). Au fost 
de asemenea icoane lucrate în encaustică, mozaic ca şi icoane săpate în os, fildeş, 
steatită sau lemn, icoane ciocănite, gravate în metal şi icoane brodate. 

Din punct de vedere cromatic, culorile, ca nişte adevărate fiice ale luminii, insuflă 
formei suflet şi deplinătate. 

Roşul - este simbol al dragostei şi al Duhului Sfânt; albul - simbol al Tatălui, al 
credinţei şi al curăţeniei, al luminii, culoarea Revelaţiei, Harului şi Teofaniei. Ocrul -
roşu, subliniază refuzul oricărui realism deschizând calea în vederea spiritualităţii. Acestea 
sun culori mistice. 

Aurul - simbolizează dumnezeirea care, ca un metal topit curge prin trupurile 
transfigurate. 
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Arta icoanei cere o viziune spirituală hrănită din seva Bisericii, viziune care se 
întrupează în forme fidele tradiţiei. 

Indiferent de suportul pe care a fost realizată o icoană, ea se înscrie într-o anu
mită temă religioasă ce ilustrează scene sau personaje din Biblie. Astfel, cunoaştem trei 
mari grupe tematice: icoanele din ciclul cristilogic, icoanele Maicii Domnului şi cele ale 
sfinţilor martiri sau protectori. 

Element central al religiei creştine, Iisus Hristos apare într-o varietate de iposta
ze. În icoane se ilustrează viaţa lui precum Naşterea, Închinarea magilor, Tăierea împre
jur, Întâmpinarea Domnului, Fuga în Egipt, Botezul; arătările sale la Înviere, Înălţare, 
în timpul Schimbării la faţă sau a Pogorârii Sf. Duh asupra apostolilor în Cincizecime 
şi în final la cea de a doua venire a sa pe pământ la Judecata de apoi, pildele prin care 
Iisus Hristos arată ucenicilor calea dreaptă prin istorisiri despre fiul risipitor, sărmanul 
Lazăr, viţa de vie, etc.; miracolele săvârşite prin vindecarea orbului, învierea lui Lazăr 
şi a fiicei lui lair, mersul pe apă, etc. reprezentarea Patimilor compun un ciclu aparte 
de icoane. Ele încep cu intrarea în Ierusalim în Duminica Floriilor continuând cu Cina 
cea de Taină, cu rugăciunea din grădina Ghetsimani, moment când se înfăţişează eloc
vent natura umană a lui Iisus. Ruga sa către Dumnezeu - Tatăl, de a-l îndepărta de 
suferinţele ce ştia că vor veni, îl apropie de oameni, de slăbiciunile omeneşti. Ciclul 
Pascal continuă cu momentul trădării lui luda în urma căreia este arestat, judecat, con
damnat şi răstignit pe Muntele Golgota. După moarte Iisus apare în scene precum 
Coborârea de pe Cruce, Punerea în mormânt, Plângerea sau Coborârea în iad. 

La începuturile creştinismului, marile figuri ale noii religii erau reprezentate prin 
simboluri. Cele mai cunoscute simboluri care l-au reprezentat pe Iisus Hristos sunt 
ANCORA, PEŞTELE şi chiar o formă umană cea a BUNULUI PĂSTOR. 

Cele mai răspândite teme în care este reprezentat Iisus Hristos sunt cele în care 
acesta apare ca Mare învăţător, Mare împărat, Pantocrator, Mare arhiereu şi ca parte a 
Sfintei Treimi. 

Întreaga iconografie a Bisericii Ortodoxe îl descrie pe Mântuitorul Iisus ca având 
o frumuseţe desăvârşită care depăşeşte frumuseţea tuturor fiinţelor. Se înţelege că este 
o frumuseţe spirituală şi nu fizică, aşa cum a înţeles tradiţia. 

Se cunosc trei reprezentări iconografice ale lui Iisus: Mandylion, Emanuel şi cele din 
icoanele Pantocratorului, Deisis, Mare învăţător sau Mare preot, ce au aceiaşi fizionomie. 

Icoana numită MANDYLION reprezintă „portretul adevărat" al lui Iisus Hristos, 
nefăcut de mână. Tradiţia ne arată că un portret al Mântuitorului s-a imprimat pe năfra
ma cu care Veronica i-a şters faţa acestuia pe drumul calvarului. O altă legendă ne spune 
că însuşi Iisus şi-a şters faţa cu o năframă pe care. a trimis-o regelui Abgar. În icono
grafie această temă apare în mai multe variante. In una dintre aceste variante apare 
Veronica, în picioare, în faţă ţinând năframa cu chipul lui Hristos. Cea de-a doua varian
tă este aceea în care năframa apare fluturând liberă ţinută de mâini fără trup sau de 
mâini invizibile pe un fundal întunecat. 

Reprezentarea lui Iisus în chip de EMANUEL este foarte frecventă în pictura de 
tradiţie bizantină. Emanuel este numele dat de Dumnezeu pruncului ce avea să se nască 
din Fecioara Maria şi transmis oamenilor prin intermediul prorocului Isaia. Traducerea 
acestui nume „Cu noi este Dumnezeu" sugerează natura dumnezeiască şi umană a celui 
ce-l poartă. În această ipostază Iisus este prunc, dar cu aspect de adult, stă pe tron, cu 
dreapta binecuvântează iar în stânga ţine sulul scripturii. Această reprezentare a lui Iisus 
mai apare şi în icoanele Maicii Domnului cu pruncul. 

În întreita sa demnitate de ÎNV ~ Ţ ĂTOR, ÎMPĂRAT ŞI ARHIEREU Iisus Hris
tos este prezentat la vârsta maturităţii. ln funcţie de rangul atribuit în icoană sunt schim-
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bate veşmintele, însemnele şi înscrisurile. În toate aceste icoane, fie că este prezentat 
bust sau aşezat pe tron, Iisus binecuvântează cu dreapta, în mâna stângă ţine Evanghelia 
deschisă sau globul terestru. 

Tentaţia artiştilor de a transpune realitatea, de a-şi pune amprenta personală asu
pra lucrurilor a dus la ignorarea normelor şi tiparelor prestabilite şi implicit la deterio
rarea purităţii ideologice a imaginilor biblice. Astfel, întâlnim icoane ale Mântuitorului 
în care acesta ne binecuvântează sau în care ţinuta vestimentară nu corespunde erminiei. 
Astfel, în icoana cu Isus Învăţător albastrul canonic al mantiei purtată peste chiton este 
înlocuit cu galben auriu. 

În icoanele în care Iisus Hristos este prezentat ca PANTOCRATOR - Stăpânul 
universului, mare preot sau arhiereu el este îmbrăcat în odajdii (veşminte de ceremonie), 
mantie bogat ornamentată, epitrahil (patrafir), omofor şi bedemită. Capul este înconjurat 
de o aureolă cruciformă având înscrisă pe braţele crucii deviza „Eu sunt cel ce este". 
Iisus Hristos poartă coroana împărătească. 

Deisis este icoana în care Iisus Hristos este înconjurat de personaje care mijlo
cesc pentru credincioşi. Aceasta este icoana „nunţii mielului" în care Iisus este însoţit 
de logodnica sa Biserica, reprezentată prin Fecioara Maria şi de prietenul Mirelui -
Înaintemergătorul, Sf. Ioan Botezătorul. Rareori cei doi cedează locurile lor altor sfinţi 
ocrotitori. Atunci când pe lângă cei doi apar şi apostolii împreună cu arhanghelii Mihail 
şi Gavril icoana poartă numele de Marea Deisis spre deosebire de Mica Deisis, prezen
tată mai sus. 

Patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti este alcătuit dintr-o mare varietate 
de obiecte aparţinând diferitelor genuri de creaţie; obiecte de interes istoric, obiecte de 
artă, etnografice, etc. 

Obiectele folosite la practicarea diferitelor ritualuri religioase creştine sunt gru
pate într-o colecţie aparte. Ele sunt percepute ca obiecte de cult, în acelaşi timp, va
loarea lor artistică înscriindu-le în rândul obiectelor de artă. Marea varietate a obiectelor 
din aceste colecţii ne impun o clasificare în tipuri categoriale, acestea putând fi împărţite 
la rândul lor, în grupe şi subgrupe. 

Principalele tipuri categoriale întâlnite în colecţiile muzeului sunt: icoane, statue
te, obiecte liturgice şi obiecte religioase de uz personal. 

Alături de reprezentările lui Iisus Hristos din iconografia ortodoxă, în colecţiile 
muzeului întâlnim şi statuete realizate din diferite materiale specifice ritului catolic. 

Scenele iconografice cu reprezentări din viaţa lui Iisus Hristos sunt numeroase. 
Unul dintre cele mai importante momente ale ciclului cristologie este cel al Botezului. 
Botezul reprezintă una dintre cele şapte taine creştine, prin care, prin cufundarea în apă 
sfinţită se iartă celui botezat păcatul strămoşesc. Iisus Hristos la apropierea de apele 
Iordanului este recunoscut de Ioan Botezătorul: „lată mielul Domnului cel ce ridică 
păcatul lumii; acesta este despre care am zis". Conform erminiilor, icoanele Botezului 
îl prezintă pe Iisus dezbrăcat, cu picioarele în apele Iordanului. La dreapta sa Ioan ţine 
mâna dreaptă pe creştetul lui, la stânga îngeri cu năframe în mâini. Deasupra, înconjurat 
de nori Sfântul Duh în chip de porumbel alb îşi pogoară razele pe chipul lui. 

O icoană deosebită atât prin suportul pe care a fost realizată cât şi prin faptul că 
a fost pictată pe ambele feţe este cea în care sunt prezentate două momente importante 
din săptămâna patimilor şi anume:. „Cina cea de Taină" şi „Răstignirea". realizată în 
tehnica folosită Ia pictura murală - fresca - icoana, de dimensiuni reduse, prezintă 
abateri de la erminii precum lipsa celor doi târhari răstigniţi, a soldaţilor ce-l împung 
pe Iisus cu suliţa sau îi umezesc buzele cu buretele îmbibat în oţet. De asemena, dintre 
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personajele importante în dreapta apar doar Fecioara Maria şi Maria Magdalena iar în 
stânga Ioan Teologul şi un soldat. 

O întreagă poveste ne este prezentată într-un spaţiu restrâns în icoana praznicar 
cu două scene din ciclul Patimilor (Coborârea de pe cruce şi Punerea în mormânt) 
descrise cu lux de amănunte. 

Una dintre cele mai importante reprezentări iconografice este cea a trinităţii prin 
care se ilustrează unitatea spirituală a celor trei ipostaze divine: Dumnezeu - Tatăl, 
Dumnezeul - Fiul şi Duhul Sfânt, reprezentând un singur Dumnezeu. Se cunosc trei 
modalităţi de exprimare a acestei teme şi anume: Trinitatea reprezentată de Dumnezeu 
- Tatăl aşezat pe un tron având trei fete, Cina de la Mamvri şi Sfânta Treime în care 
sunt prezentate la un loc cele trei personaje ce compun divinitatea supremă. 

Cina de la Mamvri sau Filoxenia (iubirea de străini) este momentul când Dum
nezeu s-a arătat lui Avraam în valea Mamvri aproape de Hebron, unde se stabilise după 
despărţirea de Lot. Avraam, din uşa cortului vede trei călători pe care îi roagă să se 
oprească pentru a se odihi, o pune pe Sara să facă azima proaspătă, taie un viţel ~i îi 
serveşte pe oaspeţi. Cei trei îngeri nu erau alţii decât Dumnezeu şi doi îngeri care 
mergeau spre Sodoma pentru a o distruge. 

Fecioara Maria aleasă de Dumnezeu pentru a da naştere Fiului său este venerată 
şi considerată ca a doua figură importantă a Noului testament. Prototipul icoanei 
împărăteşti a Maicii Domnului este considerată icoana pictată de evanghelistul Luca. 
Tipurile iconografice ale Fecioarei Maria cu pruncul răspândite în arta bizantină şi în 
tara noastră sunt cele în care Maria cu pruncul Iisus în braţe stă pe tron purtând coroana. 
In funcţie de gestica şi expresia chipurilor distingem mai multe tipuri şi anume: Maica 
Domnului HODIGHITRIA sau Îndrumătoarea în care Maria arată spre Iisus, arată 
credincioşilor calea ce trebuie urmată; Maica Domnului - Îndrumătoarea în care aceasta 
îl îmbrăţişează cu duioşie pe pruncul Iisus. În funcţie de expresia figurilor, gravă, tristă, 
sau (mai rar) vioaie, surâzătoare, icoanele sunt numite ELEUSA şi respectiv GHILOFI
LUSA; Maica Domnului cu pruncul în mandola înconjurată de profeţi. Maria însă nu 
apare numai în postura de mamă fericită a pruncului divin ci şi în cea de mama îndu
rereată de moartea copilului său. Fecioara cu pruncul apare şi în alte ipostaze precum 
în Izvorul tămăduirii în care ţine mâinile ridicate iar pruncul Iisus binecuvântează cu 
amândouă mâinile. În pictura de tradiţie bizantină această ipostază a Maicii Domnului 
este numită „Maica Domnului orantă" zisă şi „Viahemitissa". Personajele cu braţele 
ridicate în lanţuri în catacombe unde simboliza sufletele creştinilor. 

Vorbind de sufletele morţilor, ca simbol, nu putem să nu vorbim aici de icoana 
ce reprezintă „Adormirea Maicii Domnului". Sufletul Fecioarei Maria este reprezentat 
de un prunc înveşmântat în alb, simbol al purităţii şi nevinovăţiei, ţinut în braţe de însuşi 
Iisus Hristos care îl ridica la ceruri. 

O analiză a preferinţelor pictorilor iconari pentru anumiţi sfinţi ne arăta că repre
zentarea mai mult sau mai puţin frecventă a unora în icoanele româneşti ţine de consi
derentele religioase şi superstiţioase ale celor care - şi împodobeau interiorul cu ele. 
Astfel, cei mai frecvent reprezentaţi erau Sf. Gheorghe, Sf. Nicolae, Sf. Ilie, Sf. Paras
chiva, Arhanghelii Mihail şi Gavril, Ioan Botezătorul. 

Aceştia, alături de Sf. Andrei prea puţin reprezentat în icoanele româneşti, sunt 
sfinţi esenţiali balcanici prin atribuţiile şi legendele lor, prin obiceiurile legate de zilele 
consacrate lor. 

În credinţele poporului român unii sfinţi deţineau puteri magice prin care îi apărau 
şi vindecau de boli, le apărau culturile şi animalele. Fiecare dintre aceşti sfinţi aveau 
atribuţii bine definite: Sf. Gheorghe aduce primăvara, ocroteşte câmpul şi vitele, Sf. 
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Nicolae este aducător de noroc şi apără de boli, Sf. Ilie este stăpânul ploilor şi apără 
casa, vitele şi culturile de grindină, etc. Varietatea subiectelor tratate în icoane privitoare 
la reprezentarea sfinţilor protectori este mare. Alături de această diversitate tematică 
trebuie să adăugăm şi varietatea în cadrul aceleiaşi teme. O icoană făcută după acelaşi 
model constituie o operă aparte, deosebirile dintre ele făcându-se prin detalii ale dese
nului, cromatica sau elemente laice ce ţin de universul propriu al fiecărui iconar. 

Sfântul Gheorghe este înfăţişat călare omorând balaurul, uneori apare şi fata de 
împărat pe care acesta o scapă de la pieire împreună cu părinţii ei care îi înmânează 
cheile cetăţii. Sfântul Nicolae este pictat fie_în picioare, singur, fie pe tron sau împreună 
cu fetele pe care le-a scăpat de la pieire. In ordinea frecvenţei reprezentării urmează 
Ioan Botezătorul în scene precum Botezul lui Iisus Hristos, „Tăierea capului" etc. O 
icoană deosebită din punct de vedere al tematicii este cea în care în trei planuri distincte 
ne sunt descrise momentele principale din viaţa Sf. Ioan Botezătorul, naşterea, viaţa şi 
menirea sa de premergător şi vestitor al venirii lui Iisus şi martiriul său. 

Condiţiile istorice în care s-a aflat Transilvania în ·ultimile trei secole, condiţii 
diferite de ale celorlalte provincii româneşti, au contribuit la dezvoltarea unor manifes
tări artistice specifice, marcate de particularităţi proprii. Una dintre cele mai distincte 
modalităţi de exprimare artistică din această zonă, pictura pe sticlă nu o mai întâlnim 
în nici o altă parte a ţării. Ea aparţine prin mesajul pe care-l poartă Bidsericii Ortodoxe, 
în acelaşi timp înscriindu-se în ierarhia valorilor artistice. Nicula este considerat centrul 
în care au fost lucrate primele icoa!_le pe sticlă, de aici răspândindu-se în ţara Bârsei, 
Ţara Oltului, Mărginimea Sibiului. In celelalte zone ale ţării s-au lucrat puţine icoane 
pe sticlă precum în Banat sau Bucovina. Fiecare centru de iconari şi-a dezvoltat carac
teristicile proprii în tematică, desen şui cromatică. 

Icoanele pe sticlă au devenit de-a lungul timpului, un element nelipsit în interioare
le caselor din Transilvania. Puse pe pereţi sau în cuiere - blidare acestea dau o notă aparte 
interiorului armonizându-se perfect cu celelalte elemente de decor - mobilier, textile, ce
ramica etc. Icoanele pe sticlă se înscriu în domeniul artei naive. Autorii lor nu erau şcoliţi, 
ei înşişi se considerau doar simpli meşteşugari. Ei nu ştiau să deseneze artistic, nu aveau 
ştiinţa proporţiilor şi cu toate acestea în lucrările lor ni se releva o anumită concepţie 
decorativ-picturală, expresivitatea fiecăreia dintre ele fiind dată de echilibrul cromatic, 
diferit pentru fiecare centru în parte. Prin proiecţia în prim plan a albului şi roşului pentru 
personaje şi a albastrului pentru fundaluri iconarii au aplicat instinctiv ştiinţa perspectivei 
cromatice creând iluzia profunzimii. În icoanele pe sticlă întâlnim şi perspectiva ierarhică 
a semnificaţiei, elementele ce compun icoanele ocupând un loc, mai mic sau mai mare în 
economia imaginii, conform importanţei ierarhice sau semnificaţiei lor simbolice. Icoa
nele pe sticlă se adresau unei pături sociale care nu ştia să scrie sau să citească dar care 
înţelegea limbajul clar din pildele şi scenele biblice înfăţişate. Din punctul de vedere al 
temelor abordate în pictura pe sticlă putem face o paralelă cu icoanele pe lemn, erminiile 
stând şi aici la baza lucrărilor. 

Dintre pictorii anonimi s-au desprins de-a lungul timpului câţiva iconari care au 
depăşit graniţele artei naive bisericeşti. 

Pentru o succintă ilustrare a diversităţii tematice şi stilistice caracteristice pentru 
fiecare centru am ales câteva dintre icoanele pe sticlă din colecţia Muzeului de Artă 
Populară Dr. Nicolae Minovici, parte integrantă a Muzeului Municipiului Bucureşti. 

Centru de la Nicula este ilustrat de „Maica îndurerată" în care sunt scoase în relief 
albul trupurilor şi roşu veşmintelor, totul pe un albastru ultramarin. Caracteristicile icoa
nelor din Ţara Oltului sunt fundalurile albastre pe care sunt proiectare o mulţime de stele 
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şi flori, mari, roşii cu grătar în mijloc, draperii roşii cu faldurile strânse. Interesantă este 
viziunea unor pictori din Ţara Făgăraşului care au folosit verdele drept culoare de fond, 
culoare ce ajunge să ţi se pară normală în întregul imaginii. Pe Valea Sebeşului se cunosc 
două centre ce au un colorit aparte şi mereu aceeaşi paletă cromatică şi anume sunt centre
le de la Lancram şi Laz. Fondul alb sau alb şi parţial bleu-cobalt este completat de roşu şi 
verde acid pentru veşminte şi multă foiţă de aur. O paletă cromatică şi mai simplificată o 
întâlnim la icoanele de la Laz în care fondul a fost realizat cu foiţa argintată lipită. 

Icoanele „ferecate" în metal preţios (argint sau metal argintat) ciocănit, cizelat 
sau gravat cu multă artă de meşteri rămaşi necunoscuţi pot fi împărţite în două categorii: 
o primă categorie este aceea în care lemnul este pictat doar în spaţiile în care apar 
chipurile şi mâinile sfinţilor restul suprafeţei fiind îmbrăcată cu o foaie de metal ciocănit 
cu forme ce completează scena iconografică. Exemplificăm prin icoanele Sf. Gheorghe, 
Sf. Nicolae şi Sf. Paraschiva. O altă categorie o reprezintă icoanele din metal turnat (de 
obicei bronz), în care fondurile sunt umplute cu motive florale ieşite în relief şi scoase 
în evidenţă prin umplere cu email albastru. Prin unirea cu balamale a două, trei sau mai 
multe icoane din metal s-au format dicticele, triplicele, polipticele, etc. 

Broderia, mai puţin reprezentată, înregistrează o frumoasă icoană realizată cu 
acul, cu fir auriu şi argintiu, cu aplicaţii de mărgele şi fir metalic. Iisus pe un tron de 
nori binecuvântează cu ambele mâini încadrat fiind de Arhanghelii Mihail şi Gavril. 

Obiectele liturgice folosite de preot în timpul slujbelor bisericeşti, precum cădelniţa, 
potirul, discul, steluţa, ripida sau crucile de altar de steag sau de mănă, candele şi alte 
obiecte ce fac parte integrantă din biserica creştin - ortodoxă, ocupă un loc aparte în 
cadrul colecţiei muzeului. Indiferent de utilizarea unei cruci fie că se ţine pe masa de 
altar fie că se pune în vârful prapurului bisericesc purtat la diferite procesiuni, solemnităţi 
religioase sau şe ţine de către preot pentru binecuvântarea credincioşilor, ea are pictată 
sau gravată pe una dintre feţe scena Răstignirii şi a Botezului pe cealaltă. Braţele crucii 
sunt drepte, rotunjite sau trilobate în funcţie de epoca în care a fost lucrată. Candela, 
simbol al luminii eterne, cădelniţa, simbol al rugăciunii către Dumnezeu, clopotul ce 
cheamă credincioşii la slujba precum şi alte obiecte liturgice vor fi descrise în amănunt 
în cadrul unui catalog exhaustiv. 

Această lucrare se doreşte a fi un preambul la un catalog complet al obiectelor 
de arta religioasă existente în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti. 

SUMMARY 
/cons and Ritual Objects in the Collections of the Museum 

of the Municipality of Bucharest 

The paper presents some icons in the collections of the Museum of the Municipality of Bucharesl. 
The paper slarls by skelching a hoslory of icon painling, making references Io origins, themes, menlioning 
lhe reasons and necessities lhal broughl Io ils birlh, Io lhe slages, in lime. thal meant a crystallization of 
lhe theo/ogy of the icon, ils c/assica/ structure, having in view the technique, the iconography. The paper 
recalls the faci lhql icons were painled on wood or glass, were made of mosaics or carved in bone, ivory, 
even metal. The aulhoress refers to lhe co/oures used in icon painting and Io lheir mystica/ significance. 
Everything - în connection with icons in the palrimony of lhe Museum of the Municipalily of Bucharesl. 

I. 

2. 

3. 

Icoana pe lemn - "Niframa Veronicii" 

Icoana pe lemn - "Iisus înviţitor" 

Icoana pe lemn - "Iisus înviţitor" 

Şcoala grecească, sec. XVIII, nr. inv. 
24953 
Ţara Românească, sec. XIX, nr. inv. 
26621 
Transilvania, datat 1771, nr. inv. 
24954 
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35. 

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XV 

Icoana pe lemn - „Iisus învăţător" 

Icoana pe lemn - „Mica Deisis" 
Icoana pe lemn - „Iisus mare arhiereu" 

Statuieta - „Iisus" 

Icoana pe lemn - „Botezul lui Iisus" 
Icoana cu două feţe - „Cina cea de Taină; Răstigni
rea" 
Icoana pe lemn - „Praznicar" 
a) Coborârea de pe cruce 
b) Punerea în mormânt 
Icoana pe lemn - „Sfânta Treime" 
Icoana pe lemn - „Praznicar" - Sfânta Treime şi cele 
12 praznice împărteşti 
Icoana pe lemn „Maica Domnului cu pruncul" 
Hodighitria 
Icoana pe lemn - „Maica Domnului cu pruncul" 
Hodighitria 
Icoana pe lemn „Maica Domnului cu pruncul" 
Eleusa 
Icoana pe lemn - „Maica Domnului cu pruncul" -
Eleusa 
Icoana pe lemn - „Praznicar - Maica Domnului cu 
pruncul" - oranta şi proorocii 

Icoana pe lemn - „Maica Domnului îndurerată" 
Icoana pe lemn - „Adormirea Maicii Domnului" - Petru 
Zugravu 
Icoana metal - „Adormirea Maicii Domnului" 

Icoana pe lemn - „Sf. Gheorghe" 
Icoana pe lemn - „Sf. Nicolae" 

Icoana pe lemn - „Praznicar" 
a) naşterea sf. Ioan Botezătorul 
b) închinarea capului 
Icoana pe sticli - „Maica Domnului cu pruncul" 
Icoana pe sticlă - „Maica Domnului cu pruncul" 
Icoana pe sticlă - „Duminica Floriilor" 
Icoana pe sticlă - „Sf. Haralambie" 
Icoana pe sticlă - „Punerea în mormânt a lui Iisus 
Hristos" 
Icoana pe sticlă - „Sf. Gheorghe" 

Icoana pe sticlă - „Maica Domnului cu pruncul" 
Hodighitria 
Icoana pe sticlă - „Sf. Gheorghe şi Teodor Tiron" 
Icoană ferecată - „Sf. Gheorghe" 

Icoană ferecată - „Sf. Nicolae" 

Icoană ferecată - „Sf. Paraschiva" 

Icoană metal - „Sf. Ioan Botezătorul" 

Şcoala rusească, sec. XIX, nr. inv. 
145650 
Maramureş, sec. XVIII, nr. inv. 11284 
Ţara Românească, sec. XVIII, nr. inv. 
171573 
Transilvania, sf. sec. XVIII - încep. 
sec. XIX, nr. inv. 32868 
Moldova, sec. XIX, nr. inv. 145646 
Transilvania, sec. XIX, nr. inv. 
139849 
Şcoala rusească, sec. XVIII, nr. inv. 
27890 

Moldova, datat 1911, nr. inv. 24959 
Ţara Românească, sec. XIX, nr. 
inv.11286 
Ţara Românească, sec. XIX, nr. inv. 
11285 
Ţara Românească, 18 nov. 1819, nr. 
inv. 26616 
Ţara Românească, sec. XIX, nr. inv. 
24947 
Ţara Românească, sec. XIX, nr. inv. 
26609 
Ţara Românească, sec. XIX, nr. inv. 
146877 
Şcoala grecească, sec. XIXI, nr. inv. 
32839 
Ţara Românească, sec. XIX, nr. inv. 
24949 
Şcoala rusească, sec. XVIII - încep. 
sec. XIX, nr. inv. 39756 
Moldova, 1865, nr. inv. 145104 
Ţara Românească, 4/4 sec. XIX, nr. 
inv. 27807 
Şcoala rusească, sec. XIX, nr. inv. 
42396 

Nicula, sec. XIX, nr. inv. M541 I 
Ţara Oltului, sec. XIX, nr. inv. M5407 
Ţara Oltului, sec. XIX, nr. inv. M54 I I 
Ţara Bârsei, sec. XIX, nr. inv. M542 l 
Valea Sebeşului, sec. XIX, nr. inv. 
M5401 
Valea Sebeşului, sec. XIX, nr. inv. 
M5425 
Laz, sec. XIX, nr. inv. M5408 

Laz, sec. XIX, nr. inv. M5400 
Ţara Românească, sec. XIX, nr. inv. 
26635 
Ţara Românească, sec. XIX, nr. inv. 
25626 
Şcoala rusească, sec. XIX, nr. inv. 
146534 
Şcoala rusească, sec. XIX, nr. inv. 
39748 
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36. Triptic metal „Mica Deisis" Şcoala rusească, sec. XVIII, nr. inv. 
39750 

37. Icoana brodati „Iisus Hristos şi sfinţii Mihail şi 

Gavril" 
Ţara Românească, 1870, nr. inv. 
145533 

38. 

39. 
40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

Cruce de altar 

Cruce de mini 
Cruce de mini 

Cruce de steag 

Candela 

Cidelniţă 

Clopot 

Mucaniţă 

Mucarniţi 

Ţara Românească, 1872, nr. inv. 
42301 
Transilvania, sec. XIX, nr. inv. 32818 
Ţara Românească, sec. XVIII, nr. inv. 
24118 
Transilvania, sec. XVIII, nr. inv. 
145591 
Ţara Românească, sec. XIX, nr. inv. 
39778 
Ţara Românească, sec. XIX, nr. inv. 
11571 
Ţara Românească, sec. XIX, nr. inv. 
51555 
Atelier oriental, sec. XIX, nr. inv. 
108433 
Ţara Românească, sec. XIX, nr. inv. 
1086086 
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PORTELAN VIENEZ 
ÎN COLECTIILE MUZEULUI • 

MUNICIPIULUI BUCURESTI II • 

Elisabeta Drăgan-Bovo 

În volumul anterior al Muzeului Municipiului Bucureşti am abordat tema colecţiei 
de porţelan austriac, operă a atelierelor Alt Wien şi ale celor vieneze de la sfârşitul 
secolului al XIX-iea care au realizat copii după creaţiile celui dintâi, iar cu acest prilej 
vom continua prezentarea acesteia. Piesele care fac obiectul acestei lucrări sunt farfurii 
decorative, care au mărci cu ecusoane albastre de tip Alt Wien, uneori imprimată dată 
de fabricaţie şi indicaţii ale temelor scenelor pictate, care în general sunt inspirate din 
mitologia greco-romană şi religia creştină. 

1. FARFURIE DECORATIVĂ 

porţelan pictat şi aurit 
d: 24,2 cm. 
sec.: XIX 
marcă: Alt Wien (pe spatele piesei este un ecuson albastru) 
inv. nr. 27878 
Pe spatele piesei scrie cu roşu: „Cephalus und Aurora". 

„În toate civilizaţiile, Aurora cu degete trandafirii este voiosul simbol al trezirii 
în lumea regăsită ... Lumea reîncepe odată cu ea şi prin ea ne este oferit totul" 1• Ea este 
simbolul trezirii la viaţă în fiecare zori de zi când vesteşte în carul ei tras de cai lumina 
soarelui. Mereu tânără, nemuritoare ea aduce speranţa şi roadele bogate. În mitologia 
greacă îi corespunde Eos cea veşnic îndrăgostită. Zeiţa este considerată şi mama vân
turilor Boreas, Notus şi Zephirus. 

Pe această farfurie pictura centrală redă episodul în care zeiţa îl răpeşte pe Ce
phalus spre a-l duce cu ea în Siria. Astfel sunt înfăţişaţi cei doi în carul tras de cai, 
condus de doi amoraşi (probabil reprezentări ale vânturilor, copiii zeiţei). Carul merge 
spre dreapta într-o mişcare uşor rotită, Cephalus poartă un costum după moda antică 
galben deschis şi albastru. Aurora are un costum roşu-violet, alb şi bleu. O stea se află 
deasupra capului ei ca simbol al puterii ei zeieşti. În stânga aleargă un câine de vână
toare. Deasupra spre stânga este prezent zeul Amor ţintind arcul cu săgeata spre cei doi. 
Culorile folosite pentru realizarea scenei sunt: roşu-violet, alb, albastru deschis, negru, 
ivoriu, griuri colorate, verde închis, violet, galben deschis. În ansamblu pictura prezintă 
caracteristicile romantismului. Pe margine sunt pictate benzi concentrice, două pe fond 
brun cu decor vegetal de culoare aurie şi o bandă lată cu şase suprafeţe trapezoidale 
alternând cu alte şase care au contur curb. Pe suprafeţele în formă de trapez se află 
siluete de păsări cu contur auriu pe fond bleu, iar pe celelalte sunt valuri de culori bleu 
şi frunze stilizate, aurii pe fond alb. 

1 Jean Chevalier şi Alain Gheerbant - Dicţionar de simboluri. Ed. Artemis, Bucureşti 1994, voi. I., 
pag. 158; 159. 
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2. FARFURIE DECORATIVĂ 

porţelan pictat şi aurit 
d: 24,5 cm. 
sec. XVIII 
marca: Alt Wien (pe spatele piesei este un ecuson albastru) 
inv. nr.: 27878/2340 

285 

În fişa de arhivă, datată 30.Xll.1976 este indicată tema: „Aurora purtată de zefiri". 
În centru pe fond negru-albăstrui este reprezentată Aurora într-un car orientat 

spre stânga. Zefirii înaripaţi purtând făclii trag carul. Pictura de factură clasică se remar
că prin sobrietate şi o oarecare rigiditate. Culorile dominante sunt: ivoriu, roşu, auriu şi 
negru-albăstrui. 

Pe margine se remarcă benzi concentrice: prima albastru închis pe care se află 
ornamente geometrice şi vegetale stilizate: a doua de culoare roşie cu decor auriu. 

3. FARFURIE DECORATIVĂ 

porţelan pictat şi aurit 
d: 24,7 cm. 
sec. XIX 
marca: Alt Wien (pe spatele piesei un ecuson albastru). 
inv. nr. 27878/2332 
Pe spatele piesei este scris „Erzie(c)hung Achile" (?) 

Achile este fiul zeiţei Thetis şi al muritorului Peleus. Mama sa spre a îl face de 
neînvins l-a scufundat în apele Styxului dar călcâiul de care aceasta l-a ţinut i-a rămas 
afară devenind punctul său vulnerabil. 

Centaurul Chiron este cel care îl creşte pe muntele Pelion şi tot el încearcă, fără 
succes însă, să schimbe destinul prorocit lui Achile în ceea ce priveşte moartea eroului 
în al zecelea an al războiului troian. 

Pictura de pe acest porţelan îi prezintă pe Chiron şi Achile pe un fundal verde 
închis şi brun care sugerează peisajul muntos. Chiron se află în stânga cu câte o săgeată 
în fiecare mână şi purtând o tolbă cu săgeţi. El este acoperit în partea superioară a 
trupului cu o pelerină violet. Achile este înfăţişat înveşmântat cu o pelerină roşu deschis, 
lângă centaur, privind spre acesta şi având arcul cu săgeţi în poziţie de tragere. Culorile 
caracteristice acestei lucrări sunt: verde, roşu, violet, brun, ivoriu, galben, bleu, iar 
pictura reflectă influenţa clasicismului. 

Marginea prezintă cinci medalioane ovale cu fond roz în care se înscriu romburi 
cu fond roşu şi decor cu frunze de culoare aurie alternând cu cinci suprafeţe înconjurate 
de linii curbe, în care se înscriu pe fond roşu închis ornamente: vrejuri cu frunze aurii. 
Se remarcă şi alte benzi de diferite culori: bleu şi auriu cu decor în relief. 

4. FARFURIE DECORATIVĂ 

porţelan pictat şi aurit 
d: 23,8 cm. 
sec.: XIX 
marca: Alt Wien (ecuson albastru pe spatele piesei). 
inv. nr. 27878/2337. 
Pe spatele piesei este scris cu negru: „Spiel und Tanz". 
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Farfurie decorativă: „Focul şi Dansul" 

În mijloc este pictată în maniera neoclasicismului alegoria Dansului şi Focului. 
Scena are loc într-un peisaj desfăşurat pe mai multe planuri. In fundal se văd munţii şi 
cerul. Personajele principale poartă costume de tip antic şi empire (talia ridicată) şi sunt 
aşezate pe malul unei ape. Între acestea, dansează un copil care poartă o făclie. Culorile 
picturii sunt: roşu-oranj, violet, alb, ivoriu, bleu, verde, brun, gri. 

Pe margine patru medalioane cu fond verde deschis, cu motive ornamentale aurii, 
alternând cu patru suprafeţe al căror perimetru are linii curbe şi decor: frunze în volute, 
cu auriu pe fond roşu închis. 

5. FARFURIE DECORATIVĂ 

porţelan pictat şi aurit 
d: 23 cm. 
sec.: XIX 
marca: Alt Wien (pe spatele porţelanului este un ecuson albastru). 
inv. nr. 27878/2341. 
Pe spatele farfuriei scrie cu negru „Herse und Acteon". 

Acteon la o vânătoare a văzut pe zeiţa Artemis scăldându-se într-un râu. Supărată 
aceasta îl transformă într-un cerb care va fi sfâşiat de proprii câini. 

Herse este mama lui Cephalus şi iubita lui Hermes. 
În centrul piesei într-un octagon cu laturi inegale este reprezentată o scenă în care 

personajele apar într-un peisaj mai mult schiţat cu brun, verde, galben deschis, alb şi gri. 
Herse în stânga stă în picioare. Ea poartă un costum de inspiraţie antică. Acteon stă 
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aşezat pe o piatră. Costumul său este roşu-oranj, violet şi verde deschis. Tratarea stilis
tică a scenei reflectă influenţa neoclasicismului iar coloritul luminos şi desenul corect 
îmbinate perfect dau lucrării frumuseţe şi viaţă. 

Marginea este ornamentată cu: vrejuri şi frunze aurii, bleu pe fond albastru cobalt 
şi cu linii aurii. 

Starea de conservare a farfuriei este relativ bună, auritura fiind uşor ştearsă pe 
alocuri. 

6. FARFURIE DECORATIVĂ 

porţelan pictat şi aurit 
d: 25 cm. 
sec.: XIX (data este imprimată pe spatele farfuriei: /805) 
marca: Alt Wien (pe spatele piesei este un ecuson albastru) 
inv. nr. 145643. 
Pe spatele porţelanului scrie cu negru: „Psyche indesc der Venus". 

Farfurie decorativă: „Psyche la altarul lui Venus" 

Tema iubirii dintre Amor şi Psyche este ades prezentă în pictură sau literatură, ea 
ilustrând conflictul dintre suflet şi instinct dar şi integrarea iubirii în viaţă. 

Psyche, fata căreia i se prezisese că se va căsători cu un monstru este răpită de 
Amor. El îi interzice să îl vadă şi ei se întâlnesc numai noaptea. Curioasă Psyche nu 
respectă dorinţa zeului motiv pentru care acesta o părăseşte. Supărată mama lui Amor, 
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Afrodita, o supune la multe încercări. În cele din urmă Amor o iartă pe Psyche, o ia de 
soţie şi la dorinţa sa Zeus o transformă în nemuritoare. 

Tabloul are ca subiect invocarea de către Psyche a amorului printr-un sacrificiu 
la altarul zeiţei Venus. 

În stânga se observă statuia lui Amor şi a Afroditei (Venus). În centru se află 
altarul iar în dreapta Psyche care are un costum antic în variantă empire, în culorile: 
albastru, alb, şi roşu. Scene se desfăşoară într-un peisaj cu pomi. 

Farfuria este pe margine înfrumuseţată cu benzi concentrice, unele subţiri de 
culoare roşu închis cu ornamente aurii care împreună cu alte linii perpendiculare deli
mitează pe o bandă mai lată două tipuri de câte cinci spaţii decorative care alternează: 
unul cu fond gri-bleu, vrejuri şi frunze în valută desenate cu auriu şi celălalt în formă 
de trapez, cu fond roşu-oranj şi ornamente aurii. 

Starea de conservare a tabloului este relativ bună, auritura şi culorile de pe margine 
fiind şterse. 

Neconcordanţa dintre dată şi tipul de ecuson folosit în acea perioadă indică piesa 
ca fiind o copie provenind dintr-un atelier de la sfârşitul secolului al XIX-iea. 

7. FARFURIE DECORATIVĂ 

porţelan pictat şi aurit 
d: 24,2 cm. 
sec.: XIX 
marca: Alt Wien (pe spatele piesei este un ecuson albastru) 
inv. nr. 27878/2345. 

Pictura centrală de pe farfurie prezintă aceeaşi scenă ca şi tabloul precedent dar 
cu deosebiri în ceea ce priveşte dimensiunile, culorile şi ornamentele. Psyche are aici 
un costum galben deschis, violet şi alb. Toate culorile sunt mai estompate şi mai lumi
noase. 

Marginea piesei este total diferită faţă de cea de pe primul porţelan şi are benzi 
concentrice, aurii, albastru-închis, albastru-violet, cu ornamente în relief de inspiraţie 
vegetală şi geometrice. 

8. FARFURIE DECORATIVĂ 

porţelan pictat şi aurit 
d: 24 cm. 
sec.: XIX (data 1823 imprimată pe cealaltă faţă a farfuriei). 
marca: Alt Wien (ecuson albastru pe spatele piesei) 
inv. nr. 27878/27878/2330. 
Pe spatele farfuriei este scris cu roşu: „Madona indesc hiel Hieronimus". 

În cercul interior al farfuriei este pictată o scenă cu subiect religios în care este 
prezentată Fecioara cu pruncul Isus şi Sfântul Ieronim Părinte al bisericii latine (331-
420). 

În centrul compoziţiei sunt înfăţişaţi Fecioara cu pruncul Isus şi alte persoane 
dintre care se remarcă îngerii diafani. Sfântul Ieronim este pictat în stânga imaginii 
într-un veşmânt brun. El stă în picioare şi are în mâna dreaptă un sul amintind de faptul 
că el este traducătorul Bibliei în limba latină. În fundal se vede schiţat un peisaj de 
munte. Se remarcă policromia bogată: roşu, albastru, verde, roz, galben, brun, gri, alb, 
a unu. 
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Farfurie decorativă: „Madona şi Sf. Heronim" 

Marginea are cinci suprafeţe roşu închis-violet, cu decor: urne şi frunze în volută, 
succedând la intervale egale cu mici spaţii în formă de trapez cu fond roşu-oranj pe care 
apare simbolul biblic al pelicanului. 

În ceea ce priveşte provenienţa tuturor acestor farfurii decorative în colecţia 
muzeului subliniem lotul celor care sunt înregistrate la nr. 27878 care au fost transferat 
prin Ordinul nr. 314/1960 de la Steagul Roşu. 

Valoarea artistică şi documentară a acestor tablouri pe suport de porţelan, creaţie 
a atelierelor vieneze din secolele XVIII şi XIX a stat la bază deciziei noastre de a 
continua prezentarea colecţiei Muzeului Municipiului Bucureşti. 

SUMMARY 
Vienese Porcelain in the Collections of the Museum of the Municipality of 

Bucharest 

The paper represents the secund stage in the attempt of making known the Alt Wien porcelain 
collection of the Museum of the M11nicipality of Bucharest. The authoress presents the objects, their faclory 
marks, their decorations, and discusses their ornamental symbols. 

Fotografii: Oana Cohn 
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BIBLIOTECA DOCUMENTARĂ 
A MUZEULUI 

MUNICIPIULUI BUCURESTI 
' 

Istoricul Bibliotecii 

Daniela Lală 
Bibliotecar 

În anul 1930, printr-o decizie a Primăriei Municipiului Bucureşti, s-a constituit o 
comisie din care făceau parte diferite personalităţi ale vremii printre care: marele istoric 
şi profesor Nicolae Iorga, pe atunci rector al Universităţii Bucureşti, Constantin Moisil, 
director gener:il al Arhivelor Statului, Virgil Drăgiceanu, membru al Comisiunii 
Monumentelor Istorice. Această comisie avea ca sarcină organizarea Muzeului 
Municipiului Bucureşti. La 31 martie 1931 s-a elaborat statutul muzeului, prin care se 
înfiinţa comitetul de direcţie, cu menirea de a fixa scopul muzeului, organizarea internă, 
administraţia şi modul de funcţionare, primăriei revenindu-i sarcina alocării bugetului 
necesar funcţionării şi dezvoltării colecţiilor. 

Primăria a avut deci un rol important în dezvoltarea muzeului, stând totodată şi 
la temelia alcătuirii unei biblioteci documentare în incinta instituţiei muzeale. Astfel 
încă din 1926, a existat o preocupare deosebită pentru constituirea patrimoniului de 
valoare al muzeului, primăria implicându-se în mod direct în această acţiune, invitând 
locuitorii Bucureştilor să facă donaţii cu privire la istoria oraşului. Mărturie ne este 
ziarul „Realitatea" din 1 O martie 1927 unde, apărea un articol în care profesorul Anibal 
Teodorescu - primarul de atunci al capitalei - lansa un apel către toţi cetăţenii, să ofere 
fotografii, stampe, schiţe şi orice altfel de obiecte reprezentând aspecte sau momente din 
trecutul capitalei. El spunea: „Muzeul va avea şi o mare bibliotecă populară, astfel că 
se primesc donaţii şi pentru bibliotecă". 

Populaţia Bucureştiului a răspuns acestui apel. Dovada, sunt chiar registrele inventar 
ale bibliotecii din care reiese ca fondul de bază, alcătuit din aproximativ 4000 de 
volume, a fost donat muzeului, prin decretul 77348/1948, de către Primăria Municipiului 
Bucureşti, devenită Sfatul Popular al Capitalei: La acestea s-au mai adăugat 2500 de 
volume din partea serviciului „Bunuri" tot din cadrul primăriei capitalei, donate prin 
actul nr. 80/1951. Acestui fond pe care noi îl considerăm de bază, i sau mai adăugat şi 
donaţii din partea altor instituţii; Aşa sunt colecţiile: 

I. Monitorul Oficial, partea I pe anii: 1914-1948, a fost donat de către Ministerul 
Culturii 

2. Buletinul Oficial şi Buletin Gazetă Oficială între anii 1844-1862, Monitorul 
Oficial între anii 1906-1943, Dezbaterile Senatului între anii 1864-1940, Dezbaterile 
Adunării Deputaţilor între anii 1882-1899 precum şi între anii 1901-1947, au fost 
donate prin actul 536/1957 de către Arhivele Statului. 

3. Monitorul Uniunei oraşelor între 1925-1931. 
4. Revistele: Urbanismul 

Superurbanismul 
Urbanistica Specială 
Apărarea urbanistică www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Dări de seamă ale Congreselor uniunii Oraşelor, din perioada 1933-
1942. 
Diferite Studii asupra executării unor planuri cadastrale ale 
Municipiului Bucureşti. 

Toate aceste publicaţii de o reală valoare pentru cititori, au fost donate bibliotecii 
M.M.B. de către Direcţia Arhivelor din cadrul primăriei capitalei. Biblioteca şi-a început 
activitatea propriu-zisă în anul 1949 având în acel moment câteva mii de cărţi, ziare şi 
reviste, numere răzleţe de periodice. Deci se poate spune că la 23 ianuarie 1959, când 
Muzeul de Istorie al oraşului Bucureşti şi-a deschis porţile pentru marele public, biblioteca 
era deja constituită. Fondul de carte se măreşte pe zi ce trece, în special după 1951 când 
încep să apară şi donaţii din partea unor persoane particulare, cum ar fi cea a lui Dinu 
Rosetti sau a lui George D. Florescu, colecţia bibliotecii completându-se în timp şi prin 
achiziţii fie de la colecturi, fie din librării sau direct de la persoane particulare. 

Astfel constituit, fondul bibliotecii ajunge în 1964 la un număr de 25000 de 
volume. 

Printre acestea se află numeroase cărţi rare - unele dintre primele tipărituri 
româneşti şi mai ales bucureştene - care sunt o dovcadă a vechii culturi din capitala ţării 
noastre. 

O categorie de cărţi extrem de importantă prin raritate, o formează cărţile străine 
din secolele al XVI-iea şi al XVII-iea, scrise în limbile latină, italiană, olandeză, franceză 
şi germană. 

Un inţeres deosebit îl prezintă şi cărţile scrise în secolele al XVIII-iea şi al 
XIX-iea de către călătorii străini care au trecut prin ţările române şi prin Bucureşti şi 
care descriu capitala Ţării Româneşti cu pitorescul ei, de atunci. 

Dintre cele mai vechi tipărituri româneşti existente în biblioteca M.M.B. aş aminti: 
„Noul testament", Belgrad, 1648 
,,Îndreptarea legii", Târgovişte, 1652 
„Cheia înţelesului'', Bucureşti, 1678 
„Evanghelie", Bucureşti, 1682 
„Apostolul", Bucureşti, 1683, şi nu în ultimul rând 
„Biblia", numită <a lui Şerban Vodă> sau <Biblia cea mare din Bucureşti>, 
apărută la Bucureşti în, 1688. Această tipăritură poate fi văzută într-una din 
sălile expoziţiei de bază a muzeului. 

Dintre cărţile rare străine, existente în biblioteca M.M.B., pe care le considerăm 
deosebit de importante sunt cele ce fac referiri la Ţara Românească şi Moldova. Dintre 
acestea amintim: 

1. Jean Jacques Boissard, „Pannoniae Historia chronologica" ... Franckfurt, 1596" 
2. Maiolino Bisaccioni, „Istoria războaielor civile din aceste vremi" ... Veneţia, 

1664. 
3. Ricaut „Istoria stării actuale a imperiului otoman" Veneţia, 1673. 
4. „O scurtă concisă şi clară descriere a regatelor Ungariei şi Dalmaţiei" 

Amsterdam, 1687. 
Cea mai veche carte din seria cărţilor rare, străine din biblioteca M.M.B., este cea 

a lui Francesco Sansovino; - Dell'historia universale dell'origine et imperia de Turchi 
... (Despre istoria universală adică despre originea şi puterea turcilor), apărută la Veneţia 
în anul 1560 (MDLX). Lucrarea este legată în pergament, este fără ilustraţii, are 
frontispicii şi iniţiale ornamentate. Din prefaţă reiese că este o culegere de mai multe 
lucrări scrise de diverşi autori cu privire la istoria turcilor. Prima parte tratează obiceiurile 
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şi credinţele turcilor precum şi legile lor, făcându-se referiri şi la organizarea lor militară 
şi administrativă. Partea a doua reprezintă o descriere a războaielor purtate de turci. 

Nu voi acorda un spaţiu prea mare cărţii rare deoarece despre acestea s-au scris 
două articole foarte interesante în publicaţia editată de M.M.B. „Bucureşti". Materiale 
de istorie şi muzeografie", numerele I şi respectiv 7. Aş vrea în treacăt doar să amintesc 
faptul că la această parte din fondul bibliotecii accesul beneficiarului este limitat la 
categoria cercetători tocmai pentru a preîntâmpina degradarea fizică a acestor docu
mente. 

Structura şi organizarea bibliotecii 

În prezent fondul bibliotecii conţine aproximativ 5 I OOO volume, fiind constituit 
din: 

- cartea rară, mai sus amintită 
- carte curentă 
- ziare şi reviste din perioada interbelică 
- reviste de specialitate (biblioteca deţine coţecţiile revistelor, Magazin istoric, 

Dosarele istoriei, Revista de istorie militară, Revista istorică, precum şi reviste de artă, 
arheologie, şi numismatică, din perioada interbelică şi postbelică. 

- anuare 
- calendare şi almanahuri 
- extrase pe diferite teme în special istorice 
- afişe, anunţuri, pliante, invitaţii, cataloage de expoziţii 
- programe de teatru, în special până după cel de-al doilea război mondial, (o 

autentică sursă de informaţii culturale pentru această perioadă) 
- materiale de referinţă - dicţionare, enciclopedii, albume, periodice, editate atât 

de M.M.B. cât şi de alte instituţii de profil din ţară dar şi din străinătate. 
Deocamdată nu s-a pus accent pe achiziţionarea ultimelor tipuri de documente şi 

anume pe cele audio-video, biblioteca deţinând în acest moment un număr foarte mic de 
CD-uri şi casete a-v. 

De menţionat este faptul, că deşi cu un fond de documente foarte important, 
această bibliotecă a avut un catalog incomplet şi care nu respecta normele 
biblioteconomice, ani de-a rândul regăsirea publicaţiilor făcându-se cu mare dificultate. 

După anul I 997, când s-au finalizat lucrările de consolidare şi restaurare a clădirii 
muzeului, s-a luat hotărârea reorganizării fondului bibliotecii şi a prelucrării lui în sistem 
biblioteconomic informatizat. Concomitent cu încheierea. operaţiunilor de verificare în 
evidenţele primare şi de clarificare a situaţiei contabile s-au efectuat şi operaţiuni de 
schimbare a rafturilor, cele vechi din lemn, încovoiate de greutatea cărţilor fiind înlocuite 
cu altele noi din metal, mult mai rezistente şi mai practice. După această acţiune s-a 
trecut la prelucrarea fondului acordându-se prioritate publicaţiilor cel mai adesea solicitate 
de către utilizatori, din această categorie făcând parte în special cărţile despre istoria 
oraşului Bucureşti. Aşezarea publicaţiilor, (cărţi şi broşuri privind istoria oraşului, a 
ţării, istorie universală şi altele), s-a făcut pe formate, considerând-o cea mai eficientă 
din punctul de vedere al economisirii spaţiului. Depozitele bibliotecii ocupă 5 săli 

Astfel: 
- sala I (în care se află şi birourile specialiştilor), conţine publicaţiile de format I; 
- sala 2 - carte rară de patrimoniu; 
- sala 3 - carte de format II şi lll; 
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- sala 4 - carte de format IV; 
- sala 5 - conţine periodicele care sunt aşezate în ordine alfabetică şi cronologică. 
La acestea se adaugă sala de lectură, o noutate absolută în istoria bibliotecii 

muzeului la care cititorii au acces liber la raft. În acest spaţiu s-au adus publicaţiile de 
bază privind istoria oraşului Bucureşti, publicaţiile M.M.B. şi a altor muzee din ţară, 
albume şi cărţi de artă necesare secţiei de artă a muzeului, lucrări de specialiate în 
domeniul conservării şi restaurării obiectelor indiferent de materialul din care sunt făcute, 
periodicele de strictă specializare privind istoria capitalei, şi altele. În dotarea bibliotecii 
se află şi două calculatoare, care uşurează accesul la fondul de documente prelucrat, şi 
care sunt foarte frecvent folosite în special pentru colecţia de legi şi decrete a României, 
ce se regăseşte într-un program special numit „Info-monitor". 

Colaborări 

Aş aminti faptul că biblioteca M.M.B. colaborează cu biblioteci de prestigiu cum 
ar fi: Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti, Biblioteca Naţională, Biblioteca Mihail 
Sadoveanu. Pe de altă parte colaborează şi cu diverse biblioteci ale unor instituţii cu 
acelaşi profil atât din ţară cât şi din străinătate, în special în vederea unor schimburi 
interbibliotecare. 

Dintre cele mai fructuoase colaborări, menţionez pe cele cu Institutul de Istorie 
„N. Iorga", Institutul Roman de Tracologie, Institutul de Arheologie, Muzeul Naţional 
de Artă, Muzeul Naţional de Istorie a României. Din străinătate, ne sosesc cu regularitate 
publicaţii ale l.C.O.M. sau de la muzee de istorie cum ar fi cele din Viena, Salzburg, 
Praga, Ruse, ş.a. 

În ce priveşte accesul cititorilor la fondul de publicaţii, biblioteca M.M.B., fiind 
una cu circuit închis, are un statut aparte. Singurii utilizatori care au drept de împrumut, 
sunt angajaţii muzeului şi cei ai secţiilor şi caselor memoriale subordonate M.M.B. 

Dar fondul de publicaţii este accesibil oricărei persoane interesate, cu condiţia ca 
acestea să studieze, în sala de lectură a muzeului. 

Aşadar, pasionaţii de istorie bucureşteană, de la elevi până la pensionari, fie că 
îşi petrec timpul liber delectându-se răsfoind „Gazeta Municipală" sau vreun almanah 
îngălbenit de vreme, fie că se documentează pentru diferite concursuri pe teme istorice, 
pentru examene, lucrări de diplomă sau de doctorat, ori pentru articole de ziar sau studii 
ştiinţifice, se întâlnesc zilnic în mica sală de lectură a bibliotecii M.M.B., preferând-o 
poate, pentru informaţiile inedite pe care multă vreme le-a ţinut ascunse sau poate, 
pentru că se găseşte în inima capitalei, nu departe de KM O". 

SUMMARY 
The Documentary Library of the Museum of the Municipality of Bucharest 

By a 1930 decision of the Mayoralry of Bucharest. a committee was formed to found the Museum 
of Buc ha rest. Since its beginnings, the Museum was endowed with a library. The bas ic book fund /rom 1948 
comprised 4000 volumes, donated by the Mayoralry. The paper deals with the history of the library, with 
the mast important titles in its inventory, witlr the structure and the organization of one of the mast 
important libraries în Bucharest. 
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VII. NUMISMATICA 

CONSIDERA. TII A.SUPRA. 
A. DOUĂ P.ORTRETE 

A.LE LUI MIRA.I EMINESCU 
ÎN MEDALISTICĂ 

Liliana-Nicoleta Hanganu 

Fie că reprezintă tălmăciri elaborate, fie că sunt lecţii cuminţi după cele patru 
fotografii cunoscute, portretele „Eminescu" ocupă un loc special în medalistica româ
nească1. Apelând la statistică, sunt până acum 58 de portrete, multe dintre ele reluate cu 
diverse prilejuri, astfel încât, numărul medaliilor şi plachetelor „Eminescu" poate fi 
aproximat la 100 de piese2, realizări ale unor artişti plastici şi gravori renumiţi. 

Dintre portretele „Eminescu" în metalul medaliilor, ne-am oprit doar la două, 
cunoscute de altfel, care vădesc însă o interpretare artistică deosebită. Primul este din 
1940, când s-au celebrat 90 de ani de la naşterea poetului. 

Medalia3 Eminescu, unifacies 
Argint, bronz sau bronz argintat, diam. 70 mm 

1 Monetăria Naţională. Zece ani de activitate. 1935-1945, Bucureşti, 1945; G. Buzdugan, Gh. 
Niculiţă, Medalii şi plachete româneşti. Memoria metalului, Bucureşti, 1971; O. Iliescu, Eminescu în arta 
medaliei, în Studii şi Cercetări de Numismatică, 8, Bucureşti, 1984, p. 105-108; A. Smaranda, Mihai 
Eminescu. Medalii comemorative, în Manuscriptum, 2, Bucureşti, 1989, p. 16-17; C. Malinaş, Eminescu. 
Un secol de medalii, Oradea, 1992; V. L. Ciofu, Sculptorul Ştefan Grudinschi (1928-1989). Viaţa şi opera, 
în Buletinul Socictă\ii Numismatice Române, 140-141, 1992-1993, Bucureşti, 1996, p. 269-281; Regia 
Autonomă Monetăria Statului. Activitatea medalistică. I990-1997, Bucureşti, 1998; Regia Autonomă 
Monetăria Statului. Activitatea medalistică - 1998, Bucureşti, 1999; Maria Dogaru, I. Dogaru, Eminescu în 
documente de metal, Bucureşti, 1991; I. Dogaru, Mihai Eminescu în medalistica universală, Bucureşti, 
1996; M. C. V. Cornaci, C. Chiriches, Eminescu în numismatică. Catalog, Botoşani, 2000; I. Dogaru, Mihai 
Eminescu. 1889-2000. III ani de medalistică, voi. 1-11, Bucureşti, 2000; Liliana Nicoleta Hanganu, C. 
ciornei, Expoziţia de medalii „Eminescu şi epoca sa". Catalog, Bucureşti, 2000. 

2 În afara unor reluări, ocazionate de diverse prilejuri, uncie medalii dedicate lui Eminescu, au fost 
bătute în diverse variante de metal, Monetăria Statului introducând inclusive tehnici noi - de exemplu, metal 
pc metal, şi cu dimensiuni diferite. Acestea, alături de piesele unicat, proiecte şi comenzile postfactum ale unor 
colecţionari, pot fi socotite în plus faţă de numărul avansat aici, ajungându-se la peste 180 de piese. Pentru 
completări, vezi: C. Mălinaş, op. cit., passim; M. C. V. Cornaci, C. Chirichcs, op. cit., passim; I. Dogaru, Mihai 
Eminescu. I889-2000. III ani ... , passim; şi Liliana-Nicoleta Hanganu, C. ciornei, op. cit .. passim. 

3 Monetăria Naţională ... , p. 93, 96; G. Buzdugan, Gh. Niculiţă, op. cit., p. 105-108, 276; Maria 
Dogaru, I. Dogaru, op. cit., p. 44 şi fig. 16; C. Malinaş, op. cit., p. 14, nr. 12; M. C. V. Cornaciu, C. 
Chirichcş, op. cit., p. 18, nr. 11; I. Dogaru, Mihai Eminescu. 1889-2000. III ani .... p. 18, fig. 10; 
Liliana-Nicoleta Hanganu, C. Ciornei, op. cit., p. 8, p. 9 - fig. 8. Exemplarul studiat, din bronz, face parte 
din colecţia Ioan Dogaru. 
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Semnată în dreapta jos cu litere cursive /oana/Bassarab 
Pornind de la prima fotografie, cea realizată la Praga în 1869, în atelierul Jan 

Tomas, Ioana Bassarab4 (1907-1967) propune un portret5 paradoxal, totdeodată hieratic 
şi senzual. Stilizat până la sublimare, portretul are puterea de sugestie şi simplitatea 
concentrată a artei antice. Acest chip-peisaj se dezvăluie treptat, ca o hartă a sufletului. 
Îl vedem pe măsură ce îl privim. Îl înţelegem pe măsură ce îl descifrăm. Tehnic vorbind, 
relieful este plat, astfel încât, linia devine mai importantă decât volumul, trăsătura mai 
semnificativă decât întregul. Austeritatea geometrică a şuviţelor de păr este îndulcită de 
buzele pline. Ochii „orbi" (fără schiţarea pupilei) amintesc de cei ai busturilor antice. 
Imaginea degajă linişte, calm şi echilibru într-o aşteptare perpetuă. Este poate un zeu. 

Fig. 1. Medalia „Eminescu'', 1940; gravor: Ioana Bassarab. 

Sau un sfinx pe chipul căruia întrebările despre viată şi despre moarte nu şi-au lăsat 
urma devastatoare. Dar, undeva, în spatele formei perfecte, intuim că torentul se păs
trează integru. Ca stil, întreaga construcţie se apropie de o altă piesă lucrată de Ioana 
Bassarab, şi anume, de aversul medaliei6 Campionatele naţionale de atletism, 1938. 

Un alt portret', de o cu totul altă factură, este cel realizat de sculptorul Ion Vlad 
(1921-1992) la Paris. 

4 Date succinte despre activitatea Ioanei Bassarab (I 907-1967), vezi la Liliana-Nicoleta Hanganu, 
G. Bcrnardi, The .,25,000 lei 1946" Unknown Sample, în Studii şi Cercetări de Numismatică, 11, Bucureşti, 
1997, p. 219-223. Menţionăm că Ioana Bassarab este şi autoarea machetelor a două timbre reprezentând 
chipul lui Eminescu după prima, respectiv, a doua fotografic (Foto Franz Duschck - Bucureşti, 1878-1880), 
emise la 22 mai 1939, „50 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu". Cf. Catalogul mărcilor poştale 
româneşti. 1858-1947, voi. I, Bucureşti, 1984, p. 104-105, L. P. 130, a. 

5 C. Malinaş descrie astfel medalia: numele Eminescu „( ... ) cu litere rărite, (conferă) piesei accente 
stilistice inedite, centrifuge. În emblemă este modelat portretul lui Eminescu, scmiprofil spre stânga, energic 
şi ascetic, într-o compoziţie ce creşte vertical, ca un triunghi cu baza sus. ( ... ) Eminescu deopotrivă meditativ 
şi cerebral ( ... )". Cf. C. Malinaş, op. cit., p. 14, nr. 12. 

6 Cf. Monetăria Naţională .... p. 93, nr. 4, fără ilustra1ie. G. Buzdugan, Gh. Niculi\ă, op. cit., nu o 
includ în catalog. 

7 Pentru C. Malinaş chipul poetului este „( ... ) luminat şi totodată obosit, dar foarte viu" C. Malinaş, 
op. cit., p. 26. I. Dogaru face următoarea descriere: „( ... ) efigia lui Mihai Eminescu, în scmiprofil spre 
stânga, cu forme şi rclicfuri puternic pronun13tc, cu o expresie deosebită, gravată cu măiestrie, ceea cc face 
să semene cu un bloc de granit nemuritor". I. Dogaru, Mihai Eminescu în medalistică ... , p. 21. 
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Medalia8 Centenar Eminescu, 1989 
Av. În stânga, inscripţie marginală în arc de cerc EMINESCU şi jos, anii 1850-

1889; în câmp, chipul lui Mihai Eminescu. Semnătura monogramată IO[N]V 
Rv. În stânga, în tablete pe patru rânduri orizontale 1889/1989/ CENT/ENAR; pe 

verticală, EMINESCU; în fundal, schiţate şi reluate CENT[ENAR) literele E, C şi nu
mărul 100; semnat dreapta jos cu litere cursive ion vlad 89 

Bronz, 70 mm 

Fig. 2. Medalia „Centenar Eminescu", 1989, avers - revers; gravor: Ion Vlad. 

Este un chip tumultuos, foarte puternic. Este un chip vehement care impune 
participarea privitorului. Este un portret fluid, deschis, în mişcare, a cărui expresie se 
schimbă la cea mai mică variaţie a unghiului sub care este privit sau sub care cade 
lumina. Relieful înalt face ca jocul de lumini şi umbre să creeze o polisemie în vibraţie 
directă cu ochiul care îl urmăreşte. Portretul relevă o viziune sculpturală, ce depăşeşte 
„basorelieful în mic", dacă se poate defini astfel arta medaliei. Aparent brut, neterminat, 
pornind tot de la prima fotografie, văzut aproape din faţă (mai degrabă părul, decât 
trăsăturile feţei creează impresia de semiprofil uşor), provoacă o impresie puternică şi 
imediată: parcă acum se naşte din materia amorfă. Reprezintă o clipă de trăire intensă 
ce nu opreşte timpul, nu-l fixează, ci doar îl surprinde şi îl provoacă. Simbolizează 
trecerea perpetuă. De subliniat unitatea ambelor feţe ale medaliei : pe avers, înălţimea 
maximă a reliefului se situează pe diametrul vertical (frunte, nas, gură), iar pe revers în 
centru-dreapta, unde „numele însigilat al poetului"9 pe verticală, semnifică o coloană 
fără de început şi fără de sfârşit, ce sparge marginile metalului. Este un omagiu neechi
voc al puterii spiritului asupra materiei din care se naşte, dar pe care o transcende. 

8 La C. Malinaş, op. cil., p. 26, nr. 74, fig. 74, sunt precizate şi detaliile realizării acestei medalii: 
iniţiată de Aurel Raută, de la Universitatea din Salamanca, editată de Fundaţia Culturală Română din Madrid, 
bătută la Monetăria Franceză din Paris în 200 de exemplare; asociată cu dezvelirea statuii de bronz a lui Mihai 
Eminescu, sculptor Ion Vlad, la Paris, în piaţa din faţa bisericii ortodoxe române, la 18 iunie 1989; I. Dogaru, 
Mihai Eminescu în medalistică ... , p. 21-22, fig. 15; M. C. V. Cornaci, C. Chirichcş, op. cil, p. 41-42, nr. 55; 
I. Dogaru, Mihai Eminescu. 1889-2000. 111 uni ... , p. 32, fig. 51; Liliana-Nicoleta Hanganu, C. Ciornei, op. 
cit., p. 48, p. 49 - fig. 166. Exemplarul prezentat aici face parte din colecţia regretatului Nicolae Curdov. 

9 C. Malinaş, op. cit., p. 26. 
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Ambele medalii se înscriu într-o virtuală istorie a portretului în medalistica româ
nească. O istorie în a cărei hermeneutică cele două medalii s-ar antrena într-o conversaţie 
în afara timpului: prima povestind tăcut despre naştere, cealaltă amintind impetuos despre 
moarte ... 

SUMMARY 
Considerations Concerning Two Medalistic Portraits 

of Poet Mihai Eminescu 

Eminescu s portraits enjoy a special attention in the Romanian medalist ies. Statistically speaking, 
there are 58 portraits known till the presen/ day, of which some of them were re-made on various occasions, 
so that the number can be approximated at 100 items. Other versions can be added, ofdijferenl dimensions 
or metals, and one shou/d a/so have in view the unique items ordered by different collectors. 

Two of Eminescu s portraits are being analised by the authoress: the 1940 meda/ (carved by Joana 
Bassarab), and the 1989 meda/ (carved by Jon Vlad). 
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RĂZBOIUL AUSTRO-TURC 
DIN A DOUA .JUMĂTATE A 

SEC. AL XVII-iea OGLINDIT 
ÎNTR-O MEDALIE DE LA. LEOPOLD I 

Speranţa Diaconescu 
Elena Marcu 

Pentru centrul Europei, sec. al XVII-iea se caracterizează prin tendinţa înlăturării 
supremaţiei turceşti şi impunerea autorităţii Austriei, stat în plină dezvoltare şi expansiune. 

De la 1606, când în urma tratatului de pace de la Zsitvatorok, Austria încetează 
de a mai plăti tribut Imperiului Otoman şi până în 1699 când prin pacea de la Karlovitz, 
Turcia pierde importante teritorii (cedează Imperiului Habsburgic, Ungaria şi Transilvania, 
Poloniei Podolia şi fortăreaţa Camenita, Veneţia primeşte Dalmaţia şi o parte din Moreea 
iar Rusiei i se recunoaşte Azovul), războaiele se succed aproape continuu extinzându-se 
ca arie, pârjolind zone întinse, provocând distrugeri umane şi materiale. 

Conflictele armate dintre polonezi, ruşi, veneţieni şi austrieci pe de o parte şi 
turci, români, unguri pe de cealaltă parte, au drept contrapondere pe cele din vestul 
Europei între Austria, respectiv Spania şi Franţa. 

Atenţia noastră ~e concentrează însă asupra luptei dintre cele 2 imperii rivale: 
Otoman şi Habsburgic. In timp ce Turcia pierde teritorii după teritorii-· cu toată politica 
de mână forte a vizirilor din familia Kiipriili care se străduiau să întărească puterea 
centrală şi încercau să facă noi cuceriri - Austria, stabilă politic, puternică şi rapace se 
extinde teritorial sub sceptrul bigotului Leopold I. Beneficiind de aportul unor militari 
de elită ea obţine victorii strălucite. În 1664 generalul Montecuccoli îi înfrânge pe turci 
la Saint Gothard, în 1683 armata sultanului înregistrează un răsunător eşec sub zidurile 
Vienei în faţa ducelui Carol de Lorena şi a regelui Ioan Sobieski; în 1687 acelaşi Carol 
de Lorena obţine victoria în lupta de la Mohaci, în 1691, la Slankamen, otomanii sunt 
învinşi de forţele habsburgice, comandate de Ludovic de Baden, pentru ca în 1697, la 
Zentâ să-şi etaleze talentul prinţul Eugeniu de Savoia. 

Pe acest fond agitat al războaielor pentru cucerire şi supremaţie înregistrat în 
centru Europei în a doua jumătate a sec. al XVII-iea se desfăşoară o răscoală a nobilimii 
!'1aghiare, care îşi are rădăcinile în încercarea de eliberare a Ungariei de sub dominaţia 
!naltei Porţi. 

După cum se ştie în 1541, în urma luptei de la Mohaci, Buda devine paşalâc 
turcesc înglobând o parte din teritoriile învecinate, nordul Ungariei intrând sub dominaţie 
austriacă. 

Împărţită între două stăpâniri, Ungaria luptă pentru independenţă. Şi dacă iniţial 
această luptă era îndreptată mai ales contra Imperiului Otoman, acum după 100 de ani 

· ţinta devine statul austriac a cărui politică se dovedea mai periculoasă. 
Pacea de la Vasvar din 1665, prin încălcarea toleranţei religioase şi a regimului 

stărilor accentuează nemulţumirile nobilimii din Ungaria, Transilvania şi Croaţia, care 
se ridică într-o mişcare ce va atinge apogeul la începutul veacului următor, când va 
fi cunoscută sub numele de războiul curuţilor (Kuruc = nemulţumiţi în maghiară). Din www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



300 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - xv 

primăvara lui 1678 şi până în 1688 organizarea şi conducerea „nemulţumiţilor" este 
preluată de contele Emeric ThOkoly. Moral el era şeful maghiarilor răsculaţi; material, 
din 1682, după căsătoria cu văduva lui Gh. Racotzi II, el stăpânea aproape toată 
Ungaria superioară'. 

Ajuns în fruntea luptei, Thokoly lansează în toată Ungaria un manifest cerând 
populaţiei să-l sprijine în restaurarea regatului în vechile sale privilegii şi ameninţând că 
cei ce nu-l vor susţine vor fi consideraţi duşmani chiar dacă rămân neutri2• 

Aceasta face ca armata lui să crească la 20.000 de oameni. Dar nu era suficient. 
Înţelegând că: „singur, fără ajutor din afară nu este în stare să reziste armelor 

imperiale (căci împăratul, făcând pace cu Francia îşi adunase toate puterile pentru a 
stinge această flacără), a implorat ajutorul turcilor"3, fără însă a avea „mai mare bunăvoinţă 
către o parte decât către alta, căci după toate probabilităţile intenţia lui nu era alta decât 
că, sub pretext de amiciţie şi de serviciu să înşele curtea otomană şi să o irite contra 
germanilor şi apoi, când amândouă aceste părţi, se vor fi stors de toate puterile lor, el 
să se facă doirm absolut în Ungaria"4

• 

Şi planul lui se realizează. În 1682 este proclamat de turci rege al Ungariei (el 
se rezumă la titlul de prinţ) şi-şi stabileşte centrul la Casovia. 

Este momentul în care conflictul dintre cele două imperii ia forma unui război, 
declarat oficial de sultan care „a ordonat a planta coada de cal în public înaintea palatului 
în luna Sievval, anul Hegirei 1093"5• (octombrie 1682). 

Un an mai târziu, Thokoly se alătură marelui vizir Kara Mustafa la asediul Vienei. 
Dar înfrângerea de aici deschide drum înaintării habsburgice. În paralel, imperialii 
conştienţi de necesitatea unor concesii, elaborează un proiect de reconciliere ( 1681) şi 
acordă amnistie rebelilor (1684) ceea ce duce la divizarea „nemulţumiţilor", parte din 
ei părăsindu-i pe rebeli şi prestând jurământ de fidelitate lui Leopold I. Rezistând eroic 
sau predându-se fără luptă numeroase fortăreţe din Ungaria trec în stăpânirea habsburgilor. 

Procesul se accentuează în vara lui 1685 când, după arestarea lui Thokoly de 
către paşa de Varadin lupta devenise practic inutilă. Se încheie astfel prima parte a 
acestui război austro-turc. La 9 noiembrie 1685 împăratul Leopold dădu amnistie generală 
şi sărbători cucerirea Ungariei prin baterea unei medalii comemorative. 

Medalia pe care o vom prezenta, se află într-o colecţie particulară din Bucureşti, 
este din argint şi are o greutate de 22,50 g şi un diametru de 40 mm. 

Autorul medaliei este gravorul Lazarus Gottlieb Lauffer. Medalist din Niimberg, 
acesta activează în perioada 1660-1700, colaborând cu fiul său Gaspar şi cu G. Hautsch. 
Cei trei sunt de altfel, principali autori ai medaliilor bătute de împăratul Leopold în 
memoria victoriilor sale în războaiele cu turcii. 

Medalia prezintă pe avers, în câmpul de sus, bustul spre dreapta al împăratului 
Leopold de Habsburg, înconjurat de legenda „LEOPOLDUS I. TURC. VICTOR". Totul 
înconjurat de o cunună din frunze de palmier, susţinut~ de doi îngeri în zbor. (Fig. 1) 

Sub bust imaginea oraşului Viena din anul 1683. In câmp jos, iniţialele gravorului 
L.G.L. (Lazarus Gottlie~ Lauffer). 

p. 455. 

1 Guillot, G. - Leopold I, Paris, 1911, p. 42. 
2 Histoire d'Emeric comtc de Tekeli, Cologne, 1693, p. 100. 
3 Cantemir D. - Istoria osmană (Creşterea şi descreşterea Imperiului otoman, Bucureşti, 1883, voi. II, 

4 Idem, p. 465. 
5 Idem, p. 461. 
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VIENA 

Capitala imperiului austriac, un oraş înfloritor cu numeroase edificii, avea fortificaţii 
în formă stelară compuse dintr-un zid de apărare întărit cu metereze, dublat de palisade 
şi şanţ. 

Primind ştirea că sultanul a declarat război Austriei împăratul Leopold I, pentru 
a se asjgura, încheie o alianţă defensivă cu regele polon I. Sobieski (31 martie 1683). 

Intr-adevăr, pe 16 aprilie însuşi sultanul Mahomed IV pleacă din Constantinopol 
spre Belgrad unde era cantonat grosul trupelor turceşti, formate din 200.000 oşteni la 
care se adăugau 30.000 de valahi, moldoveni, transilvăneni şi unguri, rebeli6

• La 12 
iunie, marele vizir Kara Mustafa îşi pune trupele în mişcare, susţinut cu incursiuni în 
zona Vienei de tătari şi oamenii lui ThOkoly care formau avangarda. Leopold I îl numeşte 
comandant suprem al armatei austriece pe ducele Carol de Lorena care încearcă să 
devanseze planurile otomane atacând fortăreaţa Neuhausel. Este însă nevoit să se replieze 
şi să aştepte regimentele lui Schultz din Ungaria superioară. Pe 7 iulie împăratul se 
refugiază la Passau. Două zile mai târziu turcii ajung lângă capitală şi pe 12 iulie 1683 
încep asediul ei. Ducele de Lorena îşi retrage armata din oraş stabilindu-şi cartierul 
general lângă Eipeldau şi dărâmă podul de peste Dunăre. Viena era apărată de garnizoană 
- formată din cca. )O.OOO soldaţi sub comanda gen. Stahremberg şi de 5.000 luptători 
din gărzile civile'. In timp ce Thokoly încearcă fără succes să ocupe Pressburg-ul şi să 
restabilească podul peste Dunăre de la Tabor8

, armata otomană asediază metodic Viena. 
Tirul artileriei concentrat asupra capitalei face ravagii în fortificaţii şi în interiorul oraşului; 
apar breşe în zidul de apărare, palisadele sunt incendiate, câteva metereze dărâmate, 
construcţiile civile avariate. Cu un eroism deosebit asediaţii mânuiesc arme şi lopeţi cu 
aceiaşi îndârjire: se apără, atacă, repară întărituri, construiesc altele noi, sting focuri. 

6 Cocckclbcrg de Dutzclc, Histoire de l 'Empire d'Autriche, Viena, I 847-5 I, p. 45. 
7 Idem, p. 46. 
8 Idem, p. 47. 
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Dar proviziile scad, muniţiile se împuţinează şi ele, iar turcii reuşesc să cucerească 
câteva bastioane. Situaţia era disperată, capitularea iminentă. Dar la4 septembrie 1683 
când turcii dărâmă o parte mai mare a zidului de apărare făcând breşa necesară pentru 
asalt9 sosi mult aşteptatul ajutor. O armată compusă din trupele regelui I. Sobieski 
(24.000 de oameni), ale electorului de Saxa (12.000) la care se adaugă regimente din 
Suabia şi Franconia (8.000) şi un corp de armată bavarez (12.000) se uneşte cu armata 
ducelui de Lorena (27.000) la Tiiln. Joncţiunea trupelor turceşti cu cele ale lui Thokoly 
este zădămicită 10• Împărţite în 3 coloane, pe 12 septembrie forţele aliate (84.000), atacă 
dezlănţuit pe asediatori, susţinute de 120 tunuri. Kara Mustafa descumpănit fuge, punând 
în derută întreaga armată otomană (168.000) care părăseşte câmpul de luptă, lăsând în 
urmă 25.000 morţi, 370 tunuri şi o pradă însemnată". 

După despresurarea Vienei, armatele imperiale întârzie să-i urmărească pe turci 
datorită refuzului soldaţilor de a merge în Ungaria. Dar conflictul se aplanează repede 
şi la 17 septembrie 1683 oştile porniră la drum 12

• Presaţi de înaintarea creştinilor, turcii 
se retraseră spre Buda cu majoritatea efectivelor, lăsând în fortăreaţa Gran doar forţe 
capabile să reziste atacului. 

Austriecii înaintează susţinut cucerind oraşele din Ungaria, acţiune ilustrată de 
reversul medaliei. În centru legenda „VERMEHRER DES REICHS/1685" înconjurată de 
10 medalioane circulare cuprinzând numele şi planurile principalelor oraşe-cetăţi din Ungaria 
cucerite de imperiali în perioada ce urmează eliberării Vienei până în anul 1685. (Fig. 2) 

Oraşele-cetăţi sunt grupate simetric urmând oarecum cursul Dunării (medalioanele 
din dreapta) şi al râului Tisa (medalioanele din stânga). 

GRAN (Strigorium sau Ezstergom) - un vechi centru cultural şi religios aşezat 
pe malul râului Gran, la vărsarea acestuia în Dunăre. 

9 Kralik, R., Hisloire de Vie1111e, Paris, 1932, p. 214. 
10 Idem, p. 214. 
11 Cocckelbcrg de Dutzclc, op. cil., p. 47. 
12 Cocckclbcrg de Dutzclc, op. cil., p. 50. 
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Cetatea era construită pe o stâncă abruptă, în formă de triunghi, era înconjurată 
de zid şi protejată de un şanţ de apărare cu mal pietruit, întărit pe margini cu ţăruşi şi 
palisade. Spre Dunăre, acolo unde la baza cetăţii se întindea oraşul, şanţul lipsea, zidul, 
malul accidentat şi terenul mlăştinos făcând imposibil accesul. Două turnuri puternice 
străjuiau intrarea la cele două părţi principale ale oraşului: spre Dunăre - Barkan, care 
apăra şi po.dul peste fluviu - şi spre sud-vest Thomasberg13

. Din 1663 oraşul trece în 
stăpânirea lnaltei Porţi servind ca bază de atac şi punct de apărare a trupelor otomane 
din zonă. 

În septembrie 1683 garnizoana din Gran dispunea de 14.000 spahii şi 2.000 
ieniceri. Pe 27 septembrie 1683, o armată compusă din 30.000 oameni, din care două 
treimi cavalerie, condusă de ducele de Lorena şi I. Sobieski ajunge în faţa oraşului 
hotărând să atace în dreptul fortăreţei Barkan cu scopul de a tăia legăturile dintre 
Neuhausel şi Buda. Nerăbdător şi înşelat de un raport fals, regele polon îşi repede 
cavaleria contra Barkanului fiind respins în dezordine. 

Intervine ducele de Lorena şi, pe 19 octombrie armatele aliate reiau atacul 
desfăşurat pe 3 direcţii - în centru şi pe dreapta sub conducerea generalului austriac, iar 
în stânga cu I. Sobieski. Polonezii atacă primii şi turcii, neglijând aripa lor dreaptă şi 
presaţi în centru de Lorena sunt puşi pe fugă, după numai jumătate de oră de luptă 14 • 
Apoi este atacat şi fortul propriu-zis ale cărui palisade erau împodobite cu capetele 
polonezilor capturaţi în ajun. lnverşunaţi, oamenii lui Sobieski pun foc. ThOkoly cu ai 
săi asista la luptă de pe o înălţime alăturată, intenţionând să-i ajute pe turci, dar văzând 
desfăşurarea luptei îşi protejează oamenii şi se retrage. Ceea ce îl determină pe unul din 
cronicarii faptelor sale să constate: „Acest conte îi servea rău pe cei ce-i dăduseră titlul 
de prinţ al Ungariei" 15 • 

Pe 25 octombrie 1683 oraşul e cucerit de armatele creştine. Austriecii se îndreptară 
apoi spre Neuhausel şi Buda, dar venind iama, campania este întreruptă. 

În anul următor imperialii cucerind cetatea VIROVODICE, aflată la sud de 
Drava, în Slovacia, la mijlocul distanţei dintre Eseg şi Varadin. Stăpânirea ei asigura 
controlul unei zone întinse dat fiind că până la Dunăre (Eseg), pe tot acest teritoriu nu 
mai era altă cetate puternică care să reziste artileriei unei armate numeroase 16• 

Oraşul avea o fortăreaţă întărită cu ziduri trainice şi aşezată pe o înălţime greu 
accesibilă. 

Aflat la asediul Budei, ducele Carol de Lorena trimite în vara anului 1684, pe 
gen. Leslie cu o parte a armatei, în sud, în vederea cuceririi unor poziţii strategice. Este 
asediată cetatea Virovodice. Garnizoana acesteia formată din peste 1.000 de turci era 
hotărâtă să reziste deşi proviziile erau pe sfârşite 17 • Se cere un sprijin urgent şi, în 
ajutorul asediaţilor sunt trimise paşalele din Bosnia şi Gradisca 18

, cu 2.000, respectiv 
1.500 soldaţi. Dar până ca aceste trupe să facă joncţiunea, gen. Leslie ordonă contelui 
Trausmandorf să preia 4.000 croaţi din corpul său de armată şi, pe 21 iulie lângă oraş 
le înfrânge pe rând. Paşalele fug pierzând peste 200 oameni, 12 steaguri şi abandonând 
artileria, muniţia şi alimentele 19

• Armata austriacă „asediază apoi zidurile fortăreţei cu 

13 Histoire des troubles de Hongrie, Amsterdam, 1686, voi. li, p. 276 (Vanei). 
14 Histoire d'Emeric comte de Tekely, Cologne, 1693, p. 159. 
15 Idem, p. 161. 
16 Montalbo, Historia de las Guerras de Ungaria de 1682-1688, Palcrmo, 1693, p. 180. 
17 Idem, p. 180. 
18 Jonquiere, viconte de la. Histoire de / 'Empire Ottoman depuis Ies origines jusqu 'a nos jours, 

Paris, 1914, voi. I, p. 271. 
19 Montalbo, op. cit .. p. 182. 
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atâta furie încât garnizoana, lipsită şi de speranţa unui ajutor, a fost constrânsă să se 
predea în 23 ale lunii siaban"20 

- adică 5 august 1684. 
Sunt capturate 14 piese de artilerie, numeroase muschete, 2.000 livre de pulbere, 

precum şi plumb şi ghiulele. 
Campania următoare din anul 1685 este decisivă consfinţind victoria habsburgilor 

în Ungaria. 

NEUHAUSEL (Uivar sau Ersecujvar) 
Punct strategic important aşezat pe Neutra, afluent al Dunării, oraşul controla 

legătura între Viena, Gran şi Buda. Pentru a-l apăra de turci, austriecii încep să-l fortifice 
dotându-l cu 6 bastioane în formă de stea21 • Lucrarea era neterminată când, în 1663 (la 
27 sep!-) marele vizir Ahmed Kiipriili cucereşte oraşul. . 

ln iunie 1683 ducele de Lorena începe asediul cetăţii, dar renunţă la scurt timp, 
retrăgându-se pentru apărarea capitalei. Aşa că, în 1684, garnizoana otomană din 
Neuhausel, întărită cu unităţi suplimentare incomoda puternic vecinătăţile constituind şi 
o piedică în ocuparea Budei pe care o încercuiseră austriecii. La sfârşitul anului 
(oct-noiembrie) imperialii organizează blocada oraşului, pentru a împiedica a!imentarea 
şi trimiterea de ajutoare, hotărând asediul la începutul campaniei unnătoare22 • ln ianuarie 
1685 gen. Schultz este trimis cu cavalerie să susţină blocada Neuhauselului şi să-l 
izoleze total. Dar Tokoly forţează blocada introducând în oraş 300 sănii încărcate cu 
muniţie şi 300 călăreţi ce purtau câte un sac de făină la oblânc23

• După câteva zile, 
diversiunea aceluiaşi Thokoly aprovizionează cu un al doilea convoi ce avea peste 2.000 
saci cu făină. A treia încercare, de la începutul lui februarie, eşuează, turcii fiind respinşi 
de două ori cu mari pierderi. 

Profitând că gen. Schultz era angrenat în lupta cu trupele otomane, trupele lµi 
Thokoly atacă şi ele capturând 400 prizonieri, armament şi provizii24 de la austrieci. ln 
vară, ducele Carol de Lorena începe atacul decisiv. Cu grosul armatei sale (25.000 
soldaţi), la care se adaugă oştenii generalilor Heisler şi Caprara, trupele de Hanovra, 
detaşamentele bavareze ale contelui Serini şi un regiment de suabi se aşează la 7 iulie 
în faţa zidului cetăţii. Garnizoana din Neuhausel cu 2.000 ieniceri şi 300 spahii era 
insuficientă. lbrahim paşa de Buda îi vine în ajutor asediind cetăţile Gran şi Vişegrad25 • 
Dar e înfrânt. Sub focul asediaţilor lucrările pentru protejarea cetăţii înaintau: tranşeele 
ajung până la marginea zidului de apărare, se construiesc canale pentru a deversa în 
Neutra apa din şanţul fortificaţiei, creşte numărul tunurilor ce bombardau meterezele. Pe 
19 august 1685, 3.000 de oameni comandaţi de generalii Scherremberg şi Samoratski 
dau atacul în două locuri diferite ale întăriturilor, susţinuţi de un corp de rezervă de 
2.000 soldaţi şi ajutaţi de un puternic bombardament. Sunt cucerite bastioanele, 
comandantul garnizoanei moare în luptă, iar soldaţii săi sunt omorâţi. Sunt capturate 80 
de tunuri şi muniţiile lor26

• Oraşul era ocupat. 
Rămânea de cucerit cetatea vecină Novigrad, punct cheie în asigurarea securităţii 

Neuhauselului. 

NOVIGRAD (Nograd) era apărat de o fortăreaţă înconjurată de ziduri groase; 
un drum de acces protejat de palisade lega cetatea de oraşul aşezat la poalele ei, oraş 

2o Cantemir D„ op. cit., p. 505. 
21 Histoire d'Emeric comte de Tekely, p. 30. 
22 Idem, p. 192. 
23 Idem, p. 193. 
24 Idem, p. 193. 
25 Idem, p. 198. 
26 (Vanei), op. cit„ voi. li, p. 349. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



NUMISMATICA 305 

ci ziduri puternice întărite cu palisade şi bastioane. De aici plecau ajutoarele în soldaţi, 
muniţii şi hrană care susţineau garnizoana din Nauhausel. 

În 1663 cetatea a trecut în stăpânire turcească. 
În 1683 gen. Caraffa încearcă s-o cucerească fără a reuşi27 • Pentru că avea nevoie 

de provizii face rechiziţii în zonă. Dar şi turcii pretindeau contribuţii de război impor
tante şi repetate ceea ce exaspera populaţia. 

Cu toată supravegherea strictă a zonei executată de gen. Heisler, Ia sfârşitul 
anului 1684 şi începutul lui 1685 cetatea Novigrad era bine apărată şi bogat aprovizionată. 
Astfel în februarie 1685 în Novigrad sunt introduse care cu muniţii. Concomitent 5.000 
turci şi tătari se îndreaptă spre oraş pentru a-i întări garnizoana. 

1.400 soldaţi austrieci şi 650 cuirasaţi28 cad însă pe neaşteptate .asupra lor, îi 
înfrâng şi-i risipesc, iar la sfârşitul lunii ocupă poziţii sub zidul cetăţii. Intâmpinat cu 
focuri de artilerie, susţinută de atacurile cavaleriei ce iese la atac, gen. Heisler se retrage. 
La începutul lunii martie, 80 care cu provizii sunt îndreptate spre Neuhausel dar turcii 
care însoţeau convoiul sunt înfrânţi şi urmăriţi până la Novigrad ale cărui împrejurimi 
sunt pârjolite29

• În mai, otomanii aveau pregătite la Novigrad 900 care cu provizii30
• Dar 

nu le pot trimite. Iar căderea Uivarului la 19 august, provoacă mare panică turcilor care, 
bătuţi de austrieci şi duşmăniţi de localnici părăsesc cetatea Novigrad câteva zile mai 
târziu31

_, redând-o imperialilor. 
Inaintarea armatelor austriece continuă, fiind atacate acum oraşele cetăţii de pe 

Tisa. 
SZOLNOK, oraş aşezat în centrul Ungariei. Era înconjurat de un zid de apărare 

întărit cu 5 bastioane dispuse asimetric. Pentru a-l proteja contra turcilor, în 1550 împăratul 
Ferdinand II de Habsburg construieşte în faţa lui o fortăreaţă pătrată cu ziduri masive, 
palisade şi 4 metereze. Fără mare efect însă, oraşul fiind cucerit şi stăpânit apoi de 
Imperiul otoman vreme de 133 de ani32• · 

Luptele desfăşurate aici în perioada anilor 1683-85 au fost de fapt nişte simple 
ciocniri ocazionale. Ecoul repetatelor înfrângeri otomane şi ale înaintării rapide a annatelor 
habsburgice determină garnizoana oraşului să abandoneze locul. La începutul lui 
septembrie 1685 trupele generalilor Merei şi Heisler, care pun stăpânire pe oraş, găsesc 
o cantitate considerabilă de muniţii33 • Incinta fortăreţei era aproape intactă. O întăresc 
cu palisade, o dotează cu artilerie şi o folosesc ca punct de plecare în cuceririle din 
zonă34 • Armatele imperiale se îndreaptă apoi spre zona mlăştinoasă de la congruenţa 
Tisei cu râul Raba SARVAS (Sarravas, Szarvas), cetate situată la o zi de mers depărtare 
de Szolnok, şi care constituie cheia fortificaţiei de la Gyula. Cetatea, de formă 
dreptunghiulară, avea 5 bastioane şi un turn ce controla podul peste Tisa. Zidul din 
piatră al Sarvasului a fost refăcut de austrieci după 1550 când oraşul a trecut în stăpânirea 
lor. Ocupân<ţu-1 în 1677, turcii întăresc meterezele şi adaugă cetăţii un rând de palisade 
şi un şanţ35 • In 1685, în faţa înaintării Austriei, turcii din garnizoană cer cu insistenţă să 
fie sprijiniţi cu trupe. Dar soliile sunt interceptate de oamenii generalilor Heisler şi 

27 Idem, p. 283. 
28 Montalbo, op. cit„ p. 221. 
29 (Vanei), op. cit., p. 316. 
30 Idem, p. 320. 
31 Cantemir D., op. cit .. p. 513. 
32 La grande enciclopedie, Paris, 1849, vo. ?, p. 814. 
33 Histoire d'Emeric comte de Teke/y, p. 200. 
34 (Vanei), op. cit .. voi. li, p. 394. 
35 Maday, Pal, Szarvas Tortenete. Szarvas, 1962, p. 39. 
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Merei care atacă prin surprindere. Oraşul, abandonat de turcii în derută este ocupat în 
septembrie 1685 şi fortificaţiile îi sunt demolate36

• 

Concomitent, în Nordul Ungariei acţionau trupele gen. Schultz care ocupă 
cetatea-oraş aşezată pe râul Latoviţa, în Slovacia. 

UNGVAR (Uzhorod) Construit pe o stâncă abruptă şi fortificat, Ungvar era 
proprietatea contelui Sig. Humanay care în 1684 profitând de amnistia acordată de 
Leopold I, împreună cu alţi „nemulţumiţi" părăseşte partidul lui Thokoly şi se refugiază 
aici. Armata lui Thokoly încercuieşte oraşul fiind respinsă de apărători, în sprijinul 
cărora veniseră trupele habsburgice conduse de contele Rabata. Thokoly pierdu bagajele, 
22 steaguri şi se salvă fugind în cămaşă37 • Dar la atacul următor, în urma unor disensiuni, 
generalul austriac se .alătură „nemulţumiţilor" maghiari şi castelul căzu. 

După 3 zile de rezistenţă (20 dec.) contele Humanay, dus la Casovia a fost 
executat pentru trădare. Thokoly rămase stăpân pe oraş. În mai 1685 Ungvar este asediat 
iar şi este cucerit de austrieci în 5 zile. Dar Thokoly îi veni în grabă ajutor generalul 
Schultz ce comanda acum armata austriacă din zonă îi ieşi în întâmpinare înfrângându-l. 
Profitând că grosul trupelor imperiale erau angajate în această acţiune, o unitate de 
rebeli intră în fortăreaţă cu muniţii şi alimente, întărind _garnizoana38

• aşa că, întors în 
faţa cetăţii gen. Scultz este respins cu pierderi însemnate. In iunie austriecii reiau atacul. 
Pătrund în oraş şi, „cu ajutorul lui D-zeu incendiază biserica calvină"39 , după care atacă 
fortăreaţa care e cucerită la 27 iunie 1685. 

La sud de Ungvar se afla EPERJES 
Situat pe râul Tareza, afluent al Tisei acesta era un oraş înfloritor înconjurat de 

ziduri de apărare şi protejat de o fortăreaţă avantajos poziţionată. Constituia unul din 
cele mai importante locuri din Ungaria superioară, punct de rezistenţă al „nemulţumiţilor" 
maghiari. 

Până în anul 1683 oraşul trece succesiv din stăpânirea ungurilor şi a turcilor în 
cea a austriecilor şi invers. După respingerea atacului otoman asupra Vienei, Esperjes-ul 
deschide porţile lui Carol de Lorena40

, care, pentru a se asig!;lra încearcă refacerea 
fortificaţiilor distruse în mare parte de turci cu un an în urmă. In 1684 oraşul era din 
nou în mâna lui Thokoly. La 17 septembrie gen. Schultz „cu puţină armată şi mult 
noroc"41 atacă trupele rebelilor, le capturează tunurile pe care le îndreaptă apoi spre 
fortificaţiile oraşului. Dar acţiunea nu se finalizează, căci ocupat cu blocada cetăţii 
Neuhausel şi presat de venirea iernii, Schultz se retrage. Revine în faţa oraşului Eperjes 
la mijlocul anului următor (19 iulie 1685) cu un efectiv de 10.000 soldaţi. Moment în 
care maghiarii cer zadarnic ajutor turcilor angrenaţi în luptele din sud. Imperialii îşi 
fixează artileria şi la 8 august încep să bombardeze oraşul. Cei 1.000 soldaţi din 
garnizoană, susţinuţi şi de târgoveţi luptă cu înverşunare42 • O armată de 600 rebeli 
încearcă să intre în Eperjes pentru a-i susţine apărarea, fără a reuşi. Pe 16 august 
asediaţii arborează steagul alb, cerând parlamentări, dar se răzgândesc şi lupta continuă. 
Zidul cetăţii este minat. 

După un şir de tratative, înfometaţi şi înştiinţaţi de venirea unor noi trupe habsburgice 
asediaţii acceptară să se predea. Pe 11 septembrie 1685 austriecii intră în stăpânirea 

36 Maday Pal, op. cit., p. 43. 
37 (Vanei), op. cit., p. 312. 
38 Idem, voi. II, p. 322. 
39 Angyal - Kesmarki Thokoly. voi. II, p. 100. 
40 Lefaivrc - Les Magyar pendant la domination ottomane, p. 83. 
41 Histoire d'Emeric comte de Teke/y, p. 189. 
42 (Vanei), op. cit., voi. II, p. 3 72. 
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cetăţii Eperjes. Sunt capturate 33 tunuri, 2 mortiere, 183 grenade, 2 barili praf de puşcă, 
50 livre de salpetru şi 3.000 proiectile de tun43

• Fortificaţia este distrusă. 
Câteva zile mai târziu, înaintând spre sud, armatele gen. Schultz ocupă şi oraşul 

TOKAY. Oraşul era înconjurat cu un zid de apărare de formă dreptunghiulară prevăzut 
cu 5 bastioane, care aveau şi rolul de a asigura podul de pe Tisa, punct de legătură între 
fortăreţele de pe un mal şi altul al râului. • 

Cetatea era stăpânită de austrieci din 1663. In urma unui atac otoman condus de 
Thokoly, paşa de Buda, Tokay cade în 1682 în mâna turcilor44 iar Thokoly instalează 
aici o garnizoană devotată rebelilor. În următorii 3 ani, oraşul suportă consecinţele unei 
perioade de necontenite ciocniri armate între trupe duşmane şi a marşurilor grupurilor 
de mercenari: jafuri, incendii, distrugeri, contribuţii băneşti sau în muncă. După căderea 
Eperjesului, în faţa înaintării unei numeroase armate austriece, mica garnizoană a oraşului 
se predă generalului Schultz la mijlocul lui septembrie 168545

• 

Rămăsese un singur loc de rezistenţă al rebelilor - cetatea Casovia, puternic 
fortificată, punct cheie în Ungaria superioară, care supraveghea comunicaţiile între Austria, 
Ungaria şi Polonia şi a cărei stăpânire asigura controlul militar al întregii zone nordice. 
CASOVIA (Cassau, Cosice) era situată pe malurile râului Hernad, afluent al Tisei, 
avea statut de oraş liber şi se bucura de numeroase privilegii. 

În 1682, „nemulţumiţii" lui Thokoly atacă regimentele contelui Alb. Caraffa care 
asigurau zona şi, ajutaţi de turci ocupă la 12 august Casovia46

, mai puţin prin luptă şi 
mai mult datorită locuitorilor oraşului care, speriaţi de jaful ce urma cuceririi, intrară în 
tratative cu asediatorii promiţând 50.000 scuzi pentru protecţia oraşului şi obligând 
garnizoana austriacă să capituleze47

• Contele Strasold nu sosi la timp cu întăriri, iar 
colonelul Lambert, comandantul garnizoanei, învinuit de incapacitate în apărarea Casoviei 
este judecat, condamnat şi executat. Dovadă a importanţei militare a acestui centru. 
Thokoly jubilând îl sfidează pe împărat promiţându-i restituirea oraşului din nord contra 
unei sume de bani plătită lunar48

• 

În 1683 generalul Stahremberg asediază oraşul fără succes. În 1685 imperialii 
revin hotărâţi să încheie campania cu încă o victorie. La 2 octombrie, generalul Caprara 
numit comandant al armatelor imperiale din zonă, fixează artileria lângă zidul cetăţii, 
solicitându-i lui Schultz să-l sprijine cu armata sa. Dar situaţia nu le era favorabilă. 
Întărind şi completând fortificaţiile, cei 400 soldaţi ai garnizoanei cărora li se adaugă 
şi locuitorii Casoviei, rezistau cu îndârjire, folosind din plin artileria şi atacând de 3-
4 ori pe zi. Generalul rebel Pathenady încearcă să strecoare în oraş 700 de oameni 
pentru a susţine apărarea4~. În jur totul era pârjolit pentru a se supraveghea mai bine 
orice mişcare a trupelor. Intre timp Thokoly ce dispunea doar de 7.000 soldaţi, cere 
sprijin paşei de Varadin. Acesta nu numai că nu-l ajută, dar îl ademeneşte la Oradea, îl 
arestează şi-l trimite în lanţuri la Constantinopol. 

Ofiţerii lui, debusolaţi îşi oferă serviciile lui Caprara, prestând un nou jurământ 
de fidelitate50

• Nemaisperând în nici un ajutor, garniwana Casoviei d!schide porţile 

43 (Vanei), op. cit. p. 273. 
44 Lefaivre, op. cit., voi. II, p. I 03. 
45 Cantemir D., op. cit., p. 513. 
46 Histoire d 'Emeric comte de Teke/y, p. 128. 
47 Guillot G., Leopold I, Paris, 1911, p. 42. 
48 Histoire d'Emeric, p. 134. 
49 (Vanei), op. cit., p. 378. 
so Histoire d'Emcric comtc de Tckcly, p. 199. 
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cetăţii. Pe 25 octombrie 1685, la ora 9 dimineaţa, trupele imperiale intră triumfătoare 
în oraş51 • 

Împăratul Leopold acordă oraşelor ocupate clemenţa sa: amnistie pentru revoltaţi, 
respectarea proprietăţii şi a privilegiilor, libertatea cultului; ostaşii garnizoanei erau 
liberi să plece sau se puteau înrola în armata austriacă. 

Se încheia astfel cucerirea Ungariei. 

SUMMARY 
The Austrian-Turkish Wars During the Ssecond Half of the XVJfTH 

Century, Reflected by a Meda/ Issued by Emperor Leopold I 

The XVII1
• century Europe had severa/ al/empts Io am1ihilate the Turkish power. by imposing the 

authority of Austria - a state in Juli ascension. 
The Austrian-Turkish wars went on during the whole 1606-1699 period. 
The authors' allenlion focuses upon the cotiflict between the two rival empires: the 01/oman and 

the Habsburgic, and, in the context, upon the Hungarian fight for independence. 
When, in 1685, thefirsl part ofthe Austro-Turkish war was conc/uded, Emperor Leopold 1 celebrated 

his victory over Hungary by iss11ing a meda/ - presen/ed in the paper. 

51 Montalbo, op. cit., p. 248. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



O MONEDĂ DE AUR 
DE LA IUSTIN I 

Elena Marcu, Steluţa Gramaticu 

În luna martie 200 l, a fost efectuată o expertiză a unui lot de cca 50 de monede 
antice la cererea Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Muzeal al Muzeului 
Municipiului Bucureşti. Monedele aparţineau perioadei romane, fiind atât emisiuni re
publicane, cât şi imperiale din secolele I-III p. Chr. Dintre acestea, 11 piese erau four
rees, pe muchia lor putând fi văzute miezul de bronz şi pelicula subţire de argint de 
culoare îndoielnică. Alături de aceste piese se află şi o monedă de aur bizantină, de la 
Iustin I (518-527), un tremissis emis la Constantinopol, despre care am reţinut mai 
multe informaţii. 

Imperiul Bizantin 
Iustin I 

AV ..1. l,49 g; 15,4 x 17 mm 
Av. DN IVSTI - NVS PP AV[G] 
Bustul diademat al împăratului, cu paludamentum şi cuirasă spre dreapta. 
Rv. VIC[TORI] a AVGVSTORI CONOB 
Victoria, mergând spre dreapta, privind spre_ stânga, ţine în mâna dreaptă o cu

nună de lauri şi în mâna stângă globul cruciger. In câmp dreapta jos, o stea. Cecile 
Morrisson, Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliotheque Nationale, tome I 
(491-711), Paris, 1970, p. 39, Constantinopol, off. B, (variantă). 

A. R. Bellinger, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Col
lection andin the Whittemore Collection, Washington D.C„ 1966, p. 37-38, nr. 4.1-4.9 
(variantă). 

În cele două cataloage numismatice de referinţă pentru monedele bizantine, sunt 
înseriate monede în acest tip, dar care poartă pe revers legenda VICTORIA AVGVSTO
RUM. Piesa noastră, cu o altă de legendă de revers, VICTORIA AVGVSTORI, cores
punde ca greutate şi dimensiune celor din catalog. variante ale acestor emisiuni, însă cu 
legenda VICTORIA AUGUSTORN sunt editate mai ales în revistele caselor de licitaţiile, 
ca exemplarul publicat de „halo Vecchi LTD" în „Nummorum Auctiones" 1, un tremissis 
de la Iustin I, emis la Constantinopol, de 1,49 g. Astfel, nu trebuie să ne surprindă 
prezenţa a încă unei variante a acestor emisiuni de aur bizantine. 

RESUME 
Une monnaire d'or de Justin I 

Les auteurs presentent 11ne monnaire d'or. un tremissis de Justin I emis a Constantinople, qui 
differe de exemplaires connus dans Ies catalogues mentionnes par la legende de revers: VICTORIA 
AVGVSTORI. 

1 Nummorum Auctioncs nr. 13/4 septembrie 1998, !talo Vccchi LTD, Londra, p. 53, nr. 1217 şi 
pi. 54. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



UN SIGILIU SI UN PAHAR 
' 

DE BOTEZ CU STEMA 
FAMILIEI DÂJDEU 

Cătălina Opaschi 

„Familia Hâjdeu sugeră ceva din haosul scitic" spunea George Călinescu, anali
zând opera cărturarilor din ultimele lor generaţii. Despre „acest renumit şi nenorocit 
neam, care a urmat soarta dureroasă a Moldovei sfâşiate"' s-a scris mult în ultimul veac. 
Istoricii şi criticii literari s-au aplecat deseori asupra genealogiei familie Hâjdeu din 
dorinţa justificată de a cunoaşte mai bine împrejurările care au favorizat apariţia 
străluciţilor ultimi descendenţi. Datorită cercetărilor susţinute din domeniul istoriei şi 

genealogiei, putem spune că ascendenţa lor este bine cunoscută, totuşi, chiar în ultimii 
ani au apărut documente care vin să întregească faptele deja cunoscute, conturând mai 
adânc profilul unora dintre înaintaşii acestei familii. 

Intre obiectele aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României se 
află două exponate provenind din colecţia Academiei Române, care au aparţinut lui 
Alexandru Hâjdeu, tatăl lui Bogdan Petriceicu-Hâjdeu: un sigiliu şi un pahar de botez 
cu stema familiei2

• 

Vom reaminti câteva date privind genealogia familiei, pentru a înţelege mai bine 
împrejurările în care s-a format şi a evoluat posesorul acestor obiecte. 

Cel mai vechi reprezentant cunoscut al familiei se numea Ştefan şi era un mare 
spătar al Moldovei în timpul lui Ştefan cel Mare. Citându-l pe Bogdan Petriceicu-Hâjdeu, 
Octavian G. Lecca arăta că în posesia familiei se afla o spadă, pe lama căreia era gravată 
inscripţia: „MCDLXXV STEPHANO HISDEO M. SPATARIO MOLDAVIE", pe cealal
tă latură fiind gravată imaginea chipului său3 • Spada i-ar fi fost dăruită, potrivit legendei 
familiei, de către Matei Corvin. 

Fiul său David este pomenit într-un document din anul 1622, care privea regle
mentarea unor proprietăţi din ţinutul Hotinului, locul de baştină al Hâjdeilor4. 

Fiul lui David, Efrem a avut mai mulţi copii, dar cel mai cunoscut a fost Ştefan, 
mare paharnic în timpul domniei lui Ştefan Petriceicu şi care era căsătorit cu sora 
domnitorului, Alexandra. Ca pârcălab de Hotin în 1673, în timpul luptelor dintre Vasile 
Lupu şi Gheorghe Ştefan, scrie Miron Costin: „Că cetatea Hotinului nice într-un chip 
n-au vrut să o dea târgoveţii cu pâtcălabul lor, cu Hâjdău ( ... ) şi au ţănut cetatea toată 
vara închisă"5 . Ştefan moare în 1673, iar feciorii lui: Nicolae, Gheorghe-Lupaşcu şi 

Vasile vor lua calea exilului polonez, alături de familia domnitorului Petriceicu, rudele 
şi suita sa (mai aveau o soră, Maria, căsătorită cu Vasile Balş). 

1 S. Zotta, Spiţa neamului Hăjdău. „Arhiva Genealogică", II, Iul.- Sep., 1913, p. 176. 
2 F. Solomon. Completări la genealogia familiei Hăjdău, Arh. Gen., II (VII) (scrie nouă), 1-2/1995 
3 Trompeta Carpa!ilor, 30 ian. 1872, cf, O. G. Lecca, Familiile boiereşti române, Bucureşti, 1899, 

p. 28; S. Zotta nu consideră această infonnaţie ca fiind reală. 
4 F. Solomon, op. cit., p. 92. 
5 M. Costin, letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, 1979, p. 127; A.N.1.0., S. Zotta. d. 131, f. 44v: 

este amintit ca tată al jupăncsei Maria, căsătorită cu logofătul Vasile Balş, într-un document de împărţeală 
a unor moşii, în aprilie 1751. 
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În Polonia va primi familia Hasdeu indigenatul de la regele Ioan III Sobietki, prin 
decizia Seimului din februarie 1676, alături de fostul domn, de Apostol Catargi, Ilie 
Sturza, Grigore Hăbăşescu6 şi Iacob Chalepinski - secretarul lui Ştefan Petriceicu. Pro
babil că Hâjdeii dobândiseră pământuri în Polonia (dăruite sau cumpărate), întrucât una 
din condiţiile indigenatului era proprietatea asupra pământului7, ca şi recunoaşterea 
nobleţei lor („natus nobilissimis în Moldaviae provincia ... "). 

Cei trei fraţi se vor întoarce mai târziu în Moldova, dar numai „nobilul Nicolae 
Hizdeu" va rămâne, de nevoie. Fusese sancţionat „cu pedeapsa alungării veşnice din 
regatul polon şi domeniile alipite"8, în urma conflictului cu starostele (acum) de Zvino
gorsk şi Zvolensk, acelaşi Iacob Chalepinski, căsătorit cu văduva lui Ştefan Petriceicu. 
Gheorghe-Lupaşcu şi Vasile vor reveni în Polonia. 

Departe de Moldova Hâjdeii vor trăi drama exilului. Sentimentul înstrăinării răz
bate patetic din textul testamentului întocmit de Gheorghe Lupaşcu în 1732. Deşi avu
sese o poziţie bună, căpitan de cavalerie în armata polonă, dorul de ţară nu l-a părăsit, 
considerându-se „nenorocitul fugar din ţara părinţilor, moşilor şi strămoşilor". Le lăsa 
urmaşilor săbiile sale şi „gloria străbunilor". Spera în eliberarea Moldovei de turci şi 
încheia: „Implor pe Dumnezeu ca picioarele păgânilor să nu calce pe mormintele străbu
nilor mei şi dacă nu ale mele, cel puţin ale urmaşilor mei oase să se repozeze în ţara 
strămoşească "9• 

Unul din băieţii lui, Ştefan-Dominic, l-a avut de fiu pe Ioan-Evanghelistul ( 1744-
1812)10, ofiţer în armata poloneză, „ensifer pomeraniensis" 11 • Acesta a fost tatăl lui 
Tadeu Hasdeu (1769-1835), bunicul viitorului savant. 

Viaţa lui Tadeu seamănă cu un roman cavaleresc demn de epoca romantică. A 
fost un personaj dârz, viteaz, sensibil, cultivat, cu un accentuat ataşament faţă de ţara 
de origine a înaintaşilor şi faţă de gloria familiei. După propria mărturie, începuse să 
scrie versuri încă de la 14 ani. A purtat caietele de poezii în raniţa care l-a însoţit pe 
toate câmpurile de bătălie unde a luptat cu mult curaj, fiind aproape de moarte din cauza 
rănilor în războiul contra turcilor din 1788. 

Intrase în armata austriacă după ce fugise din Polonia, la 17 ani, în urma unei 
aventuri amoroase. S-a distins şi la asediul Belgradului, fiind decorat şi înaintat la 
gradul de locotenent. Apoi, în armata rusă va ajunge colonel. Sentimente de devotament 
faţă de moştenirea transmisă de înaintaşi, îl aduc, după anexarea Basarabiei, în ţinutul 
Hotin. Aici s-a luptat să redobândească o parte din proprietăţile familiei care se înstrăi
naseră. Câteva scrisori cunoscute, din deceniul doi al secolului trecut, ne demonstrează 
cerbicia cu care lupta pentru adunarea hrisoavelor şi a spiţelor de neam doveditoare. 
„Este datoria noastră de a recupera moşiile strămoşilor noştri din ramura hatmanului" 12

, 

6 A.N.l.C., Pecefi li, d. 326. 
7 S. Zotta, op. cit., pp. 149-150. 
8 F. Solomon, op. cit., p. 94 nota 21. 
9 Arhiva Istorică a României, an 1 nr. 7, pp. 51-55: „ ... Fiului nostru mai marc să-i dea sabia aurită 

a lui Petriceicu-Vodă şi sigiliul meu ( ... ). Fiului nostru al doilea Francisc să-i dea( ... ) sabia mea cca cu argint 
şi aur ( ... ) cară fiului celui mai mic, Martin ( ... ) să i se dea şi lui sabia mea aurită, c;: o purtam cu însumi. 
( ... ) vă las vouă sabiclc melc şi gloria străbunilor voştri: batcti-vă cu blestematul musulman şi vcti fi 
binccuvântati! Eară care din voi se va închina turcului şi se va întoarce la supunerea lui, acela blestemat să 
fie în veacul vecilor, amin!"; vezi şi M. Drăgan, B. P Hasdeu, Bucureşti, 1972, p. 12. (s.n.). 

10 O. G. Lcca, op. cit., p. 272; M. Drăhan, op. cit., p. 13. 
11 Julie Hasdeu, Oeuvres posthumes. Chevalerie. confide11ces et canevas, Tomc li, Paris-Bucarcst, 

1890, p. 233. 
12 I. I. Nistor, Opt scrisori inedite de la Tadeu Hasdeu, „Codrul Cosminului", VIII, 1933-1934, 

p. 474. 
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scria el în 1814, „unchiului" George Stârcea, pe care, un an mai târziu îl anunţa că 
„Genealogia mea şi a familiei mele, dovedită de mine a fost recunoscută sa autentică", 
iar în 1829 îl dojenea că nu se interesa de satul Hâjdeuca „Cuibul strămoşilor" 13 săi. Nu 
s-a străduit numai pentru sine, ci a ajutat pe alţi Hâjdei din Moldova, punându-le la 
dispoziţie documente şi întinsele sale cunoştinţe genealogice. 

În 1831, la solicitarea lui Ivan Ştefanovici Hasdeu, care ceruse să fie trecut în 
rândul nobilimii basarabene, conform uzanţelor Cancelariei Heraldice ruseşti, îi fumi
zează genealogia familiei şi documente, încheind scrisoarea: „Iată curata mea mărturie 
[ ... ] în viaţa mea nu m-am jenat şi nici nu m-am ferit de rudele mele ... " 14

• E adevărat 
că această disponibilitate i-a adus multe necazuri şi amărăciune din partea altor rude, 
ajungând să-şi piardă biblioteca, amanetată în contul unei sume pe care un alt unchi nu 
i-o trimisese aşa cum se înţeleseseră. Însă datorită sprijinului său, Ivan Ştefanovici 
Hasdeu care se trăgea din ramura lui Nicolae Hasdeu a fost trecut, aşa cum se cuvenea, 
în partea a VI-a a Cărţii Dvorenilor Basarabiei. 

Tadeu a fost un om foarte instruit. Făcuse studii juridice, vorbea şase limbi 
străine, colecţiona cărţi rare (de aici amărăciunea sa la pierderea bibliotecii), dar pasiu
nea sa a fost istoria. Ca orice moldovean îl venera pe Ştefan cel Mare, pentru că „ ... a 
păstrat timp de patru zeci de ani poporul său în neatârnarea aproape deplină. „Ca şi 
înaintaşii săi, în testamentul întocmit încă din 1818 îşi exprima crezul său de-o viaţă: 
„Dulce este amintirea strămoşilor [ ... ] cu multă cheltuială şi greutate, timp de douăzeci 
şi patru de ani am pierdut nopţi întregi fără somn, am călătorit mult, cercetând, scoto
cind şi întrebând, răsfoind cărţi [ ... ] ca să aflu dovezi despre strămoşii mei. Vremea cea 
mai potrivită a vieţii pentru adunarea averii şi pentru bucurie am pierdut-o întorcând 
foile mucede ale cărţilor judecătoreşti şi cercetând arhivele în locuri depărtate şi străi
ne"1s. 

Pentru Tadeu Hasdeu trei principii au fost -definitorii în viaţă, aşa cum mărturisea 
într-o poezie a sa: „ ... cel al lui Dumnezeu, cel al Patriei şi cel al Eu-lui. Este un lanţ cu 
trei verigi, din timpuri imemoriale, reunite [ ... ] pentru a da siguranţă vieţii [ ... ] (a) trăi 
fericit [ ... ] (a) trăi înţelept. Cel care nu-l cunoaşte pe Dumnezeu, [ ... ] care nu-şi iubeşte 
Patria, un astfel de insensibil îşi face cicatrice morale asupra propriului Eu. Cel care 
nu-şi iubeşte ţara nu poate să-l onoreze pe Dumnezeu şi Eu-I său va pieri16

• 

Deşi conştient că „Dincolo de Prut majoritatea fraţilor noştri zac înrobiţi în jugul 
otoman'', credea că numai ţarul Alexandru I putea să-i mântuiască, visând la o confederaţie 
balcanică. Cu toate că a scris în limba polonă: versuri, traduceri din limba rusă, el a 
gândit şi a simţit curat româneşte, la fel ca şi înaintaşii săi. 

În casa acestui patriot moldovean se năştea în anul 1811, fiul său Alexandru
N apoleon-Tadeu, la 25 aprilie. Tadţ:u fusese căsătorit prima dată cu o contesă Diinhoff 
(conţi ai Sf. Imperiu din 1633) 17

, apoi, împins de firea sa romantică şi furtunoasă, a răpit 
dintr-un sat o evreică frumoasă cu păr auriu. A botezat-o numind-o Valeria, iar ca nume 
de familie, Hrisantova, „floare de aur" 18

• În acea perioadă Tadeu îl admira pe Bonaparte, 
de aceea l-a numit pe fiul său şi Napoleon. 

Crescut în atmosfera respectului pentru strămoşi, îndrumat de un tată la care 
simţul istoriei şi respectul faţă de înaintaşi erau coordonatele pe care se ordona întreaga 
existenţă, Alexandru a căpătat de mic cunoştinţe bogate despre trecutul Moldovei şi al 
familiei. La moşia Cristineşti a cunoscut viaţa ţăranilor şi s-a încântat cu bogăţia folclo
rului. Educaţia sa a fost atent urmărită, studiind mai întâi la şcoala tinerilor nobili de la 
Chişinău, la Harkov, unde a urmat studiile juridice ca şi tatăl său, apoi la Lemberg şi 
Miinchen, unde trece doctoratul în filosofie în 1832. Învăţa cu uşurinţă limbile străine 
(vorbea nouă limbi), avea o memorie prodigioasă şi interes pentru toate ştiinţele. 
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A dorit de tânăr să-şi pună cunoştinţele în slujba compatrioţilor şi, la 22 e ani, 
adresa Divanului Moldovei o cerere, în 19 mai 1833, pentru ca „să slujesc cu credinţă 
spre binele obştesc ca un adevărat fiu al Patriei". Pentru a justifica cererea îşi expunea 
descendenţa şi arăta că atunci „când jugul cel nedrept al puterii otomaniceşti au însăr
cinat norodul evghenist al Moldovei, între alte neamuri s-au strămutat la Rossia şi 
suitorii mei [ ... ) eu m-am născut sub ceriu strein, am crescut într-o ţară streină însă 
dragostea către Patrie şi patrioţi şi către limba strămoşilor mei nici odată nu am stâns 
în inima şi cugetul mieu". Enumera cunoştinţele sale în: teologie, filosofie, matematică, 
fizică, botanică, literatură, geografie, statistică, istorie, diplomatică, politică, economie, 
jurisprudenţă, „adecă ştiinţa pravilelor şi a regulamentelor politiceşti, criminaliceşti, 
româneşti, greceşti, ruseşti". Se interesa de leafă căci, „fiind bogat cu dragoste către 
Patrie eu sunt lipsit de stare şi avere" şi iscălea „Alexandru sin Tadeos Hăjdeu ajutorul 
controlorului de la Comitetul cel îngrijitor pentru ţara cea de amează-zi a Rossiei, 
cinovnicul a generalului de infanterie Inzov, de al 12-lea clas". Postelnicia nu-i aprobă 
cererea „de vreme ce se află în slujba rosienească" ... 

Alexandru rămâne în Rusia şi, ca efor al şcoalelor, ţine discursuri înflăcărate 
elevilor vorbindu-le de gloria trecută a Moldovei şi expunând idei foarte înaintate des
pre locul românilor în Europa: „Noi n-am apucat să ajungem la acea treaptă a politicirei 
pe care astăzi stă ceilaltă Evropă. Însă istoria noastră dovedeşte că în râvna de a ne 
lumina noi nu ne-am lăsat mai jos decât alţii, până şi în vremurile cele mai tulburate"20• 

Căci, din „însăşi Geograficeasca poziţie a Moldovei [ ... ] istoria ei îi pătrunsă de adânca 
tânguire"21 • 

Deşi istoria rămâne studiul predilect al lui Alexandru (nepoata sa Iulia observa 
că „erudiţia sa era imensă"), era amator de teatru, de muzică şi desen. În abordarea 
istoriei mergea totdeauna la surse, ca şi tatăl său şi reamintea zilnic urmaşilor deviza 
familiei, PRO FIDE ET PATRIA. A încercat să popularizeze folclorul românesc prin 
studii, în revistele ruseşti (uneori exagerând prin mistificări)22 şi-i plângea pe românii 
care s-au născut şi s-au format pe pământ străin: „La lumină străină lucra la tablourile 
ţării mele, cu pensula străinului. Fraţi Români, iertaţi-mă. Căci din copilărie, printre 
străini am fost crescut", scrie el în poezia „Dedicaţie", gândul său îndreptându-se veşnic 
spre Moldova, ca în „Cântec despre Moldova"23 • 

Strădaniile sale au fost apreciate în ţară şi în 1866 este propus ca membru al 
Societăţii Academice Române, spre marea sa bucurie. Scriindu-i fiului său Bogdan, aflat 
la Bucureşti, arăta: „voi sosi la Bucureşti [ ... ] şi voi rămâne acolo pentru totdeauna, ca 
să mor în sfântul pământ [ ... ] înaintea morţii să sărut pământul strămoşesc şi fiul meu 
să-mi închidă ochii [„.] Gândul acesta îi acum viaţa vieţii mele"24 • Soarta i-a fost po
trivnică şi de această dată. Fiind considerat „tulburător al liniştii publice", afişând per
manent idei naţionaliste şi democratice, şfichiuind nemilos incultura şi carierismul 
autorităţilor ţariste, Alexandru intrase în conflict cu potentaţii ruşi, care i-au interzis să 
plece şi să facă parte din Academia Română. Plenul academic l-a ales totuşi „cu mâh
nire", numai membru onorific. Această lovitură l-a îndurerat profund şi, retras la moşia 
Cristineşti, se va stinge în noiembrie 1872, departe de pământul în care sperase să se 
odihnească. A fost lipsit la mormânt şi de prezenţa fiului, care abia îm ianuarie 1873 a 
aflat despre sfârşitul tatălui său, îmbolnăvindu-se de supărare. A fost înmormântat la 
Cristineşti în ţinutul Hotin. 

Alexandru Hasdeu rămâne în istoria culturii române nu numai ca un mare cărturar 
şi patriot. El poate fi considerat precursorul unora din cele mai înaintate idei privind 
studiul istoriei, abordând probleme de filosofie a istoriei (în „Problema timpului nostru", 
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discurs din 1842). A subliniat rolul personalităţilor în istoria popoarelor, dar şi a 
mulţimilor, dovedind o bună cunoaştere a curentelor filosofice, care-l apropiau de generaţia 
paşoptistă şi de creatorii Unirii, în ciuda distanţei geografice care-i despărţea. El a fost 
cel care a expus atât de actuala idee potrivit căreia numai prin impunerea spiritualităţii 
naţionale un popor îşi putea căpăta „dreptul la un loc în istorie", punând accentul pe o 
educaţie solidă, instrucţie şi cultură. 

Acesta a fost tatăl lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu, conturat în câteva cuvinte, cel 
de la care ne-au rămas sigiliul şi paharul de botez, pe care le înfăţişăm mai jos. 

PAHAR DE BOTEZ 

Are forma tronconică, lucrat din argint cu interiorul aurit. În exterior, la partea 
superioară, sub buza paharului, inscripţia: „Alexandro Napoleon Tadeo I Nato Die. 
XXV Aprilie MDCCCXI ex Valeria I Filio suo carissimo. Pater ejus exultans I Tadeus 
Petru Hyzdeu I Baptezato die 30 Novembris Ejusdem anni I D.D.D.", apoi inscripţia 
semicirculară „STEMA FAMILIAE PETRU HISDEU 1676" şi stema gravată dedesubt: 
scut de tip polon, cu bordură, talpa în acoladă şi flancurile scobite. Câmpul sigilar 
tripartit în furcă răsturnată cuprinde: primul cartier-gonfalon cu cruce de argint (?), 
broşând pe verde; 2 - cap de bour cu stea de şase raze între coame flancat de soare, 
broşând pe azur; 3 - săgeată spre dreapta, peste care e încrucişată spada. broşând pe 
roşu. Scutul este suprapus de cască ostăşească cu penaj; sub scut, pe eşarfă, deviza PRO 
FIDE & PATRIA, totul sub pavilion dublat cu hermină, prins în coroană princiară. Sub 
stemă, inscripţia „in Misiurynce" (probabil locul botezului). 

M.N.R.I. inv. C.3912, Col. Academiei 
0 = 67/100 mm; h = 110 mm; G = 272,75 g; Ag. sub 750%. (PI., 1 A şi B) 

TIPAR SIGILAR 

Este rotund având gravată stema familiei Hasdeu: scut dreptunghiular cu bordură, 
tripartit în furcă răsturnată: 1 - gonfalon purtând cruce (Ag.?), broşând pe verde; 2 -
cap de bour cu stea de şase raze între coame, flancat de soare şi semilună, broşând pe 
azur; 3 - săgeată spre dreapta, peste care e încrucişată spada, broşând pe roşu; sub scut 
eşarfa cu deviza PRO FIDE ET PATRIA, totul sub pavilion căptuşit cu hermină, prins 
în coroană princiară; margine simplă; are mâner de lemn negru. 

M.N.R.I. inv. pv. 103 Acad. transfer. 
0 = 29 mm; h. = 20 mm; h. tot = 71 mm; MC 
PI. II A; B amprenta sigilară. 
În privinţa stemei Hâjdeu, ea a fost conferită prin Diplomă, odată ci indigenatul, 

în 1676 (aşa cum scrie şi pe pahar). Originalul se află acum la Arhivele Naţionale 
Centrale din Bucureşti25 . Cea a lui Grigore Hăbăşescu, conferită în acelaşi timp are locul 
gol unde ar fi trebuit să fie desenul stemei26

• 

Tadeus, tatăl lui Alexandru descoperise originalul diplomei Hâjdeilor, la Iaşi27 • 
Sever Zotta, bun cunoscător al genealogiilor şi al stemelor boierilor moldoveni bănuia 
că hlamida şi coroana princiară se datorau lui Bogdan, care în timpul studiilor de la 
Harkov se autointitula „kneaz". Este adevărat că în 1805 guvernul ţarist pare să-l fi 
recunoscut pe Tadeu ca descendent al prinţului Moldovei, Ştefan Petriceicu28

, dar nu i-a 
acordat titlul de „kneaz". Sever Zotta crede că, cel mult, se putea să se fi acordat 
familiei dreptul, cu totul excepţional, de a adăuga blazonului coroana şi hlamida prin
ciară29. El descrie un blazon al lui Alexandru puţin diferit: în primul cartier steagul este 
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PL. I: Vcrrc de baptcmc d'Alcxandrc Hasdeu. 
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de aur „a cărui flamură vărgată, roşu cu aur are sus în stânga o cruce de aur", iar 
cartierul doi fondul violet. Descrierea este făcută după un desen executat chiar de Alexan
dru Hâjdeu30

• În diploma originală stema Hâjdeu este următoarea: scut militar cu bor
dură; în câmp steag cu hampa în stânga, dispus uşor în bandă, fasciat de trei piese, roşu/ 
galben, broşând pe roşu palid (culoarea este degradată de timp); în colţul de sus, lângă 
hampă, crucea roşie a Sfântului Andrei. Scutul este timbrat de coroană deschisă cu cinci 
fleuroane 31 • Stema este numai desenată, nu şi descrisă, în document se menţionează că 
„generossus Hisdeff' şi urmaşii lui erau trecuţi nobililor „utantur et fruantur stemaque 
illium hic expressum et dipictum inter stemmata nobilitatis Poloniae". Sever Zotta cre
dea că blazonul conferit pdată cu indigenatul era cel din secolul XIX: „scut de tip polon 
cu coif suprapus, împărţit în trei câmpuri: în cel din dreapta, pe fond verde un steag de 
aur a cărei flamură vărgată roşu cu aur are în stânga, sus o cruce de aur. În cel din 
stânga, pe fund violet emblemele Moldovei (cap de bour, soare, stea şi semilună). În cel 
din jos, pe fund roşu, spadă şi săgeată încrucişată"32 • 

La începutul secolului, stema familiei era reprodusă în Armorialul lui Em. 
Hagi-Moscu în următoarea formă: I - gonfalon de aur dispus în bare cu cruce roşie, 
broşând pe verde; 2 - cap de zimbru negru, cu stea de cinci colţuri, neagră între coame, 
broşând pe aur; 3 - săgeată de aur, spre dreapta peste care este încrucişată spadă cu 
garda de aur, broşând pe roşu33 • 

Familia Hâjdeu este una dintre puţinele familii boiereşti române care a benefi
ciat de diplomă de nobleţe, cunoscut fiind faptul că stemele româneşti sunt, în general 
de autoconferire. Descendenţii familiei, care au trăit mai mult în Polonia şi în Rusia 
erau încadraţi unui sistem heraldic instituţionalizat. Ei au folosit stema familiei nu 
numai pe sigilii (după cum arătam mai sus, Gheorghe-Lupaşcu, prin testamentul din 
1732, lăsa fiului cel mai mare şi sigiliul său). Boleslav, fratele lui Alexandru, care a 
trăit la Viena, i-a lăsat prin testament, la rândul lui, nepotului de frate, Bogdan şi două 
peceţi32 • Tadeu a pus să fie gravată pe paharul de botez al fiului său, iar Bogdan a 
aşezat-o pe zidul castelului de la Câmpina. Steme ale familiei Hâjdeu mai figurează 
şi pe alte sigilii ale lui Alexandru (PI. III A), ale lui Bogdan (PI. IIl B), aflate la 
Arhivele Naţionale Centrale, ca şi cavoul familiei de la Cimitirul Şerban Vodă din 
Bucureşti (PI. III C). Acestea din urmă ne-au fost semnalate de dl. Tudor Radu Tiron, 
căruia îi aducem cuvenitele mulţumiri pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie 
fotografiile şi desenul lor. 

Cele două obiecte descrise în lucrarea de faţă îmbogăţesc patrimoniul heraldic 
românesc, destul de sărac, demonstrând că boierimea română s-a folosit de heraldică nu 
numai ca mijloc de identificare şi validare, dar şi ca manieră de a se plia tiparelor 
comportamentului european al epocii. 

RESUME 

Au nombre des grandes fami/les moldaves, Ies Hasdeu se trouvent parmis Ies plus remarcables. La 
presen ce d 'un sceau et d 'un verre de bapteme, appartenant au pere du celebre savant Bogdan 
Petriceicu-Hasdeu, Alexandre Hasdeu (lui-meme un erudit), dans Ies co/lections du Musee National d'His
toire de Roumanie, nous a permis de rappeler /'histoire de la familie. L 'hude observe aussi /'evolution de 
leur blason depuis le moment qu 'ii ful concede, jusqu 'a la fin du XIX-e siecle. 

Vu que Ies familles Roumaines qui ont rei;ues des blasons de noblese de la part des Etats etrangers 
sont rares, la presence des objets armories de la familie Hasdeu doit etre connue. 

Cest it;i une preuve I 'abitude de se servir des blasons a / 'instar de la noblesse europenne 11 'etait 
pas ignoree par Ies Roumains, quoiqu 'i/s ne jouissaient pas d 'une institution hera/dique classique. 
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A 

B 

PL. II: A. Le secau d' Alcxandrc Hasdeu; B. L' cmprcintc du secau. 
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PL. III: A. L'cmprcintc d'un autrc secau d' Alexandre Hasdeu; B. L' empreinte, en timbre-sec, du sceau de 
Bogdan Petriceicu-Hasdeu; C. Le blason de la familie Hasdeu sur la scpulture du Cimitiere •erban Voda de 
Bucarest (Les photos de celte planche ont etc eommuniquccs par Mr. Tudor R. Tiron, auquel nous adressons 
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Illustrations 

Vcrrc de baptcmc d 'Alexandre Hasdeu. 
A. Le secau d'Alcxandre Hasdeu; B. L'cmprcinte du secau. 
A. L'emprcintc d'un autre secau d'Alcxandrc Hasdeu; B. L'emprcintc, en timbre-sec, du secau de 
Bogdan Petriceicu-Hasdeu; C. Le blason de la familie Hasdeu sur la scpulture du Cimiticrc "erban 
Voda de Bucarest (Les photos de celte planche ont etc eommuniquces par Mr. Tudor R. Tiron, 
auquel nous adressons notrc gratitude). 
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MEDALII CARE AU APARTINUT 
FAMILIEI BRĂTIANU PĂSTRATE 

LA MUZEUL NATIONAL • 

Katiuşa Pârvan 

Cabinetul Numismatic al Muzeului Naţional de Istorie păstrează în custodie câ
teva medalii care au aparţinut familiei Brătianu. Piesele au fost donate în anul 194 7 
vechiului Cabinet Numismatic al Academiei Române de către Eliza Brătianu, soţia omului 
politic Ionel I. C. Brătianu 1 • Nepoată de domn (Barbu Dimitrie Ştirbey, domn al Ţării 
Româneşti între iunie 1849 - octombrie 1853; septembrie 1854 - martie 1856), fiică de 
ministru, martoră a Războiului de independenţă şi de întregire, a celor două războaie 
mondiale, a făuririi României Mari precum şi a destrămării ei şi a instaurării comunis
mului, soţie a doi oameni politici remarcabili, deşi din partide opuse (Alexandru Mar
ghiloman, conservator şi Ionel I. C. Brătianu, liberal), a fost o „arhivă" vie a vremurilor 
pe care le-a .trăit. Recent au fost publicate câteva amintiri ale sale şi ale soţului, bogate 
în informaţii din care se degajă iubirea lor pentru neam şi ţară, pentru viitorul lor, pentru 
cultură. Căsătoria cu Ionel Brătianu a fost o comuniune între două personalităţi legate 
prin afinitate spirituală şi dragoste de ţară2 • După moartea soţului Eliza Brătianu s-a 
ocupat de organizarea Bibliotecii Fundaţiei Ionel I. C. Brătianu întemeiată de acesta, 
completând fondul de cărţi vechi, cărţi rare, periodice de largă circulaţie şi ridicând 
două clădiri anexe, una pentru Bibliotecă, cealaltă pentru o sală de conferinţe3 • În acelaşi 
timp a supravegheat finalizarea statuii din granit a lui Ionel Brătianu, colaborând în 
acest sens cu sculptorul Ivan Mestrovici. Biblioteca a fost donată în iunie 1946 Acade
miei Române, împreună cu toate clădirile aferente4

• 

Donaţia pe care o prezentăm este un aspect al permanentei preocupări a Elizei 
Brătianu de a păstra amintirea soţului pe care l-a respectat şi cu care a colaborat. 
Prezentăm mai jos aceste piese, importante din punct de vedere medalistic dar şi istoric: 

1. Medalie, Junimea română lui Thiers, 1875; gravor Stern; Paris. 

AV. Legendă circulară: DOMNULUI THIERS JUNIMEA ROMÂNĂ 16 SEP
TEMBRIE 1875. Central, două personaje feminine în costum antic reprezentând Aca
demiile Română şi Franceză. Sub alegorie, numele gravorului: STERN - PARIS. 

RV. Sus, legendă semicirculară: ROMA DOMINA RERUM. Central, lupoaica 
cu Romulus şi Remus. 

AE, 57 mm, Inv. PV. 244/Ac. 717/2356. 
Medalia a fost bătută de studenţii români aflaţi la studii în Franţa şi dedicată 

primului ministru Thiers, în semn de preţuire pentru patriotismul de care a dat dovadă 

1 Este cunoscută dragostea pentru cultură, cc i-a caracterizat pc membrii familiei Ion C. Brătianu, 
cu deosebire pasiunea lui Ionel Brătianu pentru istoric, pc care a transmis-o fiului, marele istoric Gheorghe 
Brătianu. Stau mărturie miile de volume - carte rară - şi documente, care oglindesc trecutul românilor, 
adunate de întreaga familie de-a lungul anilor, care au îmbogăţit celebra Bibliotecă de la Florica, dar şi 

bogata colcqic numismatică. Din păcate, anii vitregi au risipit aproape toată această trudă. 
2 Elisa Brătianu - Ion I. C. Brătianu, Memorii i11voluntore, Bucureşti, l 999, p. 5-8. 
3 Ibidem, p. 14; vezi şi C. Jurcă, Aşezămăntul Cultural /011 I. C. Brătianu, în Muzeul naţio11a/, XI, 

1999, p. 139-145. 
4 C. Jurcă, ibidem, p. 15. 
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în acţiunea de evacuare a teritoriului francez după războiul franco-prusac. Prin politica 
acestuia, Franţa a reuşit să plătească datoria de cinci miliarde de franci încă din 1873, 
înainte de termenul stipulat în tratatele de pace încheiate după război. 

Medalia a fost lucrată la Paris în atelierul gravorului Stem5
• 

2. Medalie premiu - Concurs de agricultură şi industrie Bucureşti - Onoare muncii 
stăruitoare, (1881), gravor W. KULLRICH. 

AV. Sus, legendă semicirculară: CAROL I REGE AL ROMÂNIEI. Central, 
Regde Carol l, cap spre dreapta. 

RV. Ghirlandă de stejar, ştiuleţi de porumb şi struguri, pe care sunt dispuse patru 
medalioane ce reprezintă capete de cal, berbec, bovideu şi plug. În interior, între două 
cercuri liniare, legendă circulară: * CONCURS DE AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE. 
Central, legendă pe trei rânduri: ON6RE I MUNCEi I STĂRUITORE I -

AE, 59 mm, inv. PV. 246/Ac. 717/2358 
Acest tip de medalii s-a distribuit participanţilor la expoziţiile agricole şi indus

triale anuale. S-au bătut astfel de piese cu două variante de revers, care diferă prin 
medalionul de jos: varianta I - plug cu roţile spre dreapta, varianta II - plug cu roţile 
spre stânga. Medalia noastră aparţine variantei li de revers. Modelul de faţă, nedatat, s-a 
păstrat până târziu, servind la baterea unor medalii pentru expoziţii judeţene şi în anii 
care au urmat după 1881 6

• 

3. Medalie dedicată lui George Bariţiu de către Academia Română, 1892; gravor P. 
TELGE; Berlin. 

AV. George Bariţiu, bust spre dreapta. Sub bust numele gravorului: P. TELGE 
BERLIN. 

RV. În câmp, legendă pe şase rânduri: ACADEMIA I ROMÂNĂ I LUI I GEOR
GE BARIŢIU I MAIU I 1812-1892. 

AE, 50 mm, inv. PV. 245/Ac. 717/2357. 
Medalia a fost bătută la moartea lui George Bariţiu, în 1892. În acelaşi an, la 

Bucureşti s-au sărbătorit mai multe jubilee, printre care şi 25 ani de la prima sesiune 
a Societăţii Academice Române, ce avusese loc în capitală, la 1/13 august 1867 şi la 
care participaseră, ca delegaţi din Transilvania, george Bariţiu împreună cu Timotei 
Cipariu. Un alt jubileu a fost împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Societăţii Tran
silvania pentru sprijinirea studenţilor români din Ardeal, înfiinţată la 3(15 mai 18677• 

Medalia de faţă a fost bătută la Be:i;lin de Paul Telge, bijutierul Casei Hegale în timpul 
lui Carol I. 

4. Medalie rombică, Reclădirea bisericilor Sf. Nicolae şi Trei Ierarhi din laşi, 1904, 
gravor ŞARAGA, Iaşi. 

AV. În câmp, trei medalioane: Regele Carol I, bust spre dreapta; jos, în dreapta, 
voievodul Moldovei Ştefan cel Mare, bust spre stânga şi în stânga domnitorului Vasile 
Lupu, bust spre dreapta. Sub medalioane sunt înscrişi anii de ctitorie şi reclădire a 
bisericilor. 

5 Catalogul medaliilor moldo-române cunoscute de la anul 1600 pânâ la 1906. p. 43, în BSNR, III, 
11-12, 1905-1906. 

6 BSNR, III, 1905-1906, p. 56; C. Moisil, Portre1ele monetare ale Regelui Carol I, Bucureşti, 1939, 
p.N. . 

7 Ibidem, p. 75; Istoria României, IV, p. 575. 
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RV. Central, imaginea celor două biserici. Deasupra lor legendă pe patru rânduri: 
RESTAURATE I - ÎN 1904 - I SUB DOMNIA I M. S. REGELUI CAROL. I. Sub 
biserici, legendă pe şapte rânduri; BIS. SF. NICOLAI 1493 BIS. TREI - ERARHI 
1639 / - FIIND - /MITROPOLIT AL MOLDOVEI ŞI SUCEVEI/ - PARTHENIU 
- I PRIM-MINISTRU D. A. STURDZA I MINISTRU CULTELOR SP. HARET I 
PRIMAR C.B. PENNESCU. 

AE, 45 mm, inv. PV. 248/Ac. 717/2360 
În 1904 s-au aniversat 400 ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, prilej pentru 

afirmarea dorinţei de împlinire a unităţii naţionale a tuturor românilor. Cu această ocazie 
au fost resfinţite şi bisericile amintite din laşi, reclădite prin grija regelui Carol I în al 
38-lea an de domnie, de către arhitectul francez Emil Andre Lecomte de Nouy8• Eve
nimentul a fost oglindit pe larg în medalistica românească9 • Din iniţiativa regelui s-a 
bătut o plachetă oficială (din argint, argint aurit, bronz) lucrată de sculptorul G. Popes
cu, absolvent al Şcolii de Belle Arte din Paris, profesor la Şcoala de Arte Frumoase din 
Bucureşti, medaliat de Şcoala din Paris. Placheta s-a distribuit oficialităţilor care au 
participat la inaugurare 10

• Tot atunci s-au bătut şi multe medalii populare, variante din 
argint, argint aurit, bronz, bronz argintat, bronz aurit. Între acestea se află şi medaliile 
populare rombice, cu sau fără toartă, din aceleaşi metale, lucrate la Iaşi de gravorul 
ŞARAGA şi la Bucureşti de gravorul CARNIOL1 1• • 

5. Medalie comemorati\·ă, Tricentenarul dinastiei Romanov, 1913, gravor JACCARD; 
Paris. 

AV. Ţarul Nicolae al II-iea şi întemeietorul dinastiei, Mihail Romanovici, busturi 
acolate. În exergă anii 1613-1913. 

RV. Sc~nă alegorică: Ţara, mitropolitul, boieri, ţărani, se pleacă ţarului Mihail 
Romanovici. In exergă, legendă în limba rusă şi numele gravorului: GR. A. JAKARI 12 • 

AE, 75 mm, inv. PV. 250/Ac. 717/2362. 

6. Medalie comemorativă, Jubileul Magazinului Theodor Radfron, 1923, gravor 
RADIVON; Bucureşti. 

AV. Legendă circulară între două cercuri liniare: FURNISORUL CURŢILOR 
REGALE ŞI METROPOLITANE . BUCUREŞTI. Central, legendă pe opt rânduri: 
JUBILEUL I MARELUI MAGASIN I - DE - I BIJUTERIE ŞI ARGINTĂRIE I 
TH. RADIVON I ÎN CASĂ PROPRIE - 1898 1923 I DECEMBRIE 

RV. Legendă circulară între două cercuri liniare: * CALEA VICTORIEI * 
BULEVARDUL ELISABETA 9 BIS. Central, legendă pe şase rânduri: 1856 I NI
COLAE CARAPATI I 1889 I THEODOR RADIVON I 1918 I NICOLAE RADI
VON I-. 

8 Arhitectul francez, membru corespondent al Academici Române, a fost invitat de Titu Maiorescu 
să lucreze la restaurarea Bisericii Curtea de Argeş (terminată în I 886). A lucrat în stil propriu la restaurarea 
bisericilor din Târgovişte, Iaşi, Craiova, fiind criticat aspru de C-tin Argetoianu în cartea sa, Pentru cei de 
mâine, I, (p. 226-227); la Sabina Cantacuzino, Din viaţa familiei fon C. Brătianu, I, Bucureşti, Ed. 1993, 
p. 207, nota 87. 

9 BSNR, III, 1905-1906, 132--134; G. Buzdugan, Gh. Niculiţă, Medalii şi plachete româneşti, 
Bucureşti, 1971, p. 252-255. 

10 BSNR, III, 1905-1905, p. 132-133. 
11 BSNR, III, 1905-1906, p. 132-134; G. Guzdugan, Gh. Niculiţâ, op. cit .. p. 252-255 
12 Cam în aceeaşi perioadă, firma franceză Jaccard a lucrat şi pentru România; de exemplu, 3500 

medalii Bărbălie şi Credinţă, trimise prin intermediul Legaţiei Române din Paris Casei Rcsch din ţară, pentru 
a fi distribuite, între anii 1916-1919; vezi Constanţa Ştirbu, BSNR, 88-89, (1994-1995), 1998, p. 247. 
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MC argintat, 31 mm, inv. PV. 249/Ac. 717/2361. 
Alături de Camiol, Radivon a fost unul din cei mai cunoscuţi şi prolifici gravori 

ce au lucrat în România, unde şi-au deschis ateliere la mijlocul secolului al XIX-iea, 
odată i;:u deschiderea ţărilor române spre Occident. Radivon s-a stabilit la Piteşti. Aici 
a lucrat împreună cu Nicolae Carapaţi, în magazinul acestuia deschis la 12/24 februarie 
1849. În 1856 atelierul/magazinul, care aparţinea tot lui Nicolae Carapati, s-a mutat la 
Bucureşti, într-o clădire veche cu gang, pe Str. Academiei, în faţa Psajului Majestic 
(astăzi, clădirea nu mai există) 13 • Din 1889, afacerea/atelierul îi rămâne lui Theodor 
Radivon, care a lucrat singur, din 1_898 mutându-se în casă proprie, pe Bulevardul 
Elisabeta nr. 9 bis, în casele Eforiei 14

• Incepând cu 1918 activitatea Casei este continuată 
de fiul său, Nicolae Radivon. 

Pentru comemorarea schimbărilor care au însoţit extinderea activităţii, Magazinul 
Radivon a bătut medalii: prima, pentru sărbătorirea a 50 de ani de la întemeiere, în 1899 
(bronz, bronz argintat, aluminiu, 30 mm); o altă medalie în 1906, pentru comemorarea 
anului jubiliar (Casa Radivon era furnizoarea Curţii regale) şi împlinirea a 50 de ani de 
la mutarea magazinului la Bucureşti (argint, metal comun, metal comun argintat, alumi
niu, 30 mm); o a treia medalie în 1923, pentru aniversarea a 25 de ani de la inaugurarea 
unei case proprii (argint, bronz, bronz argintat, 31 mm) 15• Exemplarul care a aparţinut 
lui Ionel Brătianu face parte din ultima emisiune, cea din 1923. Este foarte posibil ca 
Radivon să fi fost şi furnizorul familiei Brătianu, cu atât mai mult cu cât acesta şi-a 
început activitatea la Piteşti, de unde erau originari Brătienii 16 • 

7. Medalie comemorativă, Aniversarea a 60 de ani de la naşterea lui Jon I. C. 
Brătianu, 1927, gravor C. KRISTESCU, (Paris). 

AV. Bustul lui Ionel Brătianu spre dreapta; sus, legendă semicirculară: . 20. 
AUGUST. 1925. LUI. ION I. C. BRĂTIANU: PRIETENII. SEI. În câmp, deasupra 
umărului stâng, C. KRISTESCU. 

RV. Imagine alegorică: tânără în costum naţional (România), sprijinindu-se pe un 
scut cu stema României Mari şi întinzând un act de împroprietărire unui grup de săteni; 
în spatele ei un dorobanţ; în planul doi, monumentul lui I. C. Brătianu din Bucureşti. 
Legendă semicirculară: VISUL. STRĂMOŞESC. DE. VEACURI. ÎNFĂPTUIT. PRIN 
-. VITEJIA. OSTAŞULUI. ŞI. DESTOINICIA. CÂRMUITORILOR. În câmp, în 
stânga. C. K. În exergă, legendă pe două rânduri: .ROMÂNIA. MARE. ÎMPRO
PRIETĂ./REŞTE. PE. FII. SEI. VREDNICI. Pe muchie, cu litere incizate, AUR DIN 
ARDEALUL CE L-AI DEZROBIT. 

13 G. Costeseu, Bucureştii vechiului regat, Ed. Universul, Bucureşti, 1944, p. 171-172. 
14 Vezi şi G. Costcscu, ibidem. 
15 G. Buzdugan, Gh. Niculiţă, op. cit., p. 249, 256. 
16 Cu această ocazie facem cunoscute două mărturii medalistice inedite, referitoare Ia familia Radivon: 

I) mărţiş_or din metal comun alb, cu toartă, 1 Martie 1901; Av. Bustul bijutierului Theodor Radivon spre 
dreapta; Intre cercuri perlate, legendă circulară întreruptă: * TH. RADIVON * BIJOUTIER BUCAREST. 

Rv. În dreapta, grupaj floral; în câmp, stânga, legendă pc trei rânduri: 1 I MARTIE I 1901. 
AE, 20 mm, inv. PV. 1948/402/1633, Ed. Ştefan Capşa, ex. CNBAR. 
2) o mărturie de botez pentru Theodor Haralambie N. Radivon, născut la 15 ianuarie 1917, 

probabil fiul lui Nicolae Radivon bijutierul/gravorul: 
Av. Sus, legendă semicirculară: THEODOR HARALAMBIE N. RADIVON. Central, legendă pc 

şase rânduri (ultimul semicircular): NĂSCUT I 25 JAN. 1927 I - I BOTEZAT I 29 MAI 1927 I DE I 
OLIMPIA ŞI DR. H. THEODOREANU. 

Rv. În câmp, bustul Fecioarei cu pruncul spre stânga. 
MC argintat, 24 mm, cu toartă; colcc\ic particulară. Mulţumim şi pc această calc posesorilor colecţiei 

pentru permisiunea de a face cunoscute piesele. 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



324 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - xv 

AU, 69 mm, 192,30 g, inv. C. 4415/Ac. 310/458. 
Medalia a fost comandată încă din 1924 de prieteni, pentru 20 august 1925, ziua 

de naştere a lui Ionel Brătianu. Festivitatea oficială urma să aibă loc în 1927. Împre
jurări nefavorabile au anulat ceremoniile, ca urmare medaliile pregătite de prieteni nu 
s-au mai distribuit 17

• Medalia de aur a fost dăruită sărbătoritului. 
Modelatorul şi gravorul Constantin Kristescu, participant activ la Războiul de 

întregire a neamului, a lucrat multe medalii foarte reuşite prin alegoriile deosebit de 
sugestive, imediat după realizarea Marii Uniri, pentru Incoronare şi pentru multe din 
evenimentele care au urmat. Piesa de faţă a fost executată la Paris, în Atelierul Arthus 
Bertrand & Co 18

• 

8. Medalie, Pavilionul României la Expoziţia Internaţională de la Paris, 1937, gravor 
E. W. BECKER. 

Av. Regele Carol li purtând mantia Ordinului Mihai Viteazu, coif şi baston de 
mareşal; este reprezentat călare, în profil spre dreapta. Legendă în spatele capului: 
CAROLUS II şi în exergă: REX ROMANIAE./MCMXXXVII. În spatele piciorului 
stâng posterior al calului, semnătura gravorului E. W. BECKER/SCULP. 

Rv. În câmp poarta Pavilionului Expoziţiei României. De o parte şi de alta, 
legendă pe două rânduri: semicirculară, EXPOZITION INTERNATIONALE şi verti
cală, PARIS - 1937. Frontal, deasupra porţii, legenda SUB DOMNIA/REGELUI 
CAROL 11/ZIDITU'SA ACEST PAVILION, iar în exer~ă, COMISAR G.RAL. FIIND 
PROF. D. GUSTl/PROF. DIULIU MARCU ARH. In stânga porţii, jos, iniţialele 
gravorului EWB. 

AE, 60 mm, 91,5 g, inv. PV. 247/Ac. 717/2359. 
Emil W. Becker a fost gravorul Casei Regale în timpul lui Carol al Ii-lea; a lucrat 

multe medalii, plachete, monede, cu portretul acestuia şi cu reprezentări ce comemorau 
evenimente culturale de epocă sau edificii cunoscute. 

9. Medalie-decoraţie, BENE MERENTI clasa I, (1876), gravor {KULLRICH}. 

Av. Efigia regelui Carol I, în profil spre dreapta. Legendă circulară: CAROLUS 
I REX ROMANIAE. 

Rv. În cunună de stejar, legenda BENE MERENTI. 
Panglică din rips mov cu margini aurii. 
AE aurit; 32 mm, inv. PV. 251/Ac. 718/1. 
Considerăm că piesa poate fi datată 1876, deoarece tipul de legendă de pe avers 

apare pe medaliile bătute între anii 1866-1876, iar tipul de portret a fost introdus de 
Kullrich cu începere din anul 1870 19

• 

10. Medalie-decoraţie, Cucerirea Budapestei, 4 august 1919, gravor {M. KARA}, 
Oradea. 

Av. În cunună de măslin, legendă pe trei rânduri, deasupra acesteia fiind redat 
semnul artileriştilor: 4 AUGUST 1919/CUCERIREA/BUDAPESTEI. 

17 K. Pârvan, A. Mihalca, Câteva date privind opera medalisticâ a sculptorului Constantin Kristescu. 
in Acta Moldaviae Meridionalis, XV-XX, II, 1993-1998, p. 293-305, p. 295 şi nota 12 pentru bibliografic. 

18 Ibidem, p. 294-295, 297-298. 
19 BSNR, XIII, 27, 1916, p. 29; Enciclopedia României, I, p. 91; C. Moisil, op. cit„ p. 5--6; vezi 

şi Carmen Tănăsoiu, Carol I şi iconografia sa oficială - mărci poştale, monede, medalii -. în Mituri istorice 
româneşti. sub direcţia L. Boia, Bucureşti, 1995, p. 140-153. 
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Rv. În câmp, central, cartuş cu legenda: 28/3 OB./DIN/DIVIZIAT.VĂNĂTORI. 
În spate, ram de palmier. 

Panglică tricolor de mătase, fixată printr-un anou prins de două ramuri de măslin 
sudate în partea de sus a piesei. 

AE aurit, 46 x 30 mm, 11,2 g, PV. 252/Ac. 718/2. 
Divizia I Vânători a bătut două medalii pentru cucerirea Budapestei de către 

armata română în 1919. Nu se ştie cui a aparţinut această iniţiativă. S-ar putea ca Ionel 
Brătianu să nu fie cu totul străin de această iniţiativă, energia şi demnitatea cu care a 
apărat interesele României după primul război mondial, în special intransigenţa sa în 
apărarea drepturilor ţării noastre la Conferinţa de Pace de la Paris fiind un exemplu de 
patriotism20 • Prima, o medalie-decoraţie, din bronz aurit şi bronz (6 x 30 mm), pe revers 
cu un cartuş pentru numele combatantului, s-a distribuit tuturor ofiţerilor şi soldaţilor 
care au luat parte la operaţiile de luptă, după intrarea victorioasă a Diviziei în oraş. A 
doua, o mică medalie din argint cu toartă (20 mm), s-a bătut cu ocazia sărbătoririi unui 
an de la înfiinţarea Diviziei. Comemorarea a avut loc pe teritoriul capitalei maghiare 
unde staţiona încă armata română21 • Nu se cunoaşte autorul medaliilor. Înclinăm spre 
atribuirea lor sculptorului Mihail Kara din Oradea, el fiind şi autorul unei plachete din 
bronz oferite de grupul de divizii ocupante generalului Moşoiu, în ziua de 16 septembrie 
1919, plachetă ce comemora luptele purtate la Szolnok sub comanda sa, victoria de aici 
deschizând drumul spre cucerirea Budapestei22 • 

Prin această sumară prezentare a unor medalii şi medalii-decoraţii care au aparţinut 
familiei ce a dat generaţii de oameni politici devotaţi în primul rând ţării şi apoi par
tidului liberal, am dorit să redeşteptăm amintirea acestor mari bărbaţi de stat: Ion C. 
Brătianu (Brătianu tatăl), „paznic al românismului, vorbitorul şi făuritorul milioanelor 
de năzuinţi ce de veacuri au chinuit piepturile şi au luminat ochii româneşti, cel în care 
se trezea toată trufia latentă a unui neam conştient de originea lor nobilă şi de menirea 
lui civilizatoare" şi Ionel I. C. Brătianu (Brătianu fiul), „ce lucra doar pentru patrie şi 
neam, pe planul cel mare al istoriei, nu în cadrul restrâns şi meschin al actualităţilor 
trecătoare, un om care făcea onoare omului"23

• În această familie şi femeile au stat 
alături de bărbaţi, aducându-şi contribuţia direct, prin participare la viaţa publică sau, 
în umbră, creându-le soţilor sau fraţilor mediul familial calm, stabil, încurajator, necesar 
luptei politice24 • 

20 Vezi şi E. Dumitrescu, Intransigenţa lui Jon /. C. Brătianu la Conferinţa Păcii de la Paris, în 
Muzeul Naţional, XI, 1999, p. 131-138. 

21 C. A. Orăşianu, Medalia cuceririi Budapestei, în CNA, li, 11-12, 1922, p. 74-76. A doua 
medalie, cu toartă, are legenda de pe avers incizată, cu litere cursive, pe două rânduri: laşill/X/.11918; pe 
revers, legenda are aceleaşi caracteristici, dar este pc trei rânduri: D./. V/Budapest/ l!XJ. l 9 l 9; data de I 
noiembrie este cca a constituirii acestei Divizii la Iaşi, pentru campania din Ungaria. 

22 Idem, Medalii şi plachete, în CNA, IJI, 5--0, 1922, p. 41-43, p. 42-43, nr. 3. Acelaşi Kara a 
executat şi o mică medalie de zinc, unifacies, 25 mm, cu toartă, care menţionează în legendă numele câtorva 
localităţi unde s-au dat bătălii importante; ibidem, p. 43. 

23 S. Şerban, Brătienii, în Mituri istorice româneşti. sub direc1ia lui L. Boia, Bucureşti, 1995, p. 162 
şi notele 40--45. 

24 Pia Brătianu, soţia lui Ion C. Brătianu; Sabina Cantacuzino Brătianu, fiica cca marc a acestuia, 
participantă la toate acţiunile de binefacere ale epocii, colaboratoarea tatălui, sfătuitoarea fratelui, mereu 
alături de soi, medicul C-tin C. Cantacuzino, absolvent al Facultă!ilor de Medicină şi Farmacie din Bucureşti 
şi Paris, medic al Casei Regale, Efor al Spitalelor Civile, deputat de Brăila, senator de Prahova; vezi şi 
Sabina Cantacuzino, op. cit„ p. 67-68, notele 81 şi 142-146; Maria Pillat Brătianu, solia deputatului Ion 
Pillat, mama poetului Ion Pillat; Elisa Brătianu, soţia lui Ionel I. C. Brătianu, care s-a implicat în bunul mers 
al Fundaţiei Ionel Brătianu, autoarea donaţiei mai sus prezentate. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



326 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - xv 

Lista ilustraţiilor 

I. Medalie, Junimea română lui Thiers, 1875. 
2. Medalie premiu, Concurs de agricultură şi industrie Bucureşti - Onoare muncii stăruitoare, (1881). 
3. Medalie dedicată lui George Bariţiu de către Academia Română, 1892. 
4. Medalie rombică, reclădirea bisericilor Sf Nicolae şi Trei Ierarhi din laşi, 1904. 
5. Medalie, Tricentenarul dinastiei Romanov, 1913. 
6. Medalie, Jubileul Magazinului Theodor Radivon, 1923. 
7. Medalie comemorativă, Aniversarea a 60 ani de la naşterea lui Jon I. C. Brătianu, 1927. 
8. Medalie, Pavilionu/ României la Expoziţia Internaţională de la Paris, 1937. 
9. Medalie-decoraţie, BENE MERENTJ clasa I, (1876). 

10. Medalie-decoraţie, Cucerirea Budapestei, 4 august 1919. 

RESUMEE 

Les medailles qui ont appartenu a la familie Bratiano sont gardces au Musee National d'Histoire 
L'auteur prsente quelques medailles et medaillcs-decorations qui ont appartenues â la familie Bra

tiano, donnees a l'ancien Cabinet de medailles de la BibliothCque de !'Academie Roumaine en 1947, â 
l'occasion de la vingticme annivcrsaire de la mort de Jonci Bratiano. Ccs pii:ces ont une valeur intrinscque 
aussi qu'historique, en cxprimant des moments de l'histoire du pays et du parti liberal, de qui on liet la vie 
et l'activite des Bratiano. Ces Medailles sont: 
I. Medaille omagiale, La jeunesse roumaine a Mr. Thiers, 1875, graveur STERN, Paris; AE, 57 mm. 
2. Medaille-prix, Concours d'agriculture el d'industrie a Bucarest - L'honeure au travaille pirsiverante, 

(1881), graveur W. KULLRICH, Bucarest; AE, 59 mm. 
3. Medaille commemorative, L'Acadimie Roumaine pour George Barişiu a sa mort, 1892, graveur P. 

TELGE, Berlin; AE, 50 mm. 
4. Medaille rhombique commemorative, La reconstruction des iglises Sf. Nicolae el Trei Ierarhi de lassy, 

1904, graveur ŞARAGA, (lassy); AE, 45 mm. 
5. Mcdaille commemorativc, Tricentenaire de dynastie Romanov, 1913, graveur JACCARD, AE, 75 mm. 
6. Mcdaillc commemorativc, Le jubili du Magasin Theodor Radivon, 1923, gravcur RADIVON, MC 

argintat, 31 mm. 
7. Mcdaille commemorative, L'anniversaire de 70 annies de la naisance du Ionel I. C. Brătianu, 1927, 

grav (1881), eur C. KRISTESCO, Au, 69 mm; au marge l'inscription cntaillcc „AUR DIN AR
DEALUL CE L-AI DEZROBIT". 

8. Mcdaillc commemorativc, Le Pavillion de la Roumanie a l'Exposition lnternationale de Paris, 1937, 
graveur E. W. Becker, Bucureşti, AE, 60 mm. 

9. Medaillc-decoration, Bene Merenti I-ere classe, (1876), graveur (Kullrieh), Bucureşti, AE dore, mm. 
10. Medaillc-dccoration, L'occupation de Budapesta, 4 aout 1919, metal arginte, graveur (M. KARA), 

(Oradea), 46 x 30 mm. 

Les illustrations 

I. Medaille omagiale, La jeunesse roumaine a Mr. Thiers, I 875. 
2. Mcdaillc-prix, Concours d'agriculturi et d'industrie a Bucarest - L 'honeure au travaille perseverante, 

(1881). 
3. Medaille commemorative, L 'Academie Roumaine pour George Bari ţiu a sa mort, I 892. 
4. Medaille rhombique commcmorativc, La reconstruction des eglises Sf Nicolae et Trei ierarhi de lassy, 

1904. 
5. Medaillc commcmorativc, Tricentenaire de dynastie Romanov, 1913. 
6. Mcdaille commemorative, Le jubi/e du Magasin Theodor Radivon, 1923. 
7. Mcdaille commcmorativc, L 'anniversaire de 70 annees de la naisance du Ionel I. 

C. Brătianu, 1927; au margc l'inscription entaillee „AUR DIN ARDEALUL CE L-AI DEZROBIT". 
8. Mcdaille commemorativE, LE Pavillion de la Roumanie a l'Exposition lnternationale de Paris, 1937. 
9. Medaille-decoration, Bene Merenti 1-ere classe, (1876). 

I O. Mcdaillc-decoration, L 'occupation de Budapesta, 4 a6ut I 9 I 9. 
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l. Medalie, Junimea română lui Thiers, 1875; 
2. Medalie premiu, Concurs de agricultură şi industrie Bucureşti - Onoare muncii stăruitoare, (1881); 

3. Medalie dedicată lui George Bariţiu de către Academia Română, 1892. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



4. Medalie rombică, reclădirea bisericilor Sf Nicolae şi Trei Ierarhi din laşi, 1904. 
5. Medalie, Tricentenarul dinastiei Romanov, 1913. 

6. Medalie, Jubileul Magazin11lui Theodor Radivon, 1923. 
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7. Medalie comemorativă, Aniversarea a 60 ani de la naşterea lui Ion !. C. Brătianu, 1927. 
8. Medalie, Pavilionul României la Expoziţia internaţională de la Paris, 1937. 
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9. Medalie-decoraţie, BENE MERENTI clasa I, (1876). 
10. Medalie-decoraţie , Cucerirea Budapestei, 4 august 1919. 
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VIII. RESTAURARE, CONSERVARE 

TRANSFORMAREA OBIECTULUI 
ÎN EXPONAT 

Rodica Antonescu 
Restaurator grafică 

Obiectele obişnuite, utilizate astăzi de noi în mod curent, vor căpăta cu timpul 
încărcătura anilor şi a propriului lor destin şi vor intra într-o altă lume unde li se vor 
descoperi calităţi şi funcţii noi, utile acesteia. Ea -se află de altfel în preajma noastră, 
fiind pentru mulţi dintre noi o preocupare care poate lua forma simplă a unui hobby, sau 
pe cea complexă a unei reale vocaţii profesionale. 

Intrarea obiectului în această lume „paralelă" este favorizată de decelarea acelor 
calităţi latente care-i conferă o nouă ipostază: aceea de martor. El se încadrează astfel 
unei categorii şi devine element al unei „colecţii" private sau publice. 

Dacă în micile tezaurizări sau la începuturile muzeografiei calitatea de mărturie 
îi asigură obiectului accesul imediat în expunere, situaţia devine alta în aglomerările mai 
ample şi mai complexe. În acestea din urmă obiectul intră într-o structură de valori unde 
sunt hotărâte importanţa (conţinut şi amploare) mărturiei precum şi locul acestuia în 
noua lume. În acest context, apariţia unui obiect într-o expunere este o consacrare. Cu 
această ocazie, în care deţinătorul şi vizitatorul îşi confruntă competentele, obiectul este 
prezentat ca trofeu major sau ca element auxiliar al unei demonstraţii. ln ambele cazuri, 
obiectul trebuie să aibă puterea de a susţine ipostaza care i-a fost destinată şi să-şi 
menţină această capacitate pe întreg răstimp al expunerii, ca şi mult timp după aceea. 

În legătură cu acest din urmă aspect am avut ocazia să reflectăm cu ocazia 
deschiderii primelor două secţiuni ale expoziţiei de bază a Muzeului Municipiului 
Bucureşti, fiind în situaţia de a decide în legătură cu mijloacele concrete de expunere 
optimă a câtorva zeci de piese muzeale pe suport papetar sau proteic. 

În mod obişnuit se proceda astfel: 
- lucrările de grafică erau uneori montate într-un passe-partout şi apoi înrămate, 

sau erau expuse liber pe un plan înclinat într-o vitrină închisă. 
- hărţile, unele documente şi imprimate erau agăţate direct sau lipite pe pereţi, 

ori erau aşezate liber într-o vitrină. Uneori (rar) erau înrămate direct, fără passe-partout. 
- fotografiile mari îşi păstrau de obicei montarea originală şi erau înrămate. Cele 

de mici dimensiuni erau aşezate, grupate sau răsfirate, pe fundul unei vitrine. 
Deşi „om de muzeu" de peste douăzeci de ani, am avut întodeauna o anumită 

reţinere faţă de unele dintre aceste soluţii de expunere şi în special faţă de acele montaje 
în care se alăturau, într-un aranjament monoton şi egalizator, piesele originale şi copiile, 
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documentele autentice, diagramele colorate şi „citatul" corespunzător. În plus, aceste 
expuneri porneau de la o senină ignorare a necesităţilor de conservare corectă, ceea ce 
a produs degradări majore unor piese valoroase din patrimoniul muzeelor (în special al 
celor de istorie). Mi-am amintit de enorma plictiseală şi milă care ne invadau la vederea 
bietelor hârtiuţe îngălbenite şi boţite, lipite „estetic" pe geamurile vitrinelor de muzeu 
sau care zăceau pe fundurile unor cutii de sticlă prăfuite. 

Din toate acestea am extras un lucru esenţial: 
Obiectul (de muzeu) trebuie ajutat să devină exponat. (Chiar „trofeul" cel mai 

valoros poate deveni o banalitate dacă e susţinut de o strategie adecvată). 
Acest „ajutor" poate fi acordat în două moduri majore care trebuie să fie coin

cidente: asigurarea condiţiilor de conservare şi favorizarea condiţiilor de recepţionare. 
Dacă o conservare corectă dispune de un set de reguli stricte, recepţionarea exponatelor 
ar trebui să se ghideze măcar după normele artei oratorice într-un discurs, de data 
aceasta non-verbal, în care fiecare obiect este o frază cu o anumită elocvenţă. 

Aşadar aceste două cerinţe trebuiau îngemănate într-o soluţie tehnică de expu
nere, în condiţiile în care majoritatea pieselor implicate contau prea puţin sub aspect 
artistic, iar valoarea lor istorică şi documentară le situau în categoria mărturiilor indi
recte ale unor vieţi mai mult sau mai puţin ilustre. 

Bazându-se pe caracterul de receptacol temporal pe care fiecare obiect îl 
dobândeşte treptat, am insistat în sensul supraevaluării fiecărei piese, oricât de umilă 
sub aspect utilitar, fusese ea în „viaţa activă". În primul rând a fost subliniată încărcătura 
estetică latentă: au fost montate în passe-partout şi înrămate (după toate regulile conser
vării corecte) certificate de naştere, de căsătorie, de înmormântare, bilete de vaccinare, 
scrisori particulare sau oficiale cu o caligrafie elegantă, (specifică vremii), foi de re
censământ, alături de hrisoave sau hărţi şi planuri vechi ale Bucure~tiului. Toate acestea 
s-au aşezat pe lângă alte exponate care în mod tradiţional sunt montate în passe-partout 
şi înrămate, precum fotografiile de epocă sau lucrări de grafică artistică. 

Astfel „hârtii" de uz comun au depăşit nivelul de obiecte ilustrative pentru o idee 
(tema expoziţiei) devenind exponate de sine stătătoare, cu o încărcătură istorică sporită 
de chiar ipostaza nou dobândită. Ele devin „exemplare" multivalente sub aspect istoric 
şi estetic, fiind receptacole ale unei durate făcută astfel manifestă. Prin integrarea stilis
tică a modalităţilor de conservare şi expunere a pieselor pe suport papetar şi proteic, în 
contextul general al celor două secţiuni expoziţionale, s-a asigurat coerenţa expresivă a 
acestora, fiind în acelaşi timp păstrată în parametrii optimi şansele prelungirii vieţii 
fizice a fiecărui exponat. 

Această „punere în operă" a obiectului muzeal printr-o adecvare a tehnicii de 
expunere la cerinţele de conservare şi etalare favorizează o serie de reflecţii cu privire 
la treptata transformare a umilelor noastre utilităţi cotidiene în mărturii ale timpului trăit 
de fiecare dintre noi. Este un prim pas înspre o reconsiderare a trecutului imediat şi 
prilejul unei senzaţii aproape fizice a prezenţei Istoriei prin preajmă. 

SUMMARY 
Objects Turned into Exhibition ltems 

Usual objects acquire, in time. special significations. Once admitted in the .. para/le/" world of 
museum exhibition spaces. these objects become witnesses of their own epoch. Special requests are men
tioned in the present paper. that allow a simple object to turn into an eJ.pre.uive exhibition item. 
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UTILIZAREA BALSAMULUI 
A W 

IN TEHNICA VERNISARII, 
LA CERAMICA DECORATIVĂ. 

Liana Dupont 
Restaurator ceramică porţelan - sticlă 

Aspectul unui obiect spart în zeci şi zeci de fragmente, este o imagine tristă şi 
dezolantă. Acel obiect s-a născut din talentul unor înaintaşi ce-şi amprentau sufletul şi 
mintea în ceva ce trebuia să fie util sau să încânte privirea. 

Tristeţea din faţa dezastrului se metamorfozează într-o dorinţă fermă de a găsi 
formula magică: a transforma „prezentul" în „trecut"-

Aşa a apătut restaurarea, iar noi ne facem datoria. 
Din punct de vedere estetic, în arta decorativă se impune restaurarea iluzionistă. 

Important este ca şi materialele folosite să fie rezistente în timp la toţi factorii de mediu. 
Cu toate acestea, obiectul restaurat nu va dobândi niciodată proprietăţile fizice cele 
avute iniţial, el rămânând un bolnav ce trebuie tratat şi întreţinut cu mare atenţie. 

O să prezint cazul unui „Platou de faianţă secol XVI", marcat T - „Faenza", 
aparţinând colecţiei Dan Nasta, donat împreună cu alte zeci de obiecte Muzeului 
Mogoşoaia. 

Platoul era spart în 43 fragmente, iar acestea în majoritate prezentau exfolieri ale 
glazurii groase, de-a lungul casurilor. 

La o asamblare provizorie, am observat lipsa mai multor fragmente - 18 la nu
măr. Glazura sărită pe suprafeţe mari, făcea ca decorul pictat să fie grav afectat. Nici 
glazura aparent intactă nu prezenta o aderenţă bună la suport. În cazul acesta se impunea 
o consolidare a glazurii pe arii întinse. Consolidarea glazurii a constat în injectarea sub 
glazură a adezivului „Araldite 2020" cu polimerizare în 24 de ore, adeziv foarte fluid 
şi transparent, folosit mai ales la asamblarea prin infiltraţie a sticlei şi porţelanului dur. 
Asamblarea propriu-zisă s-a realizat cu adeziv „Araldite Standard" (24 h), mai vâscos 
decât „Araldite 2020". Cel din urmă nu poate fi folosit la asamblarea fragmentelor din 
faianţă, terra-cottă, gresie, deoarece aceste materiale cu porozitate ridicată absorb ade
zivul. 

A urmat chituirea zonelor exfoliate ale glazurii. Fie pe porţiuni largi, fie foarte 
mici, de-a lungul rosturilor, aceste cratere, foarte multe la număr, au fost chituite cu 
răşină epoxidică rapidă „Araldite Rapid" (10 minute). Fiind vorba de o muncă într
adevăr minuţioasă, chituirea faţă-verso, la acest platou a durat mult timp, circa o lună. 
Tot cu răşină epoxidică rapidă „Araldite Rapid" au fost completate toate fragmentele şi 
aşchierile superficiale lipsă. 

Răşina epoxodică rapidă ce a servit la chituri a fost combinată cu pigment alb de 
zinc, pentru a da luminozitate retuşului de culoare. 

Finisarea mecanică a tuturor chiturilor şi completărilor s-a realizat cu glass-papier 
foarte fin. 

Etapa retuşului de culoare, retuş făcut cu vemi acrilic şi culori de ulei degresate, 
a necesitat adecvarea nuanţelor folosite în concordanţă cu cele ale originalului. Astfel 
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s-a realizat, atât pe faţa platoului, cât şi pe spatele acestuia, un retuş iluzionist, menit 
să aducă în faţa privitorului, frumuseţea iniţială a obiectului. 

Finalul restaurării, a constat în aplicarea pe toată suprafaţa platoului, a „Balsamu
lui de Canada'', aplicat prin pensulare, balsam ce conferă obiectului aspectul glazurii 
groase, sticloase şi transparente. 

Balsamurile sunt lichide siropoase, dense, se secretă spontan din crestătura făcută 
în scoarţa coniferelor. În aer se îngroaşă lent şi în urma volatilizării uleiurilor eterice, 
oxidării şi polimerizării, se transformă în răşini solide. 

„Balsamul de Canada" se obţine din brad canadian (Abies balsamea). Este de 
culoare galben pal, cu totul transparent, cu un miros plăcut. 

În pictură se folosea relativ puţin, deoarece prin uscare pierdea elasticitatea. Este 
rezistent la factorii de mediu. Are indicele de refracţie (n = 1,5194) tot atât de mare ca 
şi sticla optică şi de aceea se foloseşte în sticla optică, ca un clei pentru lentile. 

Am experimentat acest balsam pe porţelan, faianţă, majolică, materiale ceramice 
glazurate şi am constatat aspectul sticlos al stratului aplicat, transparenţa acestuia şi 
stabilitatea în timp. Inconvenientul acestui balsam este timpul îndelungat de uscare /cca 
l O zile). De aceea obiectul trebuie ferit de impurităţi. Aplicat în strat gros tinde să se 
scurgă, de aceea pensulaţiile trebuie făcute şi pe verticală şi pe orizontală, astfel încât 
balsamul să fie foarte bine întins pe toată suprafaţa dorită. 

M-am decis să experimentez acest balsam atunci când am citit despre acesta că 
are indice de refracţie asemănător sticlei, deci foarte transparent. Fiind o răşină naturală, 
nu intră în reacţie cu vemiurile sintetice, deci poate fi aplicat peste acestea. Este rever
sibil, având ca solvent acetonă. De obicei haina finală de vemi dă ceramicii o bună 
protecţie mecanică şi o apără de contactul direct cu atmosfera. 

Este o metodă a finalizării retuşului adecvată numai obiectelor de artă decorativă, 
pentru a le schimba înfăţişarea, pentru a da adâncime retuşului, luminozitate culorii şi 
unitate compoziţiei. 

Astfel, un obiect de mare valoare istorică şi estetică, poate fi repus în circuitul 
expoziţional, iar accidentul suferit prin spargere, rămânând secretul restauratorului şi al 
dumneavoastră. 

RESUME 

L'article ci-presen/ „L'utilite du balsam dans la tehnique du vernissage quant a la ceramique 
decorative", concerne un produit jadis utilise pour le vernissage dans la peinture en couleurs d'huile, 
applique dans le vernissage de la ceramique decorative restauree. Ainsi. un plateau en fai"ence du XV/e 
siecle. appartenant a la collection Dan Nasta, a sou.ffert un accident qui l'a reduit en 43 fragments. Apres 
la restauration avec de la resine epoxi Araldite (24 h) et Araldite Rapide, apres le retouche de couleur aux 
vernis acrilique et pigmenls c 'est le /our du vernissaje final au „Balsam de Canada". Ce produit joue le 
role d'une glasure vitreuse et tout fois d'un material protecteur, etan/ relativement stable. 
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J. Platou de faianţă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă , înainte de restaurare. 
Ansamblu - stare fragmentară - 43 fragmente. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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2. Platou de faianţă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă, în timpul restaurării . 
Ansamblu - faţă. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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3. Platou de faianfă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă - în timpul restaurării (asamblare provizorie). 
Ansamblu - spate. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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4. Platou de faianţă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă, în timpul restaurării. 

Detaliu - faţă. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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5. Platou de faianţă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă, în timpul restaurării. 

Detaliu - spate. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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6. Platou de faianţă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă, în timpul restaurării. 
Detaliu - faţă. 

Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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7. Platou de faianţă - sec. XVI - Faenza. 
Fotografiat în lumină directă, în timpul restaurării. 
Ansamblu - faţă. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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8. Platou de faianţă - sec. XVI - Facnza. 
Fotografiat în lumină directă, după restaurare. 
Ansamblu - faţă. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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9. Platou de faianţă - sec. XVI - Faenza. 
Fotografiat în lumină directă, după restaurare. 
Ansamblu - spate. 
Restaurator: Liana Dupont 
Fotograf: Vlad Coliţă 
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SPATII SI IMAGINATIE . . ' 

Simona Găgescu 
Restaurator ceramică porţelan sticlă 

În lucrarea de faţă vă voi reţine atenţia asupra organizării unor spaţii ca ateliere 
de restaurare ceramică-sticlă, din ţara noastră şi din străinătate, ateliere în care am avut 
ocazia să lucrez. Mă refer aici la imaginaţie ca instrument practic şi operant de lucru. 

Fie că aceste ateliere-laboratoare sunt amenajate în clădiri modeste, fie în clădiri 
de patrimoniu, prestigioase, adaptarea la necesităţile funcţionale a presupus eforturi de 
imaginaţie în vederea utilizării maxime a surselor de lumină naturală şi a folosirii optime 
a surselor de apă şi căldură. 

Chiar dacă spaţiile luate în discuţie sunt concepute pentru un restaurator, trei sau 
opt, în fiecare dintre ele se regăseşte o atmosferă caracteristică: muzica favorită, zgomotul 
instrumentelor de lucru, obiecte în diferite stadii de restaurare. 

Primul caz avut în vedere este atelierul de restaurare ceramică arheologică al 
Muzeului de Istorie Sighişoara. Acest romantic oraş medieval, situat în centrul ţării, are 
„organele vitale" concentrate între zidurile I.hlei cetăţi aflate pe un promontoriu împădurit. 
Inima oraşului bate în Turnul cu ceas, clădire ce adăposteşte Muzeul de Istorie. Într-o 
încăpere adosată acestui turn a fost amenajat atelierul de restaurare (planşa I). Încăperea 

PLANSA I -

5iGHi50AR.A 
a 

are o suprafaţă de 16 m2 - două uşi (una spre biblioteca documentară, alta spre un gang 
pietruit) şi două ferestre situate pe câte o latură. ferestrele mici, săpate în ziduri groase, 
prevăzute cu gratii, nu oferă o lumină generoasă. Tavanul jos, cu grinzi de lemn, pardoseala 
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de gresie şi soba de teracotă (cu plită) oferă o atmosferă caldă. În faţa uneia dintre 
ferestre, o masă de lucru (o placă de marmură), în faţa celeilalte ferestre, un scaun 
ţărănesc cu trei picioare, pervazul ferestrei, pentru instrumente: un bun loc de muncă. 
Cu toate improvizaţiile, acest atelier oferă o atmosferă de lucru foarte bună, din motive 
mai mult subiective. 

O sută de kilometri mai la sud, la Braşov, important oraş de munte, cu o componentă 
medievală, atelierul de restaurare ceramică (aprox. 40 m2) al Muzeului de Istorie este 
găzduit într-o casă ţărănească, legată de Bastionul Ţesătorilor, complex arhitectural 
medieval (planşa II). 

'PLAN5A li: ·-

BRA50V „--

Casa-atelier, tip vagon, are 3 încăperi. Intrarea se face printr-un mic vestibul, din 
care se poate urca în pod. Prima încăpere este prevăzută cu un mare bazin de spălare, 
instrumente pentru apă distilată, un banc de lucru de tâmplărie, un aragaz, o masă 
centrală de lucru. Încăperea următoare are o masă centrală de sortare şi mese de lucru 
dispuse de-a lungul pereţilor. O încăpere mică, spre stradă, funcţionează ca 
birou-bibliotecă. Atelierul are 3 ferestre: una pentru fiecare încăpere, tavanul cu grinzi, 
pardoseala cu linoleum. În acest spaţiu se pot lucra obiecte de ceramică, metal şi se 
execută diverse servicii pentru muzeu - de exemplu, butaforie. Atmosfera este a unui 
atelier meşteşugăresc dintr-un oraş de munte. 

Spre Dunăre, la sud, într-un oraş din Câmpia Bărăganului, Alexandria, Muzeul de 
istorie dispune de o clădire nouă (o fostă şcoală-atelier) - spaţiu generos, cu parter şi 
două etaje-hală aproape necompartimentate. Parterul este amenajat de curând în ateliere 
de restaurare, depozit şi birouri (planşa III). Atelierul de restaurare ceramică al acestui 
muzeu (35 m2 aprox.) este învecinat cu depozitul de ceramică şi dispune de o încăpere 
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luminoasă, cu o fereastră situată mai sus, dar largă, cu rafturi solide, masă de sortare, 
cuve faianţate de spălare, pardoseală anti-acidă. Acest atelier laborator are deja o dotare 
bună şi o bună perspectivă, de asemenea. Până şi la masa de lucru a acestui restaurator 
se simte atmosfera luminoasă a oraşului din plină câmpie. 

Mă voi referi, în continuare, la câteva ateliere din Capitală. 
Muzeul Naţional de Istorie, găzduit în impunătorul fost-Palat al Poştelor, monu

ment de arhitectură, are laboratorul de restaurare ceramică arheologică în demisolul 
clădirii. Dispune de două încăperi foarte mari (2 x 50 m2), învecinate cu birourile 
arheologilor şi cu un depozit de carantină. Iluminarea acestor încăperi înalte se face cu 

PLANSA i 
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ALEXANDR,IA 

ferestre situate foarte sus. Ambele spaţii sunt amenajate cu câte o masă centrală şi mese 
de lucru dispuse de-a lungul pereţilor, cuve faianţate de spălare, după cum reiese din 
planşa IV. Aceste ateliere, generoase ca spaţiu, sunt reci datorită pardoselii de ciment 
şi a faptului că jumătate din înălţimea pereţilor este sub nivelul de călcare. Pot însă 
găzdui până la 8 restauratori şi se bucură de vecinătatea laboratoarelor de investigaţii 
şi de restaurare metal. 

Un alt Muzeu Naţional este cel de Artă, găzduit în fostul Palat Regal, prestigioasă 
clădire din inima Capitalei. Atelierul de restaurare ceramică decorativă este situat la 
etajul 2 al aripii „personal" (planşa V). Dispune de 2 elegante încăperi (2 x 20 m2) ce 
comunică între ele şi cu un spaţiu pentru spălări. Fiecare încăpere are un perete-fereastră, 
ce oferă o lumină naturală foarte bună, aproape toată ziua, fapt benefic pentru integrările 
cromatice la ceramica decorativă. 
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Am lucrat într-un singur atelier cu o iluminare mai bună: atelierul Muzeului 
Naţional al Ceramicii de la Sevres (lângă Paris) (planşa VI). Acest atelier (2 x 30 m2) 

este amenajat la ultimul etaj al muzeului pe care-l deserveşte. Are o încăpere mare 
compartimentată în două zone, una dintre ele având tavanul de sticlă. Acest spaţiu are 
pardoseala de gresie şi mochetă, judicios alternate. Deşi cerul oraşului este de cele mai 
multe ori gri, atelierul e luminos. 

fi"~.l'I'" HfT1"..&'l. 

lE IU\-11 icii ""' 

~ • 

NUtfLlL NA-TiONA-L A-L 
' I 

SEVllE6 
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Ultimul atelier pe care-l voi supune atenţiei Dvs. este cel al Muzeului Municipiului 
Bucureşti. Patrimoniul variat al Muzeului - arheologie, artă decorativă - oferă o paletă 
de obiecte de la cahle medievale şi sticlă romană până la faianţă din evul mediu târziu 
şi ceramică decorativă. 

Atelierele de restaurare ceramică - sticlă şi metal sunt organizate la etajul II al 
Casei memoriale a marelui actor Constantin Nottara (planşa VII). 

Apartamentul preexistent a fost transformat astfel: 
-:-- o încăpere (fostă birou) pentru ceramică - 5 locuri de muncă şi un atelier foto 

amenajat îritr-o fostă baie; 
- o încăpere (fostă dormitor) pentru metal (2 locuri de muncă), cu o masă pentru 

banc de lucru; 
- o încăpere (fostă bucătărie) pentru tratamente chimice; 
- încăperea centrală (fostă sufragerie-salon) într-o încăpere comună, cu masă de 

sortare şi un spaţiu video. 
La demisolul clădirii funcţionează un laborator de investigaţii. 
Obiectele beneficiază de investigaţii, fotografii, filmări, de tratamente chimice şi 

integrări cromatice, de tot ce au nevoie. 
Atmosfera familială din atelier suplineşte dotările încă imperfecte. 
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[ ~i] 

Muzeul Municipiului Bucureşti dispune şi de alte ateliere de restaurare: 
- grafică, carte, icoane - amenajate la etajul casei unui colecţionar (monument 

istoric); 
- pictură, textile - amenajate în dependinţele Muzeului marelui pictor Theodor 

Aman. 
A existat o încercare de centralizare a acestor ateliere într-un spaţiu nou, special 

construit din temelii. 
Acest proiect, comandat de muzeu, există şi el sintetizează eforturi de depăşire 

a obişnuitului „aşa am apucat" sau „aşa exista deja", sau „aşa am văzut şi la alţii". 
Punerea sa în practică ridică, probleme financiare, de amplasament, dar şi probleme 
născute din „factorul uman". Portretul-robot al atelierului de restaurare ceramică ideal 
ne-a preocupat atunci când s-a alcătuit tema proiectului. 

SUMMARY 
Spaces and Imagination 

By the presen! paper I shall call your attention to some spaces organized as restoration workshops 
for glassware and ceramics. 

I shall refer to some workshops in Romania and abroad. where I had a chance to work. I shall deal 
with imagina/ion as a practicai a11d operative instnm1e111. 

Be these /aboratory-workshops orga11ized in modest b11ildi11gs or in famous patrimo11y edijices, 
rheir adjuslmenl ro functiona/ needs has implied a slrech of imagina/ion, in order Io make rhe mos/ of 
natural illumination, water and hear sources. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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IX. IN MEMORIAM ... 

AUREL DUTU • 

În luna august a anului 2000 a plecat, în mod neaşteptat, 
un distins istoric şi un om a cărui viaţă s-a împletit mereu cu 
activitatea Muzeului Municipiului Bucureşti. Născut la Brăi
la, în anul 1928, într-o familie de muncitori a conştientizat de 
timpuriu valoarea lucrului bine tăcut prin tenacitate, efort şi 
seriozitate. În acest mod a abordat şi studiile de istorie tăcute 
în cadrul Institului Pedagogic Bucureşti şi apoi la Facultatea 
de Istorie a Universităţii Bucureşti, după o perioadă în care 
a lucrat ca muncitqr din lipsa posibilităţilor financiare de a-şi 
continua studiile. In anul 1959 se integrează colectivului de 
specialişti ai „Muzeului de Istorie al Oraşului Bucureşti" în 
calitate de muzeograf şi apoi şef al secţiei de istorie moder
nă. Cu pasiune şi dăruire participă la toate activităţile speci
fice: conferinţe, sesiuni de comunicări sau organizarea de 
expoziţii cu specializare spre perioada· revoluţiei de la 1848 şi a epocii lui Cuza. Un 
aport deosebit l-a avut prin studiile dedicate revoluţionarilor bulgari care au locuit în 
Bucureşti cu o atenţie specială către Hristo Botev, ceea ce a determinat nominalizarea 
sa în Comisia mixtă româno-bulgară de istorie şi cultură alături de distinşii istorici Virgil 
Cândea, Vasile Drăguţ şi Nicolae Ceachir. 

După apariţia revistei muzeului, Aurel Duţu va fi prezent aproape permanent în 
paginile acesteia cu articole care se remarcă, într-o epocă ce solicita mistificarea istoriei 
pentru interese politice, prin rigoarea informaţiei ştiinţifice, şi abordarea acelor probleme 
care se bazau pe documente şi puteau evita comentariile. O atenţie specială o va acorda 
unui aspect mai neglijat al cercetărilor, acela privind dezvoltarea industriei bucureştene de 
la manufactură la fabrică, cu toate problemele ce le implica aceasta: economice, tehnice 
dar şi sociale. Din păcate, perspectiva continuării acestor cercetări s-a întrerupt brusc. 
Exista în portofoliu începutul unei monografii dedicate schitului Darvari şi o mulţime de 
fişe care se doreau a deveni istoricul străzii Călăraşi şi poate alte intenţii neexprimate dar 
gândite. L-am cunoscut către sfârşitul activităţii şi ceea ce m-a frapat a fost tinereţea cer
cetătorului. Cu aceeaşi răbdare şi pasiune căuta, investiga, încerca să descopere adevărul 
pe bază de documente şi date certe. Şi nu obosea„ „ efortul nu i se părea prea mare. Ore 
petrecute la Arhivele statului sau la Bibliotecă i se păreau o firească petrecere a timpului 
său. Se pensionase în 1988 dar a revenit în calitate de colaborator la „casa lui" din punct 
de vedere profesional MMB. A participat la organizarea unor noi expoziţii, a tăcut ordine 
în arhiva muzeului şi acum, în august 2000, cu aceeaşi implicare acceptată fără rezervă a 
dorit să facă parte din colectivul ce pregătea realizarea expoziţiei „Arhitectură şi urbanism 
în Bucureştii sec. XIX-XX'', a selectat obiecte, a dat idei cu experienţa de muzeograf pe 
care o avea şi a anunţat „Plec pentru o săptămână să mă odihnesc şi apoi o terminăm, nu 
aveţi nici o grijă". Şi a plecat peste o zi de tot. 
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Am pierdut un coleg dar mai ales am pierdut un om căci aceasta a fost trăsătura 
fundamentală a caracterului său: cinstea, onestitatea şi dăruirea păstrate cu modestie. 
Aurel Duţu a fost un OM. 

Cezara Mucenic 
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„Administraţia bucureşteană în timpul primariatului lui Barbu Ştefănescu Delavran
cea". În: Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, 1968, 6, pg. 149-162. 

„ Realizări ale administraţiei bucureştene la începutul sec. al XX-iea ". În: 
Bucureşti.Materiale de istorie şi muzeografie, 1969, 7, pg. 99-107. 

„ Consideraţii privind componenţa guvernului provizoriu de la Islaz". În: Bucureşti. 
Materiale de istorie şi muzeografie, 1969, 7, pg. 99-107. 

„Manufactura de tutun „ Belvedere". Date pentru o monografie". În: Bucureşti. Mate
riale de istorie şi muzeografie, 1997, XII, pg. 216-219. 

„ Casa Nicolae Filipescu din Bucureşti, strada Batiştei nr. 13 ". În: Bucureşti. Materiale 
de istorie şi muzeografie, 2000, XIV, pg. 219-223. 
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NICOLAE CURDOV. IN MEMORIAM 

Liliana-Nicoleta Hanganu 

Pasionat de medalii şi plachete, insigne şi cărţi poştale, Nicolae Curdov s-a năs
cut la Bucureşti, la 4 mai 1945, din părinţi basarabeni, refugiaţi de la Tabacum (lângă 
Bolgrad). A făcut şcoala tehnică - desenator tehnic, specialitate pe care nu a apreciat-o. 
A lucrat ca strungar toată viaţa, în ultimii fiind angajat· 1a atelierul «Matriţerie» al 
Monetăriei Statului. Membru al Societăţii Numismatice Române de la 28 iunie 1976 
(carnetul nr. 1000), activând cu precădere la Cercul Numismatic - Casa Centrală a 
Armatei, ales, mai târziu, în Comitetul S.N.R. Membru fondator al Societăţii de Vexi
lologie din România. A făcut parte din Comisia consultativă de pe lângă Parlamentul 
României pentru Stema Republicii Moldova şi din Comisia pentru crearea ordinelor şi 
decoraţiilor româneşti. Membru de onoare al Societăţii «Mihai Viteazul» şi cetăţean de 
onoare al comunei Călugăreni. A făcut donaţii de piese numismatice către muzeele din 
ţară, precum şi de la Chişinău şi Bolgrad. S-a bucurat de prietenia şi aprecierea unor 
personalităţi de marcă, specialişti-numismaţi şi colecţionari: Maria Dogaru, prof. Cons
tantin Preda, prof. Aurel Golimas, Octavian Iliescu, Alexandru levreinov, Mihai Costin, 
precum şi ale lui Iulius Popa şi gravorului Simion Odainic din Chişinău. A fost decorat 
la 15 iunie 2000 cu cel mai înalt ordin cultural al Republicii Moldova, medalia «Mihai 
Eminescu» (Brevet nr. 03096, însemn nr. 00077), medalie pe care nu a primit-o perso
nal, întrucât dorea să-i fie înmânată la l decembrie, de Ziua Unirii (cf. Iulius Popa). S
a stins din viaţă neaşteptat de repede, la 23 noiembrie 2000. 

Ca numismat-colecţionar a avut o activitate intensă, participând practic la toate 
acţiunile importante organizate în Bucureşti şi în ţară, astfel încât arhiva personală, care 
ne-a fost pusă la dispoziţie de către familie, cuprinde şi o istorie a manifestărilor numis
matice din ultimul sfert de veac. 

Simpozioane: 

Martie 1976, Praga - a făcut parte din delegaţia Societăţii Numismatice Române (S.N.R.) la Congresul 
prilejuit de «Jubileul de 60 de ani» al Societăţii de Numismatică Cehoslovace. 

Mai 1978/octombrie 2000 - a participat la toate congresele, respectiv simpozioanele anuale ale S.N.R. 
1986, Botoşani, SN.R. - 2500 ani - Stănceşti - Botoşani. 

Expoziţii, diplome de participare (la toate expoziţiile) şi premii: 

Decembrie 1978, Expoziţia Numismatică a Muzeului de Istoric al Municipiului Bucureşti (E.N. - M.1.M.B.) 
- 60 de ani de la făurirea statului naţional unitar (medalii, insigne, fotografii). 

1079, Casa Centrală a Armatei (C.C.A.) - Eliberarea patriei. 
1979, M.I.M.B./E.N. - Eliberarea patriei şi Congresul al XII-iea al P.C.R. 
Decembrie 1979 - ianuarie 1980, C.C.A. - România în anii socialismului. 
Iunie 1980, Arad, S.N.R. - A VI-a Reuniune pc ţară a colecţionarilor de insigne din România (a expus două 

panouri «Viaţa capitalei oglindită în insigne»). 
Ianuarie 1981, C.C.A. - Unirea Principatelor Române 
Aprilie-mai 1981, M.I.M.B./E.N. - Expoziţia personală «Arhitectura bucureşteană reprezentată în medalis

tică» (medalii, plachete, cărţi poştale, documente), cu ecouri în presa vremii, inclusiv în revista 
«Arhitectura», 6/1981. 

Mai 1981, C.C.A., S.N.R. - Mari realizări ale poporului. 
Mai 1981, Timişoara - A VII-a Reuniune pc ţară a colecţionarilor de insigne «EXPO VII Timişoara 1981 ». 

Septembrie 1981, C.C.A., S.N.R. - A 5-a aniversare de la înfiinţarea Cercului Numismatic C.C.A. 
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Ianuarie 1982, C.C.A., S.N.R. - Unirea Principatelor Române. 
Aprilie 1982, Muzeul Pompierilor, C.N. - C.C.A. - Prima expoziţie numismatică «Pompierii». 
Aprilie-iunie 1982, E.N. - M.I.M.B. - Manifestări numismatice (a participat la următoarele teme): Ştiinţa 

şi cultura română oglindită în medalistica anilor 1944-1982; Economia românească în medalii şi 

insigne; Războiul de Independenţă în medalii şi insigne; Monumentele Bucureştiului în medalii). 
Septembrie 1982, Arad, S.N.R. - A VIII-a Reuniune pc ţară a colecţionarilor de insigne. 
Octombrie 1982, S.N.R., C.C.A. - Ziua Armatei R.S.R. (menţiune pentru exponatele prezentate). 
Noiembrie-decembrie 1982, E.N. - M.I.M.B. - Manifestări numismatice (a participat la tema: Dezvoltarea 

economică a Bucureştilor în insigne şi medalii). 
Decembrie 1982, bucurcşti, Liceul ind. Nr. 3 de Aeronautică, C.N. - C.C.A. - Aniversarea a 100 de ani de 

la naşterea lui Aurel Vlaicu şi a I O ani de înfiinţarea liceului. 
Mai I 983, C.N. - C.C.A., Muzeul de Istorie al P.C.R. - Lupta poporului român pentru unitate şi independenţă 

naţională. 

Mai I 983, Muzeul tehnic «Prof. ing. D. Lconida», Consiliul Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor -
Centenarul naşterii profesorului Dimitrie Leonida. 

Septembrie 1983, Arad, S.N.R. - A IX-a Reuniune pc ţară a colecţionarilor de insigne. 
Aprilie-mai 1983, E.N. - M.l.M.B. - Manifestări numismatice (a participat la tema: Bucureşti - centru 

economic şi cultural, reflectai în insigne şi medalii). 
Septembrie 1983, Consiliul Naţional al Societăţii de Cruce Roşie, C.C.A. - Crucea Roşie şi sănătatea 

(evidenţiat - bronz). 

Septembrie 1983, Muzeul Pompierilor - A 11-a expoziţie numismatică «Pompierii» - 13 septembrie 1848-
1983, 135 de ani. 

Noiembrie 1983, S.N.R., Liceul ind. nr. 3 de Aeronautică - I Decembrie 1918 - 65 de ani. 

Noiembrie 1983, S.N.R. - 80 ani de activitate, 1903-1983 (diploma pentru contribuţii deosebite în activi
tatea numismatică). 

Iunie 1984, Petroşani, S.N.R. - A X-a Reuniune pc ţară a colecţionarilor de insigne (locul II la temele: 
social-politice, întreceri socialiste). 

Mai 1984, C.N. - C.C.A. - 8 Mai, făurirea P.C.R. (1921); 9 Mai, Proclamarea Independenţei (1877), Ziua 
Victoriei ( 1945). 

Septembrie 1984, Muzeul Pompierilor - A IV-a expoziţie «Pompierii în numismatică». 
Noiembrie 1984, Cercurile Filatelic şi Numismatic - C.C.A. - 25 Octombrie, Ziua Armatei R.S.R. la cca 

de-a 40 aniversare. 

Noiembrie 1984, Societatea de cruce Roşie - expoziţie (menţiune pentru exponatele prezentate). 
Octombrie 1985, Târgu Mureş, S.N.R. - A XI-a reuniune pe ţară a colecţionarilor de insigne (locul I la tema 

social-politice: Partidele politice în perioada interbelică, un subiect curajos în contextul epocii). 

Mai 1986, S.N.R., C.C.A. - Omagiu zilelor de 8 şi 9 Mai. 
Iunie 1986, Timişoara, S.N.R. - A XII-a Reuniune pe \ară a colecţionarilor de insigne (locul II la tema 

social-politice). 
August 1986, C.C.A., S.N.R. - Aniversarea unui deceniu de la înfiinţarea Secţiei numismatice a C.C.A. 

(diploma jubiliară). 
August 1986, C.C.A., S.N.R. - 23 August, Ziua eliberării naţionale. 

Iulie 1987, S.N.R., C.C.A. - Eroicele bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, 1917. 
August 1987, S.N.R., C.C.A. - 23 August, marea sărbătoare naţională a poporului român. 
Iunie 1988, Cercurile Filatelic şi Numismatic - C.C.A. - 140 de ani de la Revoluţia română din 1848. 
Iunie 1988, S.N.R., C.C.A. - 75 de ani de la crearea primelor unităţi militare de aviaţie şi a Zilei Aviaţiei 

R.S.R. 
Octombrie 1988, S.N.R., C.C.A. - Ziua Armatei R.S.R. (diploma de onoare). 

Iunie 1990, Petroşani, S.N.R. - A XVI-a Reuniune pc \ară a colecţionarilor de insigne <<Sporturi de iarnă, 
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turism şi vânâtoare» (diplomă pentru tema «Insignele Societătii «Cultul Eroilor»»; locul II - Crucea 
Roşie; locul II - Cultura-învătământ; locul III - Medicina; locul III - Agricultura). 

1990, Ploieşti, S.N.R. - Expo Fotbal. 
Octombrie 1990, Botoşani, S.N.R. - Marile aniversări 1990 organizate la Botoşani. Semicentenar N. Iorga. 
August-noiembrie 1999, Muzeul de Istoric şi Arta al Municipiului Bucureşti - Monumente şi edificii în 

medalistică (sala Bucureşti) (împreună cu Alexandru Ievrcinov - sala Alte localităţi). 
Iunie 2000, Muzeul Municipiului Bucureşti, Monetăria Statului - Eminescu şi epoca sa (exponate, alături 

de colecţia Ioan Dogaru). 
Expozitii la muzeele din Chişinău şi Bolgrad. 

Articole şi studii: 

ln memoria eroilor din arma geniului, în „Pentru Patrie'', nr. 9/1984. 
Placheta comemorativă, în „Pentru Patrie", nr. 9/1985. 
Opera medalistică a sculptorului Jon Jalea (colab. C. Popa), în BSNR, LXXX-LXXXV (1986-1991), nr. 

134-139, 1992. 
Constantin Alessandrescu (1856-1916), membru fondator al S.N.R .. în BSNR, LXXXVI-LXXXVII (1992-

1993), nr. 140-141, 1996. 
Decoraţii româneşti, în „Privirea", nr. 8/1996. 
Colaborator la Repertorium zur Neuzeitlichen Munzprăgung Europas, Sudosteuropa, voi. XVlll. 
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X. SUMARUL SUMARELOR 
volumelor editate de M.M.B (I-XIV) 

A. CERCETĂRI ARHEOLOGICE 
Aricescu, Andrei Sculpturi romane provinciale din 

vestul Mocsici Inferior X-197 
Boroneanţ, Vasile Chitila Fermă. Istoricul cercetărilor 

XIV-49 
Boroneanţ, Vasile Consideraţii preliminare privind 

cercetările arheologice de la Chitila-Fermă Xl-11 
Boroneanţ, Vasile Descoperirile arheologice de la 

Ciupcrccni X-23 
Cantacuzino, Gheorghe şi Fedorovici, C. Morminte 

de femei decedate în timpul naşterii din necropola 
neolitică de la Ccmica (Vlll-37) 

Cantacuzino, Gheorghe şi Morintz, Sebastian 
Cercetări arheologice la Ccmica (VI-7) 

Comşa, Eugen Figurine reprezentând păsări din epoca 
neolitică descoperite în Muntenia Xlll-13 

Comşa, Eugen Figurinele antropomorfe descoperite la 
Dudeşti IX-57 

Constantinescu, Carmen şi Gavril, Victoria Un sit 
de istoric şi artă bucureşteană - strada Ştefan 
Luchian (Xlll-208) 

Constantiniu, Margareta Noi forme de prezentare a 
materialului arheologic în expoziţia de bază a 
Muzeului de istoric a oraşului Bucureşti IV-319 

Constantiniu, Margareta Săpăturile arheologice de la 
Străuleşti-1967. Aşezările prefeudale Vl-13 

Constantiniu, Margareta şi Panait, Panait I. 
Cercetarea feudalismului timpuriu pc teritoriul 
oraşului Bucureşti (111-3) 

Constantiniu, Margareta şi Panait, Panait I. Şantierul 
Băneasa-Străuleşti III, sectorul Măicăncşti (Vl-43) 

Crăciunescu, Virgilia Cîtcva observaţii în legătură cu 
podoabele antice din colecţia "Maria şi dr. G. 
Sevcrcanu" Vll-153 

Crăciunescu, Virgilia Coroplastica sud-italică şi 

siciliotă din colecţia "Maria şi dr. G. Scvercanu" 
Vlll-401 

Grigoruţă, Maria Tezaure monetare din sec. al XVIII
lca descoperite la Bucureşti Vll-179 

Leahu, Valeriu Considcra\ii cu privire la faza a doua a 
culturii Tei în lumina noilor săpături arheologice de 
la Băneasa 11-3 

Leahu, Valeriu Săpăturile arheologice de la Otopeni 
(I) VI-27 

realizat de Angelo-Barbu Popescu 

Leahu, Valeriu Săpăturile arheologice de la Otopeni 
(II) Vll-5 

Miu, Finica Cronica cercetărilor arheologice Bucureşti 
(1990-1996) Xll-349 

Negru, Mircea Descoperiri arheologice din sec. al III
lca d.Chr. XIV-55 

Negru, Mircea Descoperiri arheologice din secolul al 
III-iea d.Chr. la Bucureşti - Militari "Câmpul Boja" 
Xlll-26 

Negru, Mircea şi Schuster, Cristian O locuinţă din 
epoca bronzului descoperită la Bucureşti-Ciurel 
(Xll-11) 

Panait, P. I. Contribuţii arheologice la cunoaşterea 
satului în sec. XV pe teritoriul de azi al Bucureştilor 
1-219 

Panait, P. I. Începuturile oraşului Bucureşti în lumina 
cercetărilor arheologice V-7 

Panait, Panait I. Dezvoltarea cercetărilor arheologice 
medievale în Bucureşti în anii 1953-1971 IX-tot 

Panait, Panait I. Evolu\ia perimetrului Curtii Vechi în 
lumina descoperirilor arheologice sec.XVI-XVII 
Vlll-81 

Panait, Panait I. Însemnări arheologice pc şantierele 
de construcţii din Bucureşti I Vll-29 

Panait, Panait I. şi Turcu, Mioara Cercetările 
arheologice de la Tinganu (Vl-83) 

Poli, Ingrid şi Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe 
Bră\ări de sticlă descoperite pc raza ora-şului 
Bucureşti (Xll-23) 

Poli, Ingrid şi Negru, Mircea Studiu de compoziţie 
asupra unui lot de ceramică descoperită în aşezarea 
de sec. III d.Chr., de la Militari-Câmpul Boja (XIV-
66) 

Rosetti, Dinu Importan\a cercetărilor arheologice 
bucureştene în perioada 1923-1948 IX-51 

Rosetti, Dinu şi Panait, Panait I. Cercetări istorice şi 
arheologice privind ctitoria brincovcncască de la 
Sf.Gheorghe (Vl-97) 

Sandu, Vasilica Descoperiri arheologice pc şantierele 
de translare. Partea I. Bisericile Schitul Maicilor, 
Olari şi Mihai Vodă XII-31 

Sandu-Cuculea, Vasilica Cronica cercetărilor 
arheologice Xlll-379 

Sandu-Cuculea, Vasilica Descoperiri arheologice pc 
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şantierele de translare. Partea a II-a. Bisericile Sf. 
Ilic Rahova şi Sf. Ion-Nou XIII-57 

Schuster, Cristian şi Negru, Mircea Descoperiri 
arheologice din epoca bronzului la Bucureşti - Mi
litari "Câmpul Boja" (campania 1997) (XIII-19) 

Struni, H. Dj. şi Panait, Panait I. Teuurul de la Gîşteşti 
şi unele probleme privind circulaţia accelei pe 
teritoriul oraşului Bucureşti şi împrejurimi (11-189) 

Ştefănescu, Aristide Ccrcctâri arheologice la biserica 
Sfinţii Împăraţi - Buciumeni - Buftea Xlll-45 

Ştefănescu, Aristide Cercetările arheologice din 
cartierul Vitan ( 1969) Vlll-69 

Ştefănescu, Aristide Considcrafii arheologice privind 
necropola satului Măneşti - Buftea (secolele XIV
XV) X-143 

Ştefănescu, Aristide Palatul Bibcscu de la Băneasa. 
Raport arheologic Xll-193 

Turcu, Mioara Ceramica geto-dacă din colecţiile 
Muzeului de istoric a municipiului Bucureşti Vll-
163 

Turcu, Mioara Cercetări privind aşezările getică şi 
feudală timpurie de la Bragadiru ( 1968-1969) Vlll-
55 

Turcu, Mioara Dovezi ale prelucrării minereului de fier 
la geto-dacii din bazinul Argeşului inferior X-29 

Turcu, Mioara Dovezi arheologice şi narative ale 
practicării agriculturii la geto-daci din Câmpia 
bucureşteană Xll-18 

Turcu, Mioara Fibule Lat~nc V-167 
Turcu, Mioara şi Marinescu, C. Foişorul 

Mavrocordaţilor (Vl-119) 
Turcu, Mioara Vestigii getice cercetate în Bucureşti 

IX-65 
Tzony, Magda Topoare de silex cncolitice aflate în 

colecţiile Muzeului de istoric a municipiului 
Bucureşti VIll-391 

xxx Note arheologice pc şantierele de construcţii din 
Bucureşti Vlll-89 

B. ÎNSEMNĂRI MEMORIALISTICE 
Astancăi, Gheorghe Profesor agregat dr. G. Scvcrcanu 

1879-1939 Vlll-373 
Florescu, George D. Pe malul Dîmboviţei la obîrşia 

Podului Mogoşoaiei în anul 1804 Vlll-357 

Minovici, Dumitru Moi:nentc din istoria unei vechi 
artere bucureştene-Şoseaua Kiseleff Vlll-381 

Papacostea-Danielopolu, Cornelia Memorii 
bucureştene din anii premergători Unirii 
Principatelor IV-389 

Rosetti, Dinu V. Însemnări privind activitatea muzeului 
municipal ( 193l·1948) Vlll-349 

C. STUDII 
Bene, Ana Aspecte ale dezvoltării industriale 

bucureştene între cele două războaie mondiale V-
145 

Bene, Ana Aspecte demografice privind oraşul 
Bucureşti în perioada dintre cele două războaie mon
diale Vll-141 

Bene, Ana Comerţul bucureştean între cele două 
războaie mondiale Vl-195 

Bene, Ana şi Cofas, Eleonora Contribuţia maselor 
populare bucureştene, conduse de P.C.R., la 
sprijinirea politicii guvernului rcvoluţionar
dcmocralic în perioada august 1945 - ianuarie 1946 
(X-121) 

Berindei, Dan Frărnîntări social-politice bucureştene 
în anii 1859-1862 1-81 

Bordeianu-Mitracbe, Gabriela Religiozitatea 
populară bucureşteană Xlll-73 

Boroneant, Vasile Consideraţii preliminare privind 
cercetările arheologice de la Chitila-Fermă Xl-11 

Boroneant, Vasile Descoperirile arheologice de la 
Ciuperceni X-23 

Burlacu, Petruta Petrecerea timpului liber în 
Bucureştiul interbelic Xlll-146 

Burlacu, Petruţa Un aşezământ regal: Fundaţia pentru 
literatură şi artă "Regele Carol al Il-lea" Xll-168 

Căzănişteanu, C. Cu privire la fortificarea Bucureştilor 
de la sfirşitul sec. al XIX-iea Vlll-185 

Cizlnişteanu, C. Mişcarea de rezistcnlă a populaţiei 
din Bucureşti împotriva ocupaJiei străine ( 1916-
1918) Vll-109 

Cebuc, Alexandru Aspecte ale creşterii demografice 
şi teritoriale a Bucureştilor în perioada anilor 1944-
1966 V-154 

Cebuc, Alexandru Aspecte ale luptei maselor din 
Bucureşti şi judeţul Ilfov pentru înfăptuirea reformei 
agrare din 1945 Vlll-225 

Cebuc, Alexandru Aspecte din viaJa unor mahalale 
bucureştene în perioada anilor 1900-19441-101 

Cebuc, Alexandru C. A. Rosetti tipograf, editor şi librar 
Vl-67 

Cebuc, Alexandru Contribuţii la istoricul iluminatului 
din Capitală pînă la anul 1900 11-91 

Cebuc, Alexandru Naţionalizarea principalelor 
mijloace de producţie din Bucureşti- 11 iunie 1948 
Vl-203 

Cernavodeanu, Dan Contribuţiuni la studiul stemei 
municipiului Bucureşti în sec. XIX-XX Vlll-159 

Cernavodeanu, Paul Consideraţii privitoare la 
organiurea administrativă a oraşului Bucureşti în 
sec. XVI-XVIII 1-159 

Cernavodeanu, Paul Consideraţii privitoare la peceţile 
oraşului Bucureşti în sec. al XVI-iea şi al XV!l-lca 
IV-3 

Cernavodeanu, Paul O vedere a oraşului Bucureşti din 
1688 VIII-121 

Cernavodeanu, Paul şi Vătămanu, N. Consideraţii 
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asupra "calicilor" bucureşteni în veacurile al XVII
lca şi al XVlll-lca. Cîteva identificări topografice 
legate de aşezările lor (111-25) 

Cernavodeanu, Paul şi Vitimanu, Nicolae "Focul cel 
Mare" din 1847 oglindit în arhiva Califarov (Xll-
87) 

Cernavodeanu, Paul şi Vitimanu, Nicolae 
Contribuţii la situaţia medico-sanitară a oraşului 
Bucureşti în primele decenii ale secolului al XIX
lca (Xlll-117) 

Cernavodeanu, Paul şi Vitimanu, Nicolae Tabacii 
din Bucureştii de sus în veacul al XVII-iea (Xl-26) 
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Savin, Margareta Ludwig Angcrrcr, unul din primii 
fotografi ai Bucureştilor VI-223 

Savin, Margareta Tipuri bucureştene în grafica lui 
Constantin Jiquidi III-177 

Tatomir, Virgil Expoziţii organizate în Bucureşti în 
cinstea semicentenarului P.C.R. VIII-443 

Tatomir, Virgil Expoziţii organizate în Bucureşti în 
cinstea semicentenarului P.C.R. VIII-443 

Tincu, Bucur Primele expoziţii economice organizate 
în Bucureşti în anii 1864-1865 IV-273 

Tincu, Bucur Primele expoziţii economice organizate 
în Bucureşti în anii 1864-1865 IV-273 
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Turcu, Mioara Ceramica geto-dacă din colecţiile 
Muzeului de istoric a municipiului Bucureşti Vll-
163 

Turcu, Mioara Expoziţiile itinerante mijloc de 
popularizare a cercetărilor arheologice pe teritoriul 
oraşului IV-325 

Turcu, Mioara Expoziţiile itinerante mijloc de 
popularizare a cercetărilor arheologice pe teritoriul 
oraşului IV-325 

Turcu, Mioara Fibule Latfoc V-167 
Tzony, Magda Topoare de silex cncoliticc aflate în 

colcc1iilc Muzeului de istoric a municipiului 
Bucureşti VIIl-391 

Ungureanu, Nicolae Activitatea ştiinţifică şi culturală 
educativă de masă a instituţiilor muzeale, în atenţia 
sporită a cercetătorilor specialişti 11-163 

Ungureanu, Nicolae Activitatea ştiinlifică şi culturală 
educativă de masă a instituţiilor muzeale, în atenţia 
sporită a cercetătorilor specialişti 11-163 

Velescu, Oliver Manifestări muzeale organizate de 
M.l.A.M.B. între anii 1994-1996 Xll-335 

Zeck, Ariadna Muzeul în forma sa specifică de 
expresie: Expoziţia - discurs teoretic XIV-261 

xxx Manifestări prilejuite de semicentenarul Muzeului 
de istoric a municipiului Bucureşti IX-453 

F. NUMISMATICĂ, MEDALISTICĂ, HERAL
DICĂ 

Boroneanţ, Vasile O monedă romană din secolul al III
lca d.Chr., descoperită la Chitila-ferma, Bucureşti 
XIV-273 

Cernavodeanu, Dan Contribuţiuni la studiul stemei 
municipiului Bucureşti în sec. XIX-XX VIll-159 

Cernavodeanu, Paul Consideraţii privitoare la peceţile 
oraşului Bucureşti în sec. al XVI-iea şi al XVII-iea 
IV-3 

Cojocărescu, Maria Contribuţii la studiul circulaţiei 
Icului ca monedă de calcul în sec. XVIII-XIX VllI-
253 

Cojocărescu, Maria Expoziţii bucureştene reflectate 
în colecţia de medalii a Muzeului de istorie a 
municipiului Bucureşti 1864-1906 Vll-203 

Cojocărescu, Maria Medalia şi insigna bătute cu 
prilejul semicentenarului Muzeului de istoric a 
municipiului Bucureşti IX-445 

Cojocărescu, Maria O medalie inedită datată 1851, 
din colecţia Muzeului de Istoric a municipiului 
Bucureşti X-247 

Diaconescu, Teodora Speranţa Un sigiliu inelar de la 
Gaspar Graţiani X-235 

Duţu, Maria şi Chiriac, Mihai Muzeul Băncii 
Naţionale a României (Xll-308) 

Grigoruţă, Maria Descoperiri monetare medievale pc 
şantierele arheologice bucureştene X-209 

Grigoruţă, Maria Două tezaure monetare bucureştene: 
Colţca şi Cărămidarii de Jos XIII-298 

Grigoruţă, Maria Edificii social-culturale şi lucrări 
edilitare bucureştene din sec. al XIX-iea reflectate 
în medalistică IV-232 

Grigoruţă, Maria Monede de la Mircea cel Bătrîn 
descoperite la Bucureşti VllI-247 

Grigoruţă, Maria Un tezaur de monede turceşti din 
prima jumătate a sec. XVlll descoperit la Gratia 
(judeţul Ilfov) VI-267 

Hanganu, Liliana Nicoleta Steme ale Principatelor 
Unite Xll-273 

Iliescu, Octavian O medalie inedită a principelui 
Moldovei Mihail Sturdza (1839) Xll-266 

Ionescu, Ştefan Cum a devenit oraşul Bucureşti Capi
tala României VIII-309 

Marcu, Elena Fals artistic monetar din secolul al XVI
iea X-151 

Marcu, Elena şi Diaconescu, Speranţa Însemne de 
asociaţii profesionale orăşeneşti ( 1882-1897) din 
colecţii particulare bucureştene (XIII-300) 

Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe Monede bizantine 
din colecţia M.l.A.M.B. XIIl-291 

Popescu, Adrian Contribuţii numismatice la istoria 
Bucureştiului XIII-296 

Rădulescu, Mihai Sorin Stema de pe poarta Palatului 
Şuţu. O precizare heraldică XllI-305 

Ştirbu, Constanţa Expoziţia "Arta medaliilor în 
Finlanda" la Bucureşti Vll-295 

Ştirbu, Constanţa şi Marcu, Elena Medalii şi distincţii 
acordate lui Frederic Storck (XIl-287) 

Velescu, Oliver O tranzacţie comercială cu medalii 
comemorative în 1858 X-171 

Velescu, Oliver O veche medalie românească 
"Reedificarea Mitropolici din Bucureşti 1858" 111-
205 

Vîrtosu, Emil Bucureştii şi sigilografia IV-123 

G. PATRIMONIU BUCUREŞTEAN 
Andreescu, Ana Cărţi din secolul al XVII-iea în uncie 

colecţii din Bucureşti Xl-276 
Andreescu, Ana O ediţie de lux franceză din anul 1931 

din colecţia bibliotecii Alexandru Sturza: "Macbcth" 
în viziunea lui Albert Dccaris XII-209 

Andreescu, Ana Trei ipostaze ale bibliofiliei Xl-271 
Anghelovici, Elisabeta Tipografii şi tipografi în 

Bucureşti la sfirşitul sec. al XIX-iea şi la începutul 
sec. al XX-iea IV-419 

Anghelovici, Elisabeta Un catalog de librărie din 
Bucureşti din prima jumă talc a sec. al XIX-iea V-
208 

Aricescu, Andrei Sculpturi romane provinciale din 
vestul Mocsici Inferior X-197 

Beldescu, Alexandra Arta persană în colecţii 

bucureştene XI-280 
Bene, Ana Aspecte ale dezvoltării industriale 

bucureştene între cele două războaie mondiale V-
145 
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Bene, Ana; Cofas, Eleonora; Anderco, Nicolae 
Transformările edilitar urbanistice contemporane 
reflectate în activitatea Muzeului de istoric a 
municipiului Bucureşti (X-253) 

Berindei, Dan Monumente din Bucureşti IV-499 
Bordeianu-Mitrache, Gabriela Religiozitatea 

populară bucureşteană XIII-73 
Boroncanţ, Vasile Chitila Fermă. Istoricul cercetărilor 

XIV-49 
Bovo, Elisabeta Piese de mobilier francez în colecţii 

particulare bucureştene. O garnitură de salon 
Ludovic XV X-215 

Cârstea, Dorina Steagul Socictătii "Gutenberg" VI-231 
Cioculescu, Simona Şerban Cioculescu. Printre cărţi 

şi manuscrise XII-256 
Cleja, Claudia Dale noi privind dezvoltarea bazei 

tehnico-materiale a cinematografici ( 1944-1965) 
IV-465 

Cleja-Gîrbea, Claudia Aspecte ale învăţămîntului 
superior bucureştean între cele două războaie mon
diale V-318 

Cojocărescu, Maria Date referitoare la biografia lui 
Carol Valstcin - primul biograf al Bucureştilor V-
284 

Cojocărescu, Maria O medalie inedită datată 1851, 
din colecţia Muzeului de Istoric a municipiului 
Bucureşti X-247 

Constantinescu, Carmen şi Gavril, Victoria Un sit 
de istoric şi artă bucureşteană - strada Ştefan 
Luchian (XIIl-208) 

Constantinescu, Carmen şi Olteanu, Simona D. 
Palatul "Creditul Funciar Rural" (XII-213) 

Constantinescu, Ioana Ccmavodcanu, Paul; Berindei, 
Dan Oraşul Bucureşti reşedinţă şi capitala Ţării 
Româneşti IIl-467 

Constantinescu, Ioana Presa muncitorească şi 
socialistă din România, voi. I IV-495 

Cristache-Panait, Ioana Tipăritura bucureşteană din 
al XVIII-iea veac în satele transilvane IX-157 

Davidescu, Angelina Creşterea patrimoniului Muzeului 
de istoric a municipiului Bucureşti în perioada 1975-
1978 X-261 

Diaconescu, Speranţa Uniunea naţională oglindită în 
plăci memoriale din Bucureşti XII-250 

Diaconescu, Teodora Speranţa şi Stroe, Aurelian 
Ansambluri funerare bucureştene de secol XIX (XI-
106) 

Diaconescu, Teodora Speranţa Un sigiliu inelar de la 
Gaspar Graţiani X-235 

Drăgan, Elisabeta Arta decorativă şi aplicată "1900" 
în Bucureşti XII-220 

Dreptu, Maria-Domniţa-Ruxandra Afişe Art 
Nouveau în colecţia Stroc Slătincanu XI-249 

Dreptu, Maria-Domniţa-Ruxandra Gravuri de 
Daubigny în colecţia particulară Sandra Slătincanu 
Sturdza XI-254 

Duţu, Aurel Casa Nicolae Filipescu din Bucureşti, str. 
Baştei nr.13 XIV-219 

Duţu, Aurel Manufactura de tutun "Belvedere". Date 
pentru o monografie XII-216 

Enache, Emilia Aspecte ale valorificării patrimoniului 
cultural artistic prin intermediul cinematografului 
X-275 

Ene, Camelia Document istoric şi edilitar-urbanistic 
privind zona Şelari-Pasajul Marchitanilor XIV-195 

Ene, Camelia şi Zănescu, Ionel Ansamblul Ghica-Tei 
(XIV-186) 

Ene, Camelia şi Zănescu, Ionel Ansamblul Ghica-Tei 
(XIV-186) 

Falcan, Dan O amintire dintr-un Bucureşti dispărut -
pavajul din strada Coloniei XIV-89 

Florea, Ghiţă Precizări în legătură cu paternitatea 
romanului "Don Juanii din Bucureşti" V-80 

Gavril, Victoria şi Constantinescu, Carmen Strada 
Paleologu: fragment de istoric bucureşteană (XIV-
121) 

Ghinea, Nicolae Aşezări săteşti din sec. XV-XIX, pc 
teritoriul oraşului Bucureşti VII-237 

Grigoruţă, Maria Cocarde emise între anii 1944-194 7 
din colecţiile Muzeului de istoric a oraşului 
Bucureşti IV-329 

Grigoruţă, Maria Descoperiri monetare medievale pc 
şantierele arheologice bucureştene X-209 

Hanganu, Liliana-Nicoleta Din istoria unui vechi 
aşezământ medical. Spitalul Filantropia XIII-98 

Harasim, Adriana Din istoria Cotroccnilor. Serbarea 
lui Tudor Vladimirescu XI-104 

Iliescu, Octavian A fost monetărie la Bucureşti în evul 
mediu ?VIII-103 

Ionescu Adrian-Silvan Cornuri de praf de puşcă în 
colcqiilc bucureştene X-221 

Ionescu, Adrian-Silvan Piese de artă africană în colecţii 
din Bucureşti XI-283 

Ionescu, Matei Episoade din epoca începuturilor 
industriei modeme bucureştene IV-167 

Ionescu, Ştefan Oraşul Bucureşti în timpul domniei lui 
N. Mavroghcni (1786-1789) IV-69 

Ionescu-Gura, Nicoleta Palatul Cotroceni, de la 
reşedinţă regală la Palat al Pionierilor XIV-205 

Ioniţă, Ionel C. Bucureştii şi statuile sale. Ion I.C. 
Brătianu de Ivan Mcstrovici XIII-171 

Ioniţă, Ionel C. şi Ene, Camelia Monumentele de la 
Kilometrul Zero (XIII-176) 

losip, Corina Casa Melic, cea mai veche locuinţă din 
Bucureşti XIII-183 

Ipate, Mihai Cotroccnii în timpul lui Barbu Dimitrie 
Ştirbei XIII-193 

Ivan-Ghilia, Liana Pisanii bucureştene din epoca lui 
Matei Basarab. Relaţia imagine-text XIII-41 

Jaklovszky, Mariana Doar un meniu ? (glume 
gastronomice) Xll-228 
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Jebeleanu, Florica Contribu\ic la cunoaşterea 
iconografici trecătorilor carpatine X-241 

Macovei, Cătălina Exemplare bibliofile din colecţia 
Alexandru Enescu. Auguste Lepere - ilustra\ic la 
Huysmans K.J„ LaBicvre, Les Gobelins el Saint 
Severin Xl-243 

Majuru, Adrian Mahalaua Colţci XIV-92 
Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe; Mărgineanu

Cârstoiu, Monica; Poll, Ingrid; Constantinescu, 
Bogdan Hanul Stavropoleos. Săpăturile arheologice 
din anul 1998-1999 (XIV-5) 

Mocanu, Aurelia Elena Popea Xl-266 
Mocanu, Aurelia Paul Miracovici Xl-261 
Mucenic, Cezara Ion N. Socolcscu - activitatea sa de 

arhitect în Bucureştiul sfârşitului de veac ( 1884-
1900) Xlll-226 

Mucenic, Cezara Istoria arhitectural-urbanistică a unei 
străzi: Strada Doamnei XIV-73 

Năsturel, P. S. Cetatea Bucureşti în veacul al XV-iea 1-
141 

Negru, Mircea Descoperiri arheologice din sec. al lll
lea d.Chr. XIV-55 

Papacostea-Danielopolu, Cornelia Memorii 
bucureştene din anii premergători Unirii 
Principatelor IV-389 

Petrescu, Ioana-Maria Pasajul comercial Lipscani
Gabrovcni Xlll-219 

Poll, Ingrid şi Negru, Mircea Studiu de compoziţie 
asupra unui lot de ceramică descoperită în aşezarea 
de sec. lll d.Chr„ de la Militari-Câmpul Boja (XIV-
66) 

Popescu, Elena şi Căzănişteanu, C. Publicaţii milita
re bucureştene în a doua jumătate a sec. al XIX-iea 
(Vl-303) 

Roşu, Lavinia Cişmigiu în prima jumătate a secolului 
al XIX-iea Xll-200 

Savin, Margareta Câteva expoziţii temporare deschise 
la sediul Muzeului de istorie a municipiului 
Bucureşti (1974-1978) X-281 

Stănculescu, Irina Apariţia şi evoluţia denumirilor de 
străzi din Bucureşti XIV-137 

Stoenescu, Maria Anca Mormântul eroului necunoscut 
Xll-239 

Ştefănescu, Aristide Palatul Bibcscu de la Băneasa. 
Raport arheologic Xll-193 

Ştefănescu, Aristide Pisania bisericii Răzvan din 
Bucureşti XIll-187 

Ştirbu, Constanta Date noi privind dezvoltarea 
învăţâmîntului bucureştean în anii puterii populare 
IV-451 

Teodorescu, Victor Centre meşteşugăreşti din sec. V, 
VI, VII c.n. în Bucureşti IX-73 

Teodorescu, Virgiliu Popina de la Mihai Vodă. Vatră 
de istoric milenară Xlll-245 

Teodorescu, Virgiliu Z. Monumentul Infanteriei. Istoria 
unei statui nerealizate Xll-244 

Vasilescu, Gheorghe Începuturile industriei 
bucureştene în jurul barierei "Podului de Părnînt" 
Vll-261 

Vîntoiu, Rodica "Roata" de pompieri din Bucureşti Vl-
283 

Zamani, Lelioara Grădina Icoanei XIV-117 
Zănescu, Ionel Teatrul Naţional din Bucureşti XIV-224 

H. DIN ISTORIA VIEŢII ŞI MENTALIT ĂŢll 
BUCUREŞTENE 

Alexandrescu-Dersca, M. M. Contribuţii privind 
ciuma lui Caragca (1813-1814) în Bucureşti 1-335 

Anderco, Nicolae Contribuţii la istoricul învăţămîntului 
sătesc din Ţara Românească în sec. XVlll-XIX. 
Şcoala de la Agieşti Vll-261 

Anghelovici, Elisabeta Tipografii şi tipografi în 
Bucureşti la sfirşitul sec. al XIX-iea şi la începutul 
sec. al XX-iea IV-419 

Babici, Ion Bucureşti, centrul al mişcării de solidaritate 
internaţională a prolctariatului român ( 1921-1939) 
IX-361 

Bene, Ana Aspecte ale dezvoltării industriale 
bucureştene între celc două războaie mondiale V-
145 

Bene, Ana Aspecte demografice privind oraşul 
Bucureşti în perioada dintre cele două războaie 
mondiale Vll-141 

Bene, Ana Comerţul bucureştean între cele două 
războaie mondiale Vl-195 

Bene, Ana Locul Bucureştilor în cadrul frămîntărilor 
poljtice din România în ajunul celui de al doilea 
război mondial IX-369 

Bene, Ana şi Cofas, Eleonora Contribuţia maselor 
populare bucureştene, conduse de P.C.R„ la 
sprijinirea politicii guvernului rcvoluţionar
democratic în perioada august 1945 - ianuarie 1946 
(X-121) 

Berindei, Dan Bucureştii anului 1906 şi ai răscoalei 
din 1907 11-231 

Berindei, Dan Frărnîntări social-politice bucureştene 
în anii 1859-1862 1-81 

Berindei, Dan Mişcarea revoluţionară de la 1821 la 
Bucureşti IX-181 

Berindei, Dan Oraşul Bucureşti şi viaţa academică în 
România V-294 

Bordeianu-Mitrache, Gabriela Religiozitatea 
populară bucureşteană Xlll-73 

Bunea, Amelia Rolul politic al Bucureştilor în lupta 
pentru desăvîrşirca statului unitar român ( 1891-
1895) IX-247 

Bunta, Petru şi Protopopescu, George Aspecte din 
lupta maselor bucureştene pentru instaurarea 
guvernului revolu\ionar democratic (mitinguri şi 

demonstraţii) (IX-391) 
Burlacu, Petrufa Petrecerea timpului liber în 

Bucureştiul interbelic Xlll-146 
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Burlacu, Petruţa Un aşezământ regal: Fundaţia pentru 
literatură şi artă "Regele Carol al II-iea" Xll-168 

Cârstea, Dorina Aspecte ale ocrotirii sănătăţii 
populaţiei în Bucureşti în anii puterii populare IV-
473 

Cizănişteanu, C. Mişcarea de rezistenţă a populaţiei 
din Bucureşti împotriva ocupaţiei străine ( 1916-
1918) Vll-109 

Căzănişteanu, Constantin În legătură cu drapelele 
instituite în timpul revoluţiei de la 1848 IV-265 

Cebuc, Alexandru Aspecte ale creşterii demografice 
şi teritoriale a Bucureştilor în perioada anilor 1944-
1966 V-154 

Cebuc, Alexandru Aspecte ale dezvoltării industriei 
bucureştene în cei 20 de ani de la eliberarea patriei 
III-323 

Cebuc, Alexandru Aspecte ale dezvoltării instalaţiilor 
de morărit de pc Dîmboviţa în sec. XV-XIX VI-
249 

Cebuc, Alexandru Aspecte ale luptei maselor din 
Bucureşti şijudeJUI Ilfov pentru înfăptuirea reformei 
agrare din 1945 Vlll-225 

Cebuc, Alexandru Aspecte din dezvoltarea 
transportului de călători în Bucureşti în anii puterii 
populare 1-327 

Cebuc, Alexandru Aspecte din viaţa unor mahalale 
bucureştene în perioada anilor 1900-1944 1-101 

Cebuc, Alexandru Contribuţii la istoricul iluminatului 
din Capitală pînă la anul 1900 11-91 

Cebuc, Alexandru Naţionalizarea principalelor 
mijloace de producţie din Bucureşti-I I iunie 1948 
VI-203 

Cernavodeanu, P. I. O ştire nouă privitoare la epide
mia de ciumă din Bucureşti la 1792 11-205 

Cernavodeanu, Paul Consideraţii privitoare la 
organizarea administrativă a oraşului Bucureşti în 
sec. XVI-XVIII 1-159 

Cernavodeanu, Paul şi Vătămanu, N. Consideraţii 
asupra "calicilor" bucureşteni în veacurile al XVll
lca şi al XVIII-iea. Cîteva identificări topografice 
legate de aşezările lor (111-25) 

Cernavodeanu, Paul şi Vătămanu, Nicolae "focul cel 
Marc" din 1847 oglindit în arhiva Califarov (Xll-
87) 

Cernavodeanu, Paul şi Vătămanu, Nicolae 
Contribuţii la situaţia medico-sanitară a oraşului 
Bucureşti în primele decenii ale secolului al XIX
lca (Xlll-117) 

Cernavodeanu, Paul şi Vătămanu, Nicolae Tabacii 
din Bucureştii de sus în veacul al XVII-iea (XI-26) 

Ciachir, Nicolae Bucureşti, important centru de sprijin 
al luptei popoarelor din Balcani (1875-1877) IX-
259 

Ciachir, Nicolae Decorarea oraşului Bucureşti de către 

statul francez pentru eroismul de care a dat dovadă 
în timpul primului război mondial VI-313 

Ciachir, Nicolae Oraşul Bucureşti, locul tratativelor şi 
al păcii care a pus capăt conflictului balcanic din 
anii 1885-1886 Vll-279 

Ciachir, Nicolae şi Macsutovici, Gelcu Oraşul 
Bucureşti centru de sprijin al mişcării de eliberare 
din Balcani (1848-1912) V-271 

Ciacbir, Nicolae şi Macsutovici, Gelcu Oraşul 
Bucureşti şi mişcarea de eliberare naţională albaneză 
(Vlll-285) 

Ciachir, Nicolae Uncie aspecte privind oraşul Bucureşti 
în timpul războiului Crimeii (1853-1856) 111-195 

Cincea, P. Condiţiile de muncă în serviciile Primăriei 
oraşului Bucureşti ( 1880-1900) 1-333 

Ciobanu, Radu Şt. Oraşul Bucureşti în politica 
balcanică a lui Şerban Cantacuzino IX-129 

Cleja-Gîrbea, Claudia Aspecte ale învăţămîntului 
superior bucureştean între cele două războaie mon
diale V-318 

Cleja-Girbea, Claudia Rabindranath Tagorc la 
Bucureşti VI-333 

Cofas, Eleonora Oraşul Bucureşti în timpul alegerilor 
parlamentare din noiembrie 1946 Vlll-335 

Cojocaru, Ioan Materiale privind dezvoltarea 
industrială a oraşului Bucureşti în perioada 
Regulamentului Organic şi în anii premergători 
Unirii Principatelor (1821-1859) 1-177 

Comloşan, Gheorghe Socialiştii bucureşteni în fruntea 
luptei pentru făurirea partidului consecvent 
revoluţionar în România (iulie 1919-ianuarie 1920) 
IX-309 

Constantinescu, Ioana Presa muncitorească şi 

socialistă din România, voi. I IV-495 
Constantiniu, Margareta şi Panait, Panait I. 

Cercetarea feudalismului timpuriu pc teritoriul 
oraşului Bucureşti (111-3) 

Copoiu, Nicolae Tradiţiile Comunei din Paris în 
organizaţiile muncitoreşti bucureştene pînă la 
crearea P.C.R. IX-285 

Corfus, Ilie Însemnările cronicarului G. Andronescu 
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