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I. ARHEOLOGIE 

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE 
DE LA CHITILA FERMA DIN 2001 

DATE PRELIMINARE 
SI STRATIGRAFIA 
' 

Dr. Vasile Boroneanţ 

În perioada septembrie-decembrie 2001 au fost reluate cercetările de la Chitila 
Ferma începute în 1982 şi continuate cu perioade de întrerupere, până în prezent. În anul 
acesta subvenţionarea s-a făcut de către ministerul Culturii şi Cultelor şi de la bugetul 
Muzeului Municipiului Bucureşti. Lucrările s-au desfăşurat în locuirea dacică din secolul 
IV-I î.chr. şi în locuirea de secol li-V d.chr1• Acestea din urma au fost identificate de 
cercetările de teren din anii precedenţi, fără să fi fost investigate prin săpături. În punctul 
dacic de secolul IV-I î.chr. săpăturile arheologice au început în 1983, o data cu săpăturile 
în movila antropică din neolitic, cu cele din prima epocă a fierului, Hallstatt, când a fost 
identificat „aspectul Chitila Ferma al Hallstatt-lui din Câmpia Romana". În 1996 s-au 
făcut săpături şi în locuirea de epocă a bronzului privind cultura Tei2. Subliniem că în 
1983 a fost identificată şi o conductă pentru alimentarea cu apă a Curţii Domneşti care 
a funcţionat între secolele XVI şi XIX. 

În locuirea dacică din secolele IV-I î.chr., în 1983-1984, lucrările s-au efectuat 
cu studenţii de la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti şi prin subvenţia 
Muzeului Municipiului. În săpăturile din anul 2000, colectivul a fost lărgit şi au 
participat Mircea Negru şi Adina Boroneanţ. În acest sit au fost identificate locuinţe 
de suprafaţă şi bordeie, gropi de provizii tronconice, vetre de cuptor gospodăresc şi 
vetre exterioare locuinţelor, însoţite de materiale ceramice lucrate cu mâna şi la roată 
precum şi de import, unelte de silex, piatră şi metal. În anul 2001 au fost extinse pe 
o suprafaţă mai mare pentru lămurirea problemei limitei aşezării spre nord. Tot în 

1 Din echipa de cercetare au mai făcut parte Dan Turcu, Monica Niculescu, C. Nicolae, Adina 
Boroncan1. M. Negru dcsi era membru al echipei nu a putut participa efectiv la lucrări deoarece în paralel 
s-au desfăşurat săpăturile de la Militar-Câmpul lui Boja, pe care le-a condus în acelaşi interval de timp. 

2 V. Boroncan1. Teliu! neolitic de la Chitila, Bucureşti, Materiale şi Cercetări Arheologice, a XVII-a 
sesiune anuală de rapoarte, Ploieşti, 1983 (Partea I), p. 69-72; Mani fcstări de artă în locuirea neolitică de 
la Chitila Fermă, Cercetări Arheologice în Bucureşti, CAB, 1992, p.11-29; Chitila Fermă, studiu monografic, 
partea I, Istoricul Cercetărilor, Materiale de Istoric şi Muzeografic, XVI-2000, p.49-54, Teii, Zigurat. Piramidă, 
Bucureşti-Materiale de Istoric şi Muzeografic, XV, p. 56--78. 
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4 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVI 

acest an s-au deschis trei secţiuni pe martorul de eroziune aflat în N, între calea ferată 
şi râul Colentina. Prima secţiune s-a practicat în partea de est, în vecinătatea râului, 
pe la mijlocul insulei colmatate. Secţiunile II şi III s-au făcut la capătul de nord, 
perpendicular pe cotul Colentinei, în vecinătatea podului CFR Bucureşti-Ploieşti, în 
aval de un izvor natural care era activ din preistorie3. 

S-a constatat astfel ca insula a suferit mai multe eroziuni în diverse perioade, 
urmate de colmatări. Cea mai clar constatată a fost cea produsă după părăsirea locuirii 
din epoca bronzului, Cultura Tei (PI.I, 1). În secţiunea II-III (PI.II, 1), observaţiile 
stratigrafice făcute în săpătură atesta că la bază se afla o depunere cafenie, sterilă 
arheologic peste care s-a suprapus şi aici o locuire din epoca bronzului cultura Tei, 
urmată de o locuire de epoca carpo-dacică, cu două orizonturi de locuire din secolele 
II-V. Locuirea a fost parţial distrusă, în mai multe etape, ultima dată de către inundaţiile 
din 1971 (vezi profilul stratigrafic). 

În secţiunea I materialul arheologic recoltat este puţin şi constă din fragmente 
ceramice, oase de animale, câteva unelte de silex ce provin fie din materialul colmatat, fie 
din stratul de cultură nederanjat, fie din gropi menajere. Unele gropi au forme curioase 
mai ales în zona colmatată şi pot fi urme ale trunchiurilor de copaci şi ale vizuinilor de 
vulpi sau castori (PI 11,l). Spre capătul de vest în carourile VIII-IX s-a identificat o 
locuinţă din care s-au recoltat fragmente ceramice, oase cenuşă cărbune. Între materialele 
ceramice, menţionăm o ceaşcă, un pahar de lut neornamentat {Pl.IV,l), o fusaiolă cu 
ornamente dispuse în motiv stelat, format din înţepături ce se desfăşoară doar pe o latură. 

În secţiunile II-III au fost identificate locuinţe sau gropi de susţinere a 
suprastructurii locuinţelor, unele cu contur clar, altele mai puţin clar. Locuinţele au plan 
rectangular şi sunt însoţite de vetre de foc, în afara lor. Locuinţele erau de suprafaţă sau 
semi-îngropate. Ceramica rezultată în stratul inferior aparţine Culturii Tei, fără a putea 
reconstitui forme de vase întregi. Câteva fragmente provin din ceşti ornamentate cu 
împunsături succesive dispuse în brâuri orizontale succesive adesea cu motive de forma 
literei S culcat sau din segmente de linii înclinate în acelaşi sens sau sensuri opuse. 

Din locuinţe sau din stratul de locuire provin şi oase de animale domestice sau 
vânate, câteva lame şi lamele de silex, gratoare, racloare. Materialele ceramice par a fi 
contemporane cu cele descoperite în săpăturile din 1997 pe terasa de la est de tell, sau 
din aşezarea de la Chitila Cărămidărie, situată la aproximativ 2 kilometri în aval4 şi 
aparţin fazei a treia din dezvoltarea Culturii Tei. Câteva piese microlitice de silex par 
a lăsa impresia ca în partea inferioară a stratului Tei sau sub acesta, a existat şi o firavă 
locuire mezolitica sau din paleoliticul superior final. 

Stratul de locuire aparţinând culturii carpo-dacice, după observaţiile de până 
acum este alcătuit din doua orizonturi de locuire şi a oferit un bogat material arheologic 
compus din fragmente ceramice, unelte şi arme, obiecte de podoabă din metal: argint, 
cupru şi mai ales fier, precum şi unelte din os sau corn, fusaiole, greutăţi de lut de la 
războiul de ţesut vertical sau de plase de pescuit, etc. Materialul ceramic aparţine 
catego~iilor: lucrate cu mâna, cu roata olarului, din pastă zgrunţuroasă, cu multe pietricele 
în compoziţie, ornamentate sumar cu butoni sau brâuri aplicate şi alveole făcute cu 

3 La lucrări au participat şi prof. I. Florea şi H. Azvadurov de la Academia de Ştiinţe Agronomice, 
pentru probleme de paleosoluri, cărora le aducem mulţumiri. 

4 V. Boroneanţ, Cercetări arheologice privind cultura Tei de la Chitila Cărămidărie, Cercetări 
Arheologice in Bucureşti, III, CAB, p. 195-224. 
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE 5 

degetul sau cu crestături; ceramica lucrată cu roata, de factură dacică, ceramica dacică 
imitând-o pe cea romană, de fabricaţie locală, dar şi romană de import (Pl.II,1,7.). 
Fragmente cu smalţ de culoare maron-oliv sau cu un baiţ colorat în nuanţe de roşu-maroniu 
sau albicios. Acestea sunt în număr redus. S-au găsit şi câteva gresii de ascuţit uneltele 
de fier. Ele aparţin grupului cultural Chilia Militari5. 

Ce surprinde în acest strat de locuire este prezentă în cantitate mare, apreciabilă 
a zgurii de metal sau de metal topit pe loc, turte de fier brut pregătite pentru a fi 
prelucrate apoi prin forjare sau spre difuzare la comunităţile vecine (Pl.VI,4). Se afla de 
asemenea multă arsură provenită din alterarea cuptoarelor de ardere a metalelor din 
„cuptoare de topit pe vatra". Arsura apare în interiorul sau exteriorul locuinţelor. 

Locuinţele au forma rectangulară cu gropi pentru susţinerea suprastructurii de lemn şi 
a acoperişului. Lucrările fiind la început nu ne-au permis dezvelirea în întregime a 
locuinţelor, obiectiv pe care nădăjduim să îl atingem în anii următori. 

Materialul arheologic găsit în locuinţe sau în afara lor, atestă faptul că populaţia 
se îndeletnicea cu activităţi casnice-gospodăreşti, cu agricultura, metalurgia, păstoritul, 
pescuitul şi activităţi de schimb cu populaţiile vecine. Armele, în special cele din fier, 
atestă că se îndeletniceau şi cu războiul. Sceptrul de bronz găsit în aşezare face dovada 
că în ea îşi avea sălaşul un şef local sau chiar o căpetenie religioasă creştină. 

Piesa a fost găsita în secţiunea III, caroul IV, la 0,40 metri adâncime (în ziua de 
30.10.) în vecinătatea nordică a unei locuinţe. Împreună cu ea a fost găsita şi o piesă 
tronconică de lut (muştiuc) de la foalele de mână ale meşterului fierar. Foalele fierarului 
erau compuse dintr-o parte de lut (muştiucul) care venea în contact direct cu flacăra, un 
schelet de lemn şi un burduf de piele. Servea la întreţinutul focului şi probabil avea 
aceiaşi forma cu a fierarilor nomazi din zilele noastre. El se aseamănă ca formă şi cu 
piese mai mici folosite pentru alungarea albinelor de către apicultorii contemporani. 
Instrumentul îl menţionăm pentru că stă în strânsa legătură cu profesia celui care a făurit 
sceptrul, meşteşugar care era cu siguranţă un localnic. Meşteşugul prelucrării metalelor 
a adus un spor de prosperitate comunităţii locale de aici. 

Sceptrul descoperit de noi (Pl.VI,1-4) s-a compus din trei piese: 1) o tijă (o 
coadă) de lemn care s-a descompus în perioada cât a stat în pământ, 2) partea globulară 
din bronz care s-a păstrat şi 3) semnul crucii, probabil tot din bronz care a fost plantat 
în orificiul de deasupra părţii de bronz şi care s-a pierdut sau pe care nu am găsit-o încă 
Pl.VI,5). Sceptrul este semnul puterii şi coeziunii social politice pe care purtătorul său 
o deţinea şi o exercita în cadrul comunităţii locale în care trăia, şi care îi acorda distincţie 
în ceremoniile comunităţii la care participau toţi membrii, în relaţiile cu comunităţile 
vecine precum şi în relaţiile conflictuale dintre membrii comunităţii sau dintre comunitate 
şi comunităţile vecine. Crucea credem că putea fi tot din bronz şi este reconstituibilă 
după iconografia oferită, în special după emisiunile monetare de epocă6 . Nu este exclus 

5 VI. Zirra, Gh. Cazimir, Uncie rezultate ale săpăturilor arheologice de pc terenul „Câmpul lui Boja", 
Militari, Cercetări Arheologice în Bucureşti, I, 1963, (CAB), p. 15-49; Gh. Bichir, Dacii din Muntenia în 
epoca romană, cd. Academici, Bucureşti, 1984 ; M. Negru, Chr. Schustcr, D. Moise, Militari-Câmpul lui 
Boja. Un sit arheologic pc teritoriul Bucureştilor, Bucureşti, 2000; Gh. Popilian, Ceramica romană în Oltenia, 
cd. Scrisul Românesc, Craiova, 1976. 

6 Picrc.Basticn, Le buslc monctaircs des cmpcrcurs romains, Wcttcrcn Bclgiquc, voi. I, 1992, voi.. 
2,1993, voi. 3, 1994. 
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6 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVI 

ca el să fi avut o formă puţin deosebită faţă de crucea pe care o cunoaştem în epoca de 
desăvârşire a creştinismului din perioada de după secolul VI. Sceptrul, prin formă şi 

ornament, are o semnificaţie magico-religioasă care îşi are originea în tradiţia preistorică 
zonală şi care în desfăşurarea istorică îmbracă forme variate în funcţie de epocă, de 
curentele culturale pe care societatea omenească le-a parcurs. El prezintă, prin formă şi 
tehnică de realizare, caracterele socio-culturale şi artistice ale secolelor IV î.Chr - VI 
d.Chr. Este realizată prin turnare şi apoi prin aplicare la cald a elementelor de decor. Are 
formă globulară cu două orificii circulare ce au funcţionalitate diferită, după cum am 
arătat mai sus. Are înălţimea de 42 mm, un diametru aprox. de 48 mm. Orificiul mare 
din bază este realizat stângaci, neregulat şi are diametrul între 25-22 mm. Orificiul mic 
din parte superioară este realizat tehnic în altă etapă de prelucrare, după turnare, când 
piesa era caldă sau când a fost re-încălzită special pentru implantarea crucii, poate odata 
cu aplicarea ornamentului în relief ce constă din patru buline ovale dispuse în cruce 
fixate prin nituire şi apoi probabil încălzite din nou. Bulinele au formă de frunză şi 

prezintă o nervură mediană realizată prin incizie longitudinală din care pornesc alte trei 
incizii înclinate mai scurte pe partea stângă, şi patru incizii pe partea dreaptă, conver
gent pe nervura mediană. Orificiul al doilea are diametrul de numai 11 mm. În el s-a 
introdus componenta reprezentată de cruce sau poate de altceva cu valoare 
magico-artistică. În piesa globulară caldă s-au practicat patru deschideri ovale, laterale, 
dispuse în plan vertical. Acestea sunt stângaci realizate şi au mărimi uşor diferite cuprinse 
între 21 x 8 mm şi 17 x 8 mm, în care este foarte posibil să fi fost introduse pietre 
preţioase. Marginile acestor deschideri au fost atenuate după executarea lor, în timp ce 
ale orificiului mic superior sunt ne-atenuate, semn că erau acoperite de piesa care era 
introdusă în ea. Spaţiile cuprinse între cele patru deschideri sunt marcare prin câte o 
linie incizată dreaptă, verticală, ce separă spaţiul gol care acoperă întreaga piesă şi are 
tot o dispoziţie în cruce (PI. VI,2), în acord cu dispunerea crucifonnă a frunzelor de pe 
relieful pastilelor aplicate pe cupola piesei. Incizia este făcută în pasta caldă a piesei iar 
îndepărtarea asperităţilor s-a făcut odată cu lustruirea întregii piese. Partea sa de bază 
este marcată printr-un relief inelar, uşor neregulat, gros de numai 4 mm, terminat în 
unghi ascuţit spre bază, şi prezintă luciu de uzura de la suportul inelar pe care se răzima. 
Meşterul care a imaginat şi realizat comanda era un începător şi din această cauză piesa 
este uşor asimetrică (PI. VI, l ). 

Întreaga piesă reflectă prin elementele de execuţie un comportament tehnic specific 
nivelului şi concepţiei de ornamentare ce caracterizează decăderea artei şi tehnica 
meşteşugurilor dacilor liberi după cucerirea provinciei Dacia. Este în strânsă legătură cu 
situaţia populaţiei din zonele necucerite de romani din restul Daciei şi din Moesia. 
Reprezintă momentul de permanente atacuri la care imperiul roman a fost supus de către 
populaţiile barbare. Reflectă arta provincială din zona necucerită de romani sub influenţa 
provinciilor învecinate imperiului roman. În cazul nostru constatăm o influenţă a tehnicii 
de prelucrare a produselor meşteşugăreşti din provinciile romane vecine, marcată prin 
ornamentul aplicat sau imprimat (Pl.IIl,l,7; XIII,11), în special pe ceramică. Ceramica 
realizată cu roata nu permitea continuarea reprezentărilor ornamentale din tradiţia veche 
preistorică, făcute cu măna. Ele răbufnesc în ornamentarea vaselor de lut lucrate cu 
roata, menţinându-se în paralel pe ceramica realizată cu mâna. Formele de vas sunt 
aceleaşi, ornamentarea este făcută prin aplicare, prin ştampilare sau impresiuni pe ceramica 
lucrată cu roata olarului, în tradiţia veche a olarutului manual. 
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE 7 

ORIGINEA ŞI SEMNIFICAŢIA SCEPTRELOR; ORNAMENTAREA 

Şi în gândirea istoricului civilizaţiei trebuie să se împământenească principiul 
„unealta creează termenul, denumirea". Din cercetările de la Porţile de Fier, pentru 
mileniile VIII-VI ştim ca fiecare unealtă nou creată a purtat un nume propriu7. Faptul 
a corespuns şi corespunde unui moment anume, legat de creşterea experienţei umane în 
domeniul activităţilor cotidiene. Sedentarizarea, economia casnică, productivă, a jucat 
un rol esenţial pe drumul lung spre societatea civilizată modernă şi contemporană, ca şi 
în apariţia meşteşugurilor metalurgice. Aceasta nu înseamnă că înaintea acestui moment 
nu au existat invenţii şi capodopere ale umanităţii8 . În cadrul evoluţiei seriei de invenţii 
trebuie să figureze şi sceptrele care reprezintă un moment al marcării inspiraţiei şi 

materializării dinamicii de invenţie umană. Omul a crezut totdeauna, de la creaţia sa, în 
forţa inteligenţei sale şi biruinţa în lupta pentru existenţă, pentru salvarea speciei. Probabil 
că ideea în germene era încă de la inventarea celei dintâi unelte din lemn, piatră, os etc. 
Diversificare activităţilor şi a unor profesii, mereu altele, pornind de la cioplitor de 
piatră la lustruitor de unelte, de la modelator al lutului, la inventator al tehnicii de 
prelucrare a metalelor, toate au dus la specializarea profesională marcată prin limbaj, 
spre a le putea deosebi intre ele9. 

Primele care pot avea un rol şi semnificaţie apropiată de ce denumim acum 
sceptru au fost probabil acele „baton de commandement" (aprox. 15 OOO BC), frumos 
ornamentate sau cu forme proprii, pe care omul iniţiat, magul, le purta spre a se deosebi 
de ceilalţi membrii ai comunităţii. El putea să fie căpetenia acceptată de către grupul 
socio-cultural în care trăia. Piesa avea şi atunci încărcătura funcţiei pe care posesorul 
său o îndeplinea în calitatea pe care i-o conferea comunitatea, pornind de la faptul pe 
care trebuie să-l acceptăm că inventatorul a rămas o persoană anonimă pentru noi şi 

întreaga posteritate. Inventatorul sau beneficiarul prelua împreună cu ea şi funcţia 
magico-religioasă 10 • Inventatorul este deţinătorul revelaţiei. Forma şi ornamentul pe 
care le îmbracă sceptrele în repartiţia spaţială teritorială poartă pecetea epocii ·şi arealului 
cultural din care provine. Acesta este şi cazul sceptrului nostru de bronz descoperit în 
locuirea de la Chitila de pe Colentina. 

Cea mai veche descoperire din ţara noastră, până acum cunoscută care ar fi putut 
să aibă o funcţie asemănătoare este falanga de cal sălbatic de la Cuina Turcului şi care 
probabil făcea parte dintr-un angrenaj, tot din os sau din lemn (Pl.XI,l} acum 9000 de 
ani a.Chr 11 • Ea reprezintă pentru vânătorul epocii din zona arealului cultural din Clisura 
Dunării, un moment la fel de reprezentativ pe scara emblematică, egală cu cea reprezentată 
de cornul de cerb în formă de seceră, ornamentat cu crestături, cerc şi linie vălurită, bine 

7 V. Boronean1, Paleolithique superieure et epi-paleolithique dans la zone des Portes de Fer, ed. 
Silex, Bucureşti, 2000. 

H Cr. Zervos, L'art de Lepoquc du rcnnc cn France. Studiu Introductiv H. Brcuil, Paris, 1959; M. 
Brczillon, Dictionnairc de la Prehistoirc, Paris, Laroussc, 1969. 

9 V. Boroncan1. A. Boroncant, Thc art of epipaleolithic/mcsolithic in thc south- west of Romania, XIII 
lntcmational Congress of Prehistoric and Protohistie Scicnces, Forli, Italia, Colloquia VIII, Art in the Palcolithic 
and thc Mesolithic, 1996, p. 53-65. V. Boroncant, Adina Elena Boroneant Thc origins of languagc. Problemcs 
of thc languagc development during the Mesolithic/Epi-paeolithie în Europe, Section, 4, 2 Thc Language. 

10 V. Boroncant, Decouvertes d'objets d'art epipaleolitiquc dans la zone des Portcs de Fer du 
Danubc, Rivista di Scienze prcistorichc, 24, 1969, p. 20. 

11 Al. Păunescu, Arta cpipaleolitică de la Cuina Turcului, Dubova, Revista Muzeelor, VI, 1969, 
p. 242-248; 
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8 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVI 

şlefuit (6500 ani î.Chr) de la Icoana, din vremea culturii Schela Cladovei, purtată Ia gât 
sau atârnată la brâu de către primii recoltatori-cultivatori din zonă. Şi aceasta purta 
ornamentul specific în concordanţă cu ornamentarea pieselor de os, corn sau piatră din 
epoca 12 (PIXI,2). 

În neoliticul romanesc cea mai apropiată descoperire din zona noastră este sceptrul 
de os în formă de cap de pasăre identificat în 1932-1934 la Vidra de către Dinu V. 
Rosetti, dar rămas nepublicat. Ca formă este şi cel mai vechi instrument de acest fel 
cunoscut până acum la noi în ţară pentru această epocă. El reprezintă autoritatea pe care 
şi-o dobândise în cadrul comunităţii purtătorul său din vremea civilizaţiei Gumelniţa, 
aprox. (3400-3200 î.Chr). Este făcut dintr-un os lung de animal 13 • Desigur în alte areale 
culturale vor fi fost şi altele fiind expresia locală a fenomenului socio-cultural şi 

magico-artistic al societăţii în care meşterul a trăit. În epocile care urmează ele au formă 
de capete de cal la Holboca (Pl.XI,4) 14• 

O altă piesă foarte importantă este cea de la Butimanu 15 (din arealul culturii Tei) 
reprezentând un cap de palmiped (PIXl,5). În toate aceste descoperiri până acum enunţate 
(paleolitic, mezolitic, neolitic) figurările capului de sceptru au caracter totemic 
(personificarea animalelor sau păsărilor de epocă). 

Apariţia în câmpul activităţilor cotidiene a uneltelor dar mai ales a armelor de 
metal în epoca metalelor şi accentuarea caracterului războinic al comunităţilor au adus 
importante modificări în viaţa social-politică. A crescut rolul căpeteniilor comunităţilor 
şi în acest context s-au diversificat formele sceptrelor. Apar astfel topoarele sceptre 
din aur sau cupru cum sunt cele de la Vidra-Ilfov 16, Apa (Pl.XII,1-2) 17 (Satu Mare), 
Ighiel Uud.Alba) 18

, sau spadele sceptru (cea de Ia Apa reprezintă o combinaţie între 
măciucă şi spadă iar altele o combinaţie între spadă şi scut circular ca la Livada19). 

Ca elemente de distincţie a fiecărei comunităţi reprezentate, importante rămân în prima 
şi a două epocă a fierului sceptrele de argint aurit şi bronz (cel de Ia Peretu (Pl.XII,4) 
ce are o formă globulară, constituindu-se într-un cap de serie ce va continua şi în 
epocă romană)20• Cele dacice figurează un cap de prinţ (de căpetenie), este perioada 
în care apare şi coiful şi scutul. 

După acest excursus ne întoarcem la sceptrul nostru de la Chitila care ca formă 
şi ornament are antecedente în măciucile de lut, piatră sau metal. Din descoperirile cele 
mai importante, până acum cunoscute, este buzduganul sceptru din piatră de la Băneasa, 
alături de exemplarele de la Butimanu (PL.Xl,7) şi Căţelu Nou, toate din arealul culturii 
Tei. Ele au aceeaşi formă şi ornamentare21 • Cel de la Băneasa prezintă o formă globulară 
cu gaură transversală pentru introdus mânerul, iar lateral are patru butoni. Acesta, la 

12 V. Boroncanţ, Palcolithiquc supcricurc, op. cit, p. 309, fig. 4; 313, fig. I a-b. 
13 V. Boroncanţ, în Gumclniţa, o civilizaşic necunoscută, cap. Civilizaţia Gumclniţa în câmpia 

Bucureştilor, în prcss, cd. CIMEC 
14 VI. Dumitrescu, Arta neolitică în România, Bucureşti, 1968, pi. 113. 
15 C. Boroncanţ, V. Boroncanţ, Consideraţii asupra topoarelor sceptre din piatră, epoca bronzului, 

pc baza descoperirilor de la Butimanu, Cercetări Arheologice în Bucureşti, IV (CAB), 1992, p. 91-108. 
16 O.V. Rosetti, Publicaţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, I, 1934, Săpăturile de la Vidra, p. 88. 
17 ***, Istoria României, ed. Academici, Bucureşti, 1960. 
18 ***, Istoria Militară a Poporului Român, cd. Militară, voi I, Bucureşti, 1984. 
19 Idem, p. 35. 
20 P.Voicvozcanu, E.Moscalu, Mormântul princiar getic şi tezaurul de la Pcrctu, Cercetări arheologice, 

III, 1979, p. 353-360; *** Enciclopedia Arheologici şi istoriei vechi a României, III, 2000, p. 291. 
21 V. Leahu, Cultura Tei, Bucureşti, 1967. 
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orificiul inferior pentru introdus coada, prezintă un guler ornamentat pe muchie, cu 
crestături. Acest tip şi model de ornamentare îşi găseşte continuitatea în epocile care 
urmează şi este foarte bine reprezentat în epoca medievală (fiind purtat de voievozii 
principatelor române) când în loc de butoni prezintă proeminenţe de formă piramidală. 
Un tip foarte reprezentativ este cel preluat în epoca modernă de către dinaştii Hohen
zollern - Carol I, Ferdinand, Carol II, făcut din aur. Cele din epoca medievală sau 
modernă au un ornament însoţitor reluat de pe obiectele de podoabă specifice epocii: 
incizii duble, haşurate etc. Cel mai apropiat ca formă din arealul geografic al Câmpiei 
Bucureştiului este cel de la Căţelu Nou care prezintă nişte şenţuiri verticale. Interesant 
este faptul că şefii locali din arealul carpato-dunărean îmbină in epoca metalelor 
buzduganul-sceptru cu spada, cum este cazul celui citat de la Apa, al cărui mâner se 
termină printr-un buzdugan cu butoni laterali şi ornament geometric vălurit22 . În arealul 
civilizaţiei zise Chitila -Militari cunoaştem un fragment de la Bucureşti-Militari, modelat 
din lut23 iar la dacii liberi din aceiaşi vreme mărgelele de aceeaşi formă din foiţă de aur 
de la Târnăvioara (jud. Mureş)24 . Datorită faptului că sceptrul de la Chitila provine din 
mediul carpo-dacic este normal să încercăm să îi găsim analogii în epocă, în toate 
producţiile artizanale şi aşa cum am arătat, în primul rând la cel mai bine cunoscut, cel 
de la Peretu, jud. Teleorman, ce provine dintr-un turnul în care a mai fost găsit un coif 
şi mai multe vase de argint poleit cu aur şi datat în secolele IV-III î.Chr. El înfăţişează 
un cap de prinţ cu păr buclat având pe frunte o diademă cu frunze (de ferigă sau brad, 
palmete). Faţa prezintă detaliile anatomice ale nasului, ochilor, sprâncenelor, gură şi 

bărbie şi un gât cilindric (guler) ajurat la bază cu motive în frunză de ferigă sau brăduţ. 
El se aseamănă cu sceptrul de la Chitila şi prin gulerul cilindric. Şi în acest caz ca şi 
în cazul celui de la Agighiol şi cel de la Porţile de Fier prezintă elemente de decor 
asemănătoare; toate acestea înfăţişează motive animale şi vegetale25 . 

Din punctul nostru de vedere importantă este asemănarea sceptrului de la Peretu 
cu cel de la Chitila pentru că ne face să ne gândim că meşterul a asociat cele două 
element reprezentative ale unei căpetenii dacice, realizând o formă globulară pe care a 
adaptat-o la motivistica momentului istoric, folosind frunza tradiţională de brad - credem 
noi - pornind de la calota coifului dacic (Pl.XXII,5; XIII, 10, 11 ). Pe acesta a realizat 
elementele de decor din care a selectat frunza de brăduţ aplicată pe o pastilă iar în locul 
lobilor laterali a executat deschiderile pentru eventuala montare a unei pietre preţioase. 
În acest cadru al discuţiei foarte important este folosirea ca elemente de decor a motivelor 
imprimate de pe ceramica dacică din secolul IV-I î.Chr. care se perpetuează şi în secolele 
următoare, ca elemente tradiţionale pentru piesele de metal şi pe ceramica 
geto-daco-carpică. Un alt fapt semnificativ este că pe ceramica provincială romană din 
Moesia, Sciţia Minor şi Dacia se află împrumuturi ornamentale ce trec în secolele II-V 
î.Chr. Probabil există o legătură de tehnică mentala între ceea ce s-a întâmplat cu trecerea 
motivisticii ornamentale de pe ceramica lucrată cu mâna pe cea lucrată cu roata prin 
aplicarea cu mâna a unor butoni sau brâuri crestate şi alveolate ca şi în cazul procedeului 
imprimării, între care motivul cel mai important este frunza de brăduţ alături de alte 
elemente vegetale - rozete, struguri, cerculeţe - şi chiar a unor monede şi motive solare. 

22 0 •, Istoria Militară a Poporului Romăn, op. cit, p. 35, fig. 2. 
21 Gh. Bichir, op. cit, PI. 35, fig. 21, p. 154. 
24 D. Protasc, Riturile funerare la daci şi daco-romani, Bucureşti, 1971, p. 129, fig. 40. 
25 Enciclopedia arheologici, op. cit, p. 21, fig. 158. 
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Acestea sunt prezente în special pe zisele cupe deliene26. Tehnica pătrunde şi pe obiectele 
de metal (bronz, argint, fier), şi podoabe. Ele sunt unul dintre elementele caracteristice 
ale ornamentării în civilizatia Chilia-Militari27

. 

În ceea ce priveşte ceramica, pătnmderea elementelor de decor prin ştampilare 
(terra sigillata) sau imprimare (PI.XII, 10, 11), se produce paralel cu folosirea roţii olarului 
în spaţiul traco-dacic, probabil sub influenţa colonizării greceşti şi a relaţiilor comerciale 
intercomunitare cu spaţiul mediteranean28 . 

Sceptrul de la Chitila a fost găsit împreună cu materiale arheologice tipice lumii 
daco-carpice din secolele II-IV, eventual V î.Chr„ precum şi cu o monedă de bronz din 
vremea I ui Caracali a ( 198-217), emisă, semnificativ, la Tomis, Sciţia Minor (Pl.lV,3 ). 
Din zonă, din aşezarea dacică de secol III-I î. Chr„ necercetată sistematic exhaustiv, 
provin materiale ceramice carpo-dacice şi o monedă găsită la suprafaţă în I 983 din 
vremea împăratului Diadomenianus29 (217-218), emisă de data aceasta la Deultum, în 
Moesia, precum şi o alta descoperită în săpătură în anul 2000, din vremea lui Gordian 
III (236-244), emisă la Hadrianopolis30. 

Din cele două nivele de locuire identificate până acum, în sectorul de nord, în afară 
de sceptru, monedă şi muştiucul de lut de la foalele manual de fierar, mai provine şi o 
ancoră mică de fier cu verigă (Pl.Vl,l). Subliniem prezenţa între altele a unei fibule de 
argint, zisă de tip carpic, cu acul răsucit pe dedesubt şi placă la cârligul de acroşare. 
(Pl.IV,4). A fost găsită şi o pereche de cercei de argint cu cârlig şi buclă, făcuţi din sânnă 
răsucită (Pl.IV,2), zişi de tip sarmatic, comuni aşezărilor de la Târgşor, Mătăsaru, Poeneşti, 
etc31 . Tehnica de prelucrare a pieselor de fier este cea prin forjare la cald. Numărul cel 
mai mare de piese este din fier şi sunt reprezentate de cuţite întregi sau fragmentare, bucăţi 
sau piese întregi de brici, unele dintre cuţite fiind îndoite, poate ritual. Ca anne menţionăm 
vârfurile de lance, cu tub pentru introducerea mânerului sau cu spin pentru introducerea 
în tija de lemn, vârfuri de suliţă de mai multe tipuri (şi pilum), vârfuri de săgeată lanceolate 
etc. (Pl.IV,5-ll;V,18.). Ca piese de harnaşament menţionăm fragmente de verigă de lanţ 
sau bucăţi de lanţ cu belciuge, catarame, precum şi catarame de curea de la îmbrăcăminte. 
De menţionat sunt de asemenea un lanţ folosit ca pripon, o talangă (clopot) pe care îl 
purtau cornutele (Pl.V,5.), toate aceste piese sunt caracteristice, ca şi ceramica, culturii 
carpo-dace, sannatice, precum şi culturii Sântana de Mureş32 . 

O piesă care poate fi asociată ca funcţionalitate cu sceptrul este de forma unei 
ancore de fier cu verigă de suspensie care prin formă, dar mai ales prin vârfurile neascuţite 
ale cârligului, ne permite să emitem părerea că poate fi considerată ca element simbolic 
al arsenalului artistico-re! igios al paleocreştinilor (Pl. V, l ). 

Aceste obiecte, sceptrul şi ancora, au fost preluate din tradiţia preistorică împreună 
cu alte elemente de simbolistică folosite de către creştini înainte de oficializarea 

26 Istoria României, voi. I, op. cit, p. 271. 
27 D. Bcrciu, Arta traco-getica, cd. Academici, Bucureşti, 1969; V. Boroncant. Considcrations on thc 

Iron Gates hclmcl on vascs, Thraco-dacica, în prcss; Gh. Bichir, op. cit.; M. Negru, op. cit; Gh. Popilian, 
op. cit. 

28 I. H. Crişan, Ceramica geto-dacică, Bucureşti, 1969. 
29 V. Boroncan\, Monedă romană din secolul al III-iea d. Chr. Descoperită la Chitila fermă, Materiale 

de Istoric şi Muzeografic, XV, p. 273-275. 
111 Mul\umim colegilor Adrian Popescu de la Institutul de Arheologic şi M. Dima de la C.l.M.E.C. 

pentru ajutorul dat în datarea pieselor monetare. 
11 Gh. Bichir op. cit, loc. cit.; M. Negru, op. cit, loc. cit. 
12 Gh. Diaconu, Târgşor, necropola complexă din secolele III-IV, Bucureşti, 1965. 
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creştinismului din anul 313, prin edictul de la Milano al lui Constantin cel Mare şi 
mamei sale Elena. După aceea au fost introduse în cult şi alte elemente, între care în 
primul rând crucea, ca simbol al luptei împotriva păgânismului33 . 

Cele dintâi informaţii asupra vestimentaţiei le avem din literatura de specialitate 
teologică, din lucrările celor dintâi exegeţi ai creştinismului, la care trebuie să apelăm 
selectiv, precum şi din cele ce rezultă din tradiţia Vechiului Testament. Consultând 
literatura de specialitate a exegeţilor paleocreştini, rezultă că se uza în epoca, la 
începuturile sale, de vestmintele albe, simbol al curăţeniei şi purităţii34 . Numai după 
recunoaşterea creştinismului ca religie a apărut necesitatea unor vestminte care să poată 
fi utilizate în relaţiile oficiale, în public, de catre împărat şi episcopi. Vestimentaţia era 
cea contemporană, adaptată la noua stare de fapt. Unele dintre piesele vestimentare au 
trebuit inventate sau asimilate în forme noi cu simbolistica creştină, în strânsă legătură 
cu preceptele religioase legate de sfintele taine, instituirea ritualului serviciului divin şi 
ierahizării slujitorilor noi religii. Arhiereii încep să devină egalii reprezentanţilor puterii 
oficiale politice şi militare, bine organizate în sistemul administrativ imperial în toate 
compartimentele vieţii cotidiene. Astfel, împăratul, şi de la el în jos toată ierarhia, 
trebuia să aibă pandanţi în organizarea bisericii creştine, ca în felul acesta să fie 
recunoscuţi şi respectaţi. Aceasta s-a întâmplat numai în secolul IV după Edictul de la 
Milano şi după Conciliul de la Niceia, cu care ocazie sunt recunoscute cele trei trepte 
ale ierarhiei cultului creştin: diaconia, preoţia şi arhieria (episcop, patriarh)35 . Pentru 
fiecare din aceste trei categorii de slujitori ai bisericii s-a instituit vestimentaţia. Aceasta 
este: pentru diaconi stiharul, orariul, pentru preoţi epitrahilul, brâul sau încingătoarea, 
felonul iar pentru arhierei sacosul, omoforul, mantia, epigonaţiul (bedemiţa), mitra, 
cârja (sceptrul), şi engolpionul, crucea atârnată pe piept, bichierul şi trichierul, vulturul. 
Acestea trei din urmă apar în mod special ca instrumente ale exerciţiului ritualului 
liturgic în biserică, în anume momente şi evenimente (PI.XIV, l ). 

Am făcut această scurtă prezentare a ierarhiei şi vestimentaţiei pentru a înţelege 
locul şi rolul piesei descoperite de noi, şi însemnătatea pe care o conferă purtătorului 
său în ierarhizarea societăţii epocii în recunoaşterea publică a autorităţilor sociale, politice 
şi religioase. Ţinem să subliniem faptul că ele au jucat un rol important şi până la ieşirea 
din clandestinitate a creştinismului. Au avut şi forme mascate de recunoaştere a 
simbolurilor, sub care creştinii activau, ca de exemplu: ancora pe funcţie de cruce, 
sceptrul ca baston şi îmbrăcămintea capului sub forma mitrei de pânza. După despărţirea 
(schisma) dintre biserica Apusului şi Răsăritului în însemnele de distincţie încep să 
apară treptat diferenţieri, paralel cu creşterea importantei vestimentaţiei liturgice36. 

CÂRJA 

Piesa descoperită de noi aparţine categoriei cunoscute sub denumirea de cârjă sau 
sceptru. Ea este unul din instrumentele de distincţiei ale ierahizării social politice şi 
religioase care a pătruns şi în biserica creştină, încă de la primele începuturi, după cum 
am arătat. Dar odată cu recunoaşterea oficială şi ieşirea în public a creştinismului, şi 

33 V. Gregorian, Vestmintele liturgice în biserica ortodoxă. Craiova, 1941; E. Branişte, Liturgica 
generală, Bucureşti, 1993, Nelu Zugravu, Creştinismul popular la români, Bucureşti, 1996, p.89-131. 

34 V. Gregorian, op. cit, p. 9-24. 
35 Idem, ibidem. 
36 Idem, p. 25-168; E. Branişte, op. cit, p. 85-92. 
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pentru cârjă a fost necesară o formă nouă, adaptată la momentul istoric, pentru ca 
ierarhul să apară ca partener recunoscut al puterii politice37. Piesa de vestimentaţie 
purtată de arhiereu, cunoscută în zilele noastre sub denumirea de cârjă sau baston 
arhieresc, prezintă o înălţime de 2 metri, în partea superioară două capete de şerpi 
afrontaţi, cu gurile deschise, între cei doi şerpi aflându-se un glob sau o cruce care 
porneşte din glob. Cârja are ca origine toiagul lui Aaron din Vechiul Testament şi 
simbolizează autoritatea pe care o are arhiereul care purtându-l asupra sa, îşi întăreşte 
autoritatea în păstorirea turmei credincioase. 

Istoricul prefacerilor suferite de acest instrument şi armă, la început se pierde în 
cea mai îndepărtată perioadă a istoriei devenirii umane. Începutul l-a făcut banalul băţ 
pentru doborârea unui fruct şi apărare de fiare, devenit în ultima instanţa baston pasto
ral, semn al înţelepciunii şi senectuţii. Aria de cuprindere a virtuţilor purtătorului său s-a 
diversificat pe parcursul derulării marşului treptelor istorice, ajungând până în 
contemporaneitate. Pe acest parcurs el mai poartă şi denumirea de pateriţa, baculus, 
crosa, /abarum 38• La semnificaţiile sale vechi s-au adăugat mereu valenţele epocilor 
parcurse. Forma şi ornamentarea cârjei nu putea să nu reflecte câte ceva din 
comportamentele ornamental- artistice în uzanţa fiecărei epoci. Aşa cum am arătat până 
acum, o tradiţie a sceptrelor în arealul nostru geografic vine din preistorie. Forma şi 
decorul erau cele inspirate din tradiţia epocilor parcurse, în concurenţă cu modelele nou 
create si legate de importanţa momentului socio-religios respectiv. Cele mai reprezentative 
obiecte de recunoaştere a puterii politice şi religioase ale epocii s-au completat şi cu alte 
elemente de distincţie cum ar fi coiful şi mitra. Faptul rezultă foarte clar din mormintele 
princiare de la Agighiol39 pentru epoca traco-dacică, aşa după cum deja am arătat, dar 
mai fidel în cel de la Peretu40, unde coiful este însoţit şi de sceptrul globular care în 
arealul nostru istorico-geografic asimilează şi îmbracă forma mitrei. Ele erau acompaniate 
de podoabe şi vase de ospăţ, după cum vom vedea din discuţiile ce urmează. 

COIFUL 

Ne vom opri în special dintre acestea asupra coifului (casca) care este asociat ca 
funcţionalitate cu sceptrul. Observăm astfel cum aceste două piese au forme şi virtuţi 
asemănătoare, complementate prin ornamentele epocii. Situaţia se complică numai atunci 
când se produc abuzuri, cel mai frecvent când şeful politic încalecă puterea religioasă 
şi invers, când şeful religios încearcă să preia puterea politică. Exemplul cel mai clasic 
din viaţa creştină este atunci când papa, în epoca medievală, după schisma cea mare 
(I 054), îşi arogă puteri aparte, sporite, în statul anume creat. 

Între piesele descoperite la Peretu este de menţionat în mod special sceptrul care 
prezintă ca decor o coafură a capului cu o diademă pe frunte ornamentată cu frunze de 
brad sau de ferigă (Pl.XIl,4-5)41 • Elementul de decor de pe sceptrul cu brăduţi de la 

37 V. Gregorian, op.cit, loc. cit ; E.Braniştc, op. cit, p.620-633; M. Păcuraru, Istoria bisericii 
creştine, voi I, Bucureşti, 1991; Em. Popescu, lnscriptiilc din secolele IV-XIII descoperite în Romănia, cd. 
Academici, Bucurcsti, 1976. 

38 V. Gregorian, op. cit, p.145-148; E. Branişte, op. cit, p. 628-629; E. Cabrai, H. Lcclcrcq, 
Dictionnaire d'archeologic chrctiennc ct de liturgic, T. lll, Paris, 1914, col. 3144-3148. 

39 D. Bcrciu, op. cit. 
40 V. Boroncant, Considcrations, on thc Iron Gates hclmet, op. cit, V. Boronean\, Noi discuţii asupra 

coifurilor dinastice dacice, Paidea, I, 2002, p. 1-2. 
41 E. Moscalu, Le tombe princiare de Pcretu, op. cit. 
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Chitila (Pl.VI,4.) este preluat prin comportament tradiţional şi pe coif. El întruchipează 
virtuţile eroice primordiale. Prin evoluţie istorică eroul ajunge rege apoi împărat iar 
ornamentaţia este mult îmbogăţită, şi în ultimă instanţă divinizat. Personajul principal, 
vânător-agricultor se mută în cetate, unde formele de organizare şi ierarhizarea sunt mai 
complexe. De la coroana de flori purtată pe cap la începuturi, se ajunge la diademă, apoi 
la coif în vremea eroului rege, coif confecţionat din metal, de preferinţă din aur sau 
argint care trece ca simbolistică şi la eroul împărat, ca stăpân al teritoriului mai vast al 
imperiului. Ca şef politic, prezenţa sa într-o ceremonie religioasă, schimbă caracterul 
sărbătoresc al manifestărilor de odinioară. Pe frontalul coifului în epocă creştină, după 
triumful său, apare crucea care întruchipează virtuţile păcii creştine, sociale şi cereşti. 
În ultimă instanţă ca reprezentant al revelaţiei divine, arhiereul botează, binecuvântează 
pe împărat, este investitorul sacralităţii, are harul transmiterii sale succesorului şi de 
ungere a reprezentantului puterii politice, care la rândul său este administratorul în stat 
al puterii militare şi politice. În noul context socio-istoric, emblematica creştină este 
dominată de cruce sau chrisom, ca elemente ale biruinţei prin sacrificiul de sine pentru 
liniştea credincioşilor şi mântuirea lumii. 

În secolele III-I î.Chr., de pe coifuri dispăruseră elementele ornamentale arhaice 
de simbolistică vânătorească. S-au păstrat doar cele ce sugerează preocuparea militară 
şi ierarhizarea, după acest criteriu. Schimbarea este uşor de recunoscut după prezenţa pe 
coifuri a detaliilor feţei şi sublinierea simbolului dinastico-social reprezentat prin diademă. 
Coifurile se simplifică ca modalitate de ornamentare şi încep să înfăţişeze zeităţi cu 
virtuţi feminipe, de exemplu zeiţa Minerva, sau regi, apoi împăraţi şi împărătese romane 
şi bizantine. In discuţia noastră vor apărea doar acelea care au circulat în arealul nostru 
geografic şi în special în emisiunile monetare, pe obiectele de artă şi podoabă (geme, 
cercei) etc. 

Rugăciunile creştine în public şi în biserică se instituţionalizează, organizându-se 
festivităţi şi ritualuri adecvate, unele preluate din tradiţia păgână preistorică. Se produc 
astfel nişte schimbări comportamentale în care tabu-urile de altă dată devin reguli canonice 
pentru întreaga organizare nouă a vieţii religioase. Ele vor alcătui capitolul 
comportamental care în biserica creştină se cunoaşte sub denumirea de Sfânta tradiţie42 . 

MITRA 

Mitra este un termen de origine grecească şi semnifică legătura ce o poate face 
acoperământul capului (asemănător turbanului) cu restul vestimentaţiei arhiereului. Era 
făcută dintr-o fâşie de pânză înfăşurată, purtată în Orientul Apropiat pentru protecţia 
capului faţă de razele solare puternice. Ideea, general acceptată, este că ea reprezintă 
cununa de spini pusă în chip de batjocură pe capul lui Isus Cristos pe drumul Golgotei, 
în procesiunea de răstignire. Exegetul F. Braun spune că la început a fost o simplă 
căciulă albă, cum apare în iconografia creştină veche, apoi, a fost preluată de creştini 
după moda bizantină. În secolul VIII ea este preluată de către biserica papală sub 
denumirea de tiara formată din trei coroane suprapuse, ornate cu flori de crin stilizate. 
Termenul de tiara pare a fi de origine persană. Este cunoscută şi la alte popoare din 
Orientul Mijlociu şi Apropiat. În literatura religioasă româneasca, Vasile Gregorian 

42 E. Branişte, op. cit; M. Păcuraru, op. cit. 
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exprimă părerea că ideea acestui vestmânt poate veni şi de la kidaris, termen cunoscut 
încă din Vechiul Testament43 . Alţi specialişti susţin că îşi are originea în coroana imperială 
bizantină a cărei formă o imită44 . 

Nu insistăm asupra discuţiilor purtate pe această temă, important este că apare în 
iconografia monetară a primilor împăraţi bizantini, de unde constatăm că trece la arhiereii 
creştini, unde îmbracă forma cunoscută dar diferită de cea din Orientul Mijlociu şi mai 
târziu de cea din biserica rusă. Piesa descoperită la Chitila reprezintă, în acest cadru al 
discuţiei cea mai veche atestare a prezenţei mitrei ca piesă liturgică, încă din epocă 
paleocreştina, în arealul nostru geografic daco-carpic, respectiv la sfârşitul secolelor 
III-IV d. Chr. şi credem noi la începutul secolului V. 

Aşa cum am încercat să arătăm, ea are o legătură genetică cu tipurile de sceptre 
descoperite în arealul carpato-dunărean datate încă din preistorie, suferind adaptări 

succesive. Ea devine reprezentativă pentru ortodoxia răsăriteană de tip bizantin şi este 
asimilată de tradiţia bisericii româno-valahe, moştenitoare directă a acesteia45 . Iconografia 
monetară bizantină dar şi cea picturală atestă acest fapt (Ioan Casian şi Ghennan). 
Inconvenientul este că termenul de mitra apare destul de târziu în literatura creştină iar 
discuţiile sunt purtate mai mult pe tradiţia izvorâtă din poziţiile concurente între biserica 
Răsăritului şi Apusului. De exemplu Balsamon46 (Mediata, Cap. II, cf. Gregorian) susţine 
că mitra, ca vestimentaţie a fost trimisă de Papa Celestin ( 422--433) Sfăntului patriarh 
Chirii al Alexandriei pentru sinodul de la Efes (431). El porneşte de la tradiţia mai 
veche, după care papa ar fi primit dreptul de a purta mitră de la Constantin cel Mare, 
deci că a fost introdusă ca vestmânt liturgic pe această cale la patriarhia din Alexandria 
şi apoi la papa de la Roma47. 

Mitra, sub forma de coif (cască) însă, apare pe emisiunile monetare aproximativ 
din vremea lui Teodosius II (408--450)48

. Este precedată ca formă de reprezentare prin 
globul nichephor din vremea lui Teodosius I (383-395)49. Diadema este prezentă şi ea pe 
figurările monetare. Un loc important în emisiunile monetare şi pe podoabe, după acest 
moment, îl ocupă globul cruciger intrat în uzanţa după Teodosie I cel Mare şi unnaşii săi, 
purtat în mână de împărat şi co-imperator, ca de pe moneda din vremea lui Leon VI şi 

Constantin VII (908-912)50, însoţit de nelipsita cruce patriarhală de procesiune cu mâner 
lung (PL.Vlll,8). De la Teodosie II cele patru elemente ale cultului creştin - sceptrul, 
crucea (zisă bizantină), globul cruciger şi mitra (coroana imperială) - sunt prezenţe per
manente pe monede sau alte c~tegorii de obiecte. Sunt purtate deopotrivă de dinaşti, 

43 V. Gregorian, op. cit, p. 131-145, fig. 29, 2. 
44 V. Gregorian, op. cit, p.141-145; E. Branişte, op. cit, p. 625; Ioanichic Bălan, Pelerinaj la 

Monnântul Domnului, cd. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1994; Fcmard Cabrai, Henry Lcclcrcq, op. cit, 
T. II. p. 2, col. 1554-1557. 

45 Cf. V. Gregorian, op. cit, loc. cit; Diclionarul explicativ al limbii române, cd. Academici Române, 
Bucureşti, 1975, p. 953. 

46 V. Gregorian, cf. Mediata, capitol li; Irincu Pop-Bistrcanul, Ţara Sfăntă, 1998. 
47 V. Gregorian, op. cit.; Femard Cabrai, H. Lcclcrcq. op. cit IX. p.2, col 154-157; P. Baslicn, 

op. cit, voi li. 
48 •••, Ministerul Culturii, Muzeul National de Istoric a României, Palcocrcşlinism şi creştinism pc 

teritoriul României, sec. III-XI, Bucureşti, 2000, Cat. 182, după E. Obcrlandcr-Tâmovcanu. 
49 P. Basticn, op. cil, p. 511-514; Palcocrcştinism şi creştinism, op. cit„ Cal. 178, p.71, după 

E. Obcrlandcr-Târnovcanu. 
so Idem, op. cit, Cal. 217, p. 47, cf. E, Oberlandcr-Târnovcanu, p. 76. 
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pentru raţiuni de conducere imperială şi subordonare, de arhierei, până la sfărşitul imperiului 
bizantin, de la care coroana a fost preluată şi de voievozii principatelor române iar mitra 
de către arhiereii din aceste principate51 . Şi alti specialişti susţin că mitra îşi are originea 
în coroana împăraţilor bizantini a cărei modă o imita52 (Pl.XII,7-9). 

ELEMENTE DE TRADIŢIE LOCALĂ PREZENTE PE SCEPTRU 

În toată perioada de la apariţia creştinismului şi până la recunoaşterea sa s-a 
pfodus, aşa cum am arătat, o adevărată bătălie pentru impunerea unei simbolistici noi 
care a suportat rigorile persecuţiilor la care au fost supuşi creştinii. Astfel crucea şi 
frunza de brăduţ, dispusă tot în formă de cruce, apare pe diverse obiecte şi pe monumente 
inspirate din tradiţia spaţiului nostru geografic carpato-dunărean. Pot fi recunoscute şi 
după reprezentările aflate pe piese de arhitectură. Un capitel de marmură din muzeul din 
Constanţa este decorat pe o latură cu o cruce cu un cerc la mijloc şi o inscripţie în limba 
greacă, alături de semnele greceşti alfa şi omega şi antroponimul Eustaţie, tot în greacă. 
Crucea este încadrată de câte o ramură de brăduţ (palmier, după I. Barnea şi tradiţia 
ornamentala mediteraneană) (Pl.X,4. )53 . Inscripţia este datată în secolul V-VI. Dar cea 
mai apropiată prezenţă a brăduţului de cel de pe sceptru, de data aceasta dispus în formă 
de cruce, se află pe capace de vas. Între acestea, cel mai important este cel găsit aproape 
întreg la Histria în sectorul domus, intre anii 1952-1956, ornamentat cu patru frunze de 
brăduţ dispuse în cruce, întocmai cu cel de pe sceptrul de la Chitila.(Pl.X, I) . Pe o 
bandă în cerc de pe marginea piesei se află şi înscrisul cu caractere greceşti, păstrat doar 
parţial, din care se poate citi doar 'jiozo ·. Piesa este datată în secolele V-VI (Pl.X,2)54. 

Un alt fragment de capac din secolul V-VI, cu aceeaşi formă de disc, provine de la 
Dinogeţia din secţiunea V, din exteriorul cetăţii, la est de turnul IV. Este ornamentat tot 
cu patru brăduţi în formă de cruce. Este vorba de fragmentul pe care apar şi un mic text 
în greceşte, şi care are semnificaţia, după I. Barnea, „Dumnezeu ajută" (Pl.X,3.) 55. Mai 
sunt şi alte fragmente de capace de vase de lut de la Dinogeţia, pe care se întâlneşte ca 
element de decor motivul în brăduţ şi care probabil fac parte dintr-o dispunere în cruce. 
Toate sunt din secolele V-VI şi sunt însoţite de inscriptii cu caractere greceşti 56 . 

La aceste argumente se adaugă opaiţele ornamentate cu semne paleo-crcştinc57 

între care şi cel de la Constanta din secolul V, realizat prin turnare, pe care de o parte 
şi de alta a orificiului pentru ulei se află câte un motiv în brăduţ care se asamblează 
ornamental cu orificiul pentru feştilă. Aparţine după părerea Luminiţei Dumitriu tipului 
nord-african58. Din aceeaşi serie este şi opaiţul de la Dinogeţia de acelaşi tip, ornamentat 
cu brăduţi şi cruce, data în secolul V-VI59. Mai deosebit este opaiţul provenit de la 

51 V. Gregorian, op. cit„ loc. cit.; P. Bastien, p. 428-432, fig. 6; A.şi E. Alfoldy, Kontorniat-me<lalioos, 
nr. 481, p. 156, 1934; G. Lacom Monnayage or en Italic, Ravconc typc B var. 3, p. 244, pi. LXI a şi typc 
A, var. I, p. 244, pi. LVII a-LVII b, cf. P. Basticn. 

52 V. Gregorian. op. cit„ 145-148, cu toată bibliografia; E. Branişte, op. cit, p.628--{;29; F. Cabrai. 
H. Lcclcrq, tom 11, p. I, col. 621-622, lom III, p. 2, col. 3143-3148; P. Baslicn, op. cit. 

53 Em. Popescu, op. cit„ p.134, fig. 88. 
54 Idem, p. 156, fig. 113. 
55 Idem, p. 268, fig. 251. 
56 Idem, p. 267, fig. 251 b. 
57 Palcocreştinism şi creştinism, op. cit„ Cat. 57, p. 56. 
5S Idem, Cat. 58, p. 56. 
59 Idem, Cat. 59, p. 56. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



16 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVI 

Constanţa dată în sec. V-VI, o variantă a tipului nord-african ce poartă de asemenea 
ornament cu brăduţi (Pl.X,8) Ca şi în cazul sceptrului de la Chitila, dar din alte raţiuni 
funcţionale, motivul de brăduţi se îmbină armonios cu brâul crestat în relief împreună 
cu lujerul de iederă pe un suport de vas lustral de la Piatra Frecăţei după aprecierea lui 
V.Bauman (Pl.X,6)60. De luat în considerare pentru geneza sceptrului din vremea 
creştinismului primar sunt doi cercei din tezaurul de la Histria, judeţul Constanţa, datând 
din secolul VI. Fiecare piesă se compune dintr-un glob din foiţă de aur care are în parte 
inferioară o formă inelară. Globul se articulează apoi în partea superioară cu o casetă 
cruciformă umplută cu pastă vitroasă, una de culoare verde iar cealălta de culoare mov. 
Se angrenează apoi cu o verigă mică şi în continuare cu o verigă mare de fixat în urechi 
(PI.X, 7-8)61 . 

Semnul crucii este prezent pe numeroase fragmente ceramice din aceeaşi epocă 
ca a sceptrului, considerate creştine62 . Dar brăduţul apare în s.ecolul al IV-iea pe un 
fragment de inscripţie cu caractere greceşti alături de pentagonul stelat (stea cu 5 colţuri). 
De acest fragment s-au ocupat mai mulţi specialişti iar textul în greceşte aminteşte de 
un negustor de vinuri din Alexandria. Provine de la Tomis şi atestă legăturile acestui 
oraş cu Egiptul, unul dintre importantele centre paleo-creştine63 din epoca. Numeroase 
fragmente de vase din epoca paleocreştină poartă pe ele semne de cruce, brăduţ sau 
poligon stelat, simbol pitagoreic preluat de simbolistica creştină şi folosit de către curentul 
gnostic în primele veacuri ale creştinismului. Dar numeroase şi importante descoperiri 
de vase şi fragmente ceramice provin din cercetările arheologice din ultimele decenii ale 
secolului XX, efectuate deopotrivă în Dacia cucerită de romani cât şi în provinciile 
necucerite intra- şi extra-carpatice, precum şi în provinciile imperiului roman, vecine 
Daciei, Sciţia Minor şi Moesia, sau din alte provincii mai îndepărtate ale imperiului. 
Majoritatea descoperirilor provin din categoria ceramicii ornamentate prin ştampilare 
sau imprimare, cu deosebire din aşezările rurale din secolele III-IV64 . Dar cele mai 
importante analogii pentru motivele ornamentale folosite sunt cu cele din provinciile 
fostului regat dacic65 iar pentru descoperirile din Câmpia Romana cu cele din aria de 
răspândire a numitei culturi Chilia-Militari (descoperirile de la Militari66 , Poieneşti 67 , 

Târgşor68 , Chitila 69, Mătăsaru70, Străuleşti-Măicăneşti71 etc). 

60 Idem, Cal. 72, p. 3 I, 57. 
61 P. Basticn, op. cit., II, p. 527-528, IJI, pi. 257,3:263; 200, 5; 23 I, I; I 70, 1 ;227, 4; 229; I 58, 35. 
62 C. S. Nicolaescu-Plopşor, ~himca creştinismului în Oltenia, Ramuri, Craiova, 1933. 
63 Em. Popescu, op. cit., p. 63, fig. 28. 
64 I. W. Haycs, Late Roman potlcry, Londra, 1972; Gh. Popilian, Ceramica romană, op. cil., pi. XXIII, 

XXIV, XXXI. 
61 R. Vulpe, Şantierul arheologic de la Poiana, jud. Tecuci, SCIV, 1, 1950, p.47-52.; SCIV, 2, 1951, 

1, p. 177-216; SCIV, 1-2 1952, p. 191-230; Gh. Popilian, Necropola romană de la Locustcni, Craiova, 
1960; D. Protasc, Un cimitir dacic de epocă romană de la Soporu de Câmpie, cd. Academici, Bucureşti, 
1974; l.H. Crişan, Ziridava, Arad, 1978; Gh. Bichir, Ceramica daco-getă, op. cit. 

66 Silvia Popescu-Ialomiţa, VI. Zirra, Analele Universităţii Bucureşti, 1956, scria Ştiinţe Sociale 
(Istoric), p. 98; VI. Zirra, Gh. Cazimir, op. cil, p. 49-58; M. Negru, op. cit. 

67 Radu Vulpe, Săpăturile de la Poicncşti din 1949, Materiale, I, 1953, p. 213-506. 
6R Gh. Diaconu, op. cit, p. 112-133. 
69 S. Morintz, Săpăturile de la Chilia, Materiale, VII, 1961, p. 441-447; Săpăturile de la Chilia, 

Materiale VIII, 1962, p. 513-518. 
70 Gh. Bichir, Eugenia Popescu, Studii şi Cercetări, Piteşti, IX, 1970, p. 271-279. 
71 Margareta Constantiniu, Săpăturile de la Străuleşti-Măicăncşti, CAB, II, 1965, p. 180--189; Gh. 

Bichir, Geto-Dacii, op. cit. 
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De mare ajutor în această discuţie ne este publicarea în anul 2000 de către 
Ministerul Culturii, în colaborare cu Muzeul Naţional de Isforie a României, a catalogului 
expoziţiei „Paleocreştinismul şi creştinismul pe teritoriul României în secolele III-XI" 
însoţit de studiul introductiv al specialiştiilor: Luminiţa Dumitriu, Victor H. Bauman şi 
cu deosebire Ernest-Oberlănder Târnoveanu referitor la monede. Expoziţia şi catalogul 
reprezintă efortul acestor specialişti de a ne face cunoscute rezultatele ultimelor descoperiri 
arheologice de pe teritoriul ţarii noastre, respectiv din ultimii 50 de ani, coroborate cu 
descoperiri mai vechi. Imaginile foto au fost realizate cu competenţă şi profesionalism 
de către domnul George Dumitriu72 . 

O importanţă de prim rol în ceea ce priveşte modificările în forma şi ornamentarea 
sceptrelor în epoca creştină, de după Edictul de la Milan, ne oferă emisiunile monetare. 
Ele ne permit să facem legătura cu forma şi ornamentarea sceptrului de la Chitila 73 . Astfel 
pe o monedă de pe vremea lui Constantinus I (306-337), apare pe revers efigia împăratului 
în picioare purtând, dupa E. Oberlănder Târnoveanu, diademă, platoşă şi paludamentum, 
ţinând în mâini câte un labarum (cârjă-sceptru). Piesa din argint se află în inventarul 
Muzeului Naţional de Istorie a României74. Important pentru discuţia noastră este faptul 
că împăratul ţine în mâna dreaptă un sceptru care în partea superioară a tijei are o cruce 
ce porneşte dintr-un corp globular şi se continuă cu un glob cruciger având deasupra 
vulturul imperial75 . Globul cruciger are însă forma asemănătoare globului sceptrului de la 
Chitila pe care se află orificiul în care a fost implantată crucea. În stânga are un labarum 
(crucea de procesiune) şi globul cruciger care nu este perfect circular. Acestea sunt singurele 
deosebiri între cele doua cârje înfăţişate pe moneda în discuţie. După părerea noastră cel 
din dreapta întruchipează virtuţile de împărat, şef al puterii militare iar cel din stânga, 
puterea religioasă, subordonată, şi fără coroană imperială. Tot semnificativ este faptul că 
cea din stânga este situată mai jos în planul monedei, decât cârja din dreapta76. Observaţia 
noastră este confirmata de comentariile lui Pierre Bastien, în legătura cu situaţia din 
imperiul roman târziu, pornind de la constatarea ca modificările simbolistice încep decisiv 
după reforma imperiului pusă în practică de Teodosie I, cel Mare (379-395) atunci când 
împarte imperiul între cei doi fii ai săi, Arcadius în răsărit şi Honorius în apus. Procesul 
începuse însa din vremea lui Diocleţian (284-305) sub presiunea creştinismului, prin 
transformarea imperiului într-o monarhie de tip divin. Ne-am folosit de concluziile sale 
pornind şi de la corecţiile interpretării făcute de R. Gobl, bun cunoscător al perioadei şi 
al transformărilor produse prin creştinism77 • Astfel, apariţia mitrei pe sceptru la Chitila ne 
apare ca o expresie locala a adaptării puterii imperiale şi a creştinismului, a populaţiei 
locale antrenată în acest proces religios. Aducem în aceasta situaţie mulţumirile noastre 
cele mai călduroase domnului E. Oberlander-Târnoveanu pentru generozitatea cu care 
ne-a pus la dispoziţie informaţia, lucrările şi bibliografia fără de care nu am fi putut avea 
o imagine atât de cuprinzătoare asupra perioadei. 

72 Palcocrcştinism şi creştinism, op. cit. 
73 Corina Nicolescu, Moştenirea artei bizantine în România, Bucureşti, 1971, p. 29, pi. 29; Em. 

Popescu, op. cit., pi. 54. 
74 Palcocrcştinism şi creştinism op. cit., Cat. 173, p. 70. 
75 Idem, Cat. 84-87, p. 34, după comentariul Rodicăi Marghitu. 
76 Idem, Cat. 173, p. 47, 70, după E. Obcrlandcr-Tâmovcanu, 
77 Pierre Basticn, op. cit li, 1993, 527-528; R. Gobl, Signus crucis ader lanzcnschaft. Dic 

Kaiscrinsigncn auf dem Munchener Silbcrmultiplus Constantinius des Grosscn aus 315, Ticinum, Littcrac 
Numismaticac Vindoboncnsis, 3, p. 77-94, pi. 46; Aducem mulţumirile noastre domnului E. Obcrlandcr
Tâmovcanu care cu generozitate mi-a pus la dispoziţie bibliografia şi lucrările de specialitate necesare pc 
care altfel nu le puteam consulta. 
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Pe o monedă la 50 de ani diferenţă în timp, în vremea lui Anastasius I ( 491-518), 
se observă pe avers un cap cu coif şi panaş,o diademă cu perle şi gemă frontală. Pe 
revers este reprezentată o Victorie alergând spre stânga, purtând un chiton lung, ţinând 
în mâna dreaptă o cruce crismată decorată, cu crismonul întors, având mâner lung, iar 
în mâna stângă deasupra excergăi, CONOB78 . Descrierea detaliilor monedelor în discuţie 
a fost tăcută de către domnul E. Oberlănder Târnoveanu, (de care ne vom folosi întot
deauna în cursul acestei prezentări). Este evidentă grecizarea dinastică din imperiul 
roman de răsărit la acea dată. Moneda ne arată că se introdusese deja ca regulă prezenţa 
perlelor şi pietrelor preţioase pe diademă sau coif, idee folosită posibil ca element de 
inspiraţie pentru sceptrul de la Chitila. Rezultă deci reintrarea acoperământului capului 
în atenţia fastului epocii sub formă de coif, în special în timpul dinastiei Iustiniene. 
Acum se readuce coiful viteazului în atenţia opiniei publice din imperiu, în asociere cu 
vestmintele liturgice creştine. Coiful de la Chitila ia forma mitrei cu cruce deasupra, şi 
avea, probabil încastrate pe corpul său, pietre preţioase. Ornamentul este decupat sau 
turnat cu motive ornamentale creştine. Globul cruciger concurează cu sceptrul pe o 
monedă de aur, cu bustul Pulcheriei prezentată cu cotul drept sprijinit pe scut. Iată deci 
cum un alt element al motivisticii ornamentale mai vechi este reintrodus odată cu accentul 
pus pe lupta imperiului creştin împotriva barbarilor păgâni, sub acoperirea luptei pentru 
apărarea creştinătăţii. De reţinut este faptul că vestmântul capului îmbracă forma pe care 
acum o cunoaştem sub denumirea de mitră79 . Acest vestmânt este, în fapt, o adaptare a 
coifului tradiţional traco-getic la forma socio-politică şi religioasă a epocii creştine, 
oficializată în cadrul imperiului roman de răsărit şi preluată de toate bisericile Orientului 
creştin şi din Africa oriental nordică şi de Biserica Apusului. 

De la Imperiul Roman de Răsărit, prin alianţe militare şi relaţii de subordonare 
cultural-religioasă a creştinismul, este preluat de populaţiile cu care adesea a încheiat 
alianţe sau au avut raporturi de subordonare prin cucerire. 

CONSIDERATU ASUPRA PIESELOR LITURGICE ANTRENATE 
ÎN DISCUŢIA PRIVIND SCEPTRUL DE LA CHITILA 

În ceea ce priveşte sceptrul în acelaşi răstimp istoric subliniem faptul ca el câştigă 
în importanţa şi acumulează valori miraculoase pornind din tradiţia Bibliei (toiagul lui 
Aaron şi Moise) cu care s-au săvârşit minuni şi care sunt prezente în exercitarea serviciului 
liturgic de veche tradiţie. Triumful creştinismului face ca sceptrul denumit în biserica 
ortodoxă română cu termenul pateriţă, cunoscut în literatura creştina încă din secolul IV, 
era purtat de ierarhii religioşi. În biserica apusului poartă denumirea de labarum sau 
crosă (în epocă mai târzie) unde îl mai întâlnim şi sub denumirea de pedum şi feru la sau 
scipo, preluat din tradiţia romana republicana80. În biserica răsăritului este semnalată în 
imagistica imperială sub denumirea de dakkonicon. Are în partea superioara a mânerul 
de aspect globular terminat prin doi şerpi afrontaţi având deasupra o cruce. Mai greu de 
demonstrat este când şi cum anume se produce asimilarea sceptrului globular cu acela 
în formă de mitră din spaţiul traco-getic (Dacia, Sciţia, Moesia). În încercarea noastră 
de a corela forma şi ornamentul cu funcţionalitatea sceptrului cu aspect de măciuca 

78 Palcocrcştinism şi creştinism, op. cit, Cat. 195, p. 47,73, (după E. Obcrlandcr-Târnovcanu). 
79 Idem, Cal. 197, 198, p. 47, 73 (după E. Obcrlandcr Tâmovcanu). 
so V. Gregorian, op. cit, p. 23. 
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globulara de la Chitila, cu timpul istoric, momentul cel mai potrivit ni se pare cel pe 
care ni-l indica şi descoperirile monetare din arealul sitului. Acesta este cuprins intre 
domnia lui Caracalla (217) al Gordian al III-lea (244), până în vremea lui Maximian 
(395). Subliniem faptul că în acest răstimp au avut loc Conciliul de la Niceea (325) şi 
cel de la Lardicea (364 ), când se stabilesc treptele ierarhice ale slujitorilor bisericii şi 
se stabilesc coordonatele dogmatice ale creştinismului. Oricum procesul s-a consumat 
până la instalarea în imperiul bizantin a dinastiei Leoniene (457-474). Concluzia noastră 
o punem în relaţie cu constatările făcute de P. Bastien trase de pe urma analizării 

iconografiei monetare din perioada de care ne ocupăm, ce stă în strânsă legătura cu zona 
noastră geografică, cu atacurile daco-carpilor din 245-247, din timpul domniei lui Filip 
Arabul, a lui Galienus (260-268) soldate cu înfrângerea acestora de către Constantin cel 
Mare în anii 315-317. Dar liniştea se instalează numai după 332 când carpo-dacii 
dobândesc statutul de federaţi ai imperiului roman81 • 

După o munca de o viata în 1993 Pierre Bastien publica cartea sa de referinta „Le 
buste monetaire des empereurs romains". Un subcapitol al lucrării se referă la sceptre, 
scoţând în evidenţă ca sursă cea mai exactă şi uneori cea mai completă pentru categoria 
de cârje-sceptre şi vestimentaţie ceremoniala sunt emisiunile monetare, împreuna cu alte 
obiecte de artă şi podoabe, de arhitectură, calendare etc82. Urmărind monedă cu monedă, 
obiectele de podoabă, busturi, statuete, desene etc din colecţiile monetare şi de antichităţi, 
până la acea dată cunoscute din întreaga lume, privitoare la imperiile roman şi bizantin, 
ne-a pus la îndemână o sursă foarte valoroasă documentară pentru descoperirea noastră 
de la Chitila. El constată existenţa a două categorii de sceptre: sceptrul scurt şi sceptrul 
lung83• El subliniază faptul ca aceste două forme apar separat pe aversul şi reversul unui 
solidus din vremea împăratului Iulian din anul 363, pe o emisiune din Antiohia şi pe 
multe alte piese monetare84. Sceptrul lung poate depăşi înălţimea personajului şi este 
dispus vertical sau oblic, şi este cel mai bine reprezentat pe emisiunile lui Constantin 
I Cel Mare, în special după anul 330. 

Sceptrele au capătul ornamentat în sens funcţional dar şi magico-religios. Pentru 
fiecare din ele, lung sau scurt, constatăm variante ca: tipul denumit scipio (baston) cu 
capul terminat în formă de vultur, de animal, de cap uman cu sau fără cască, efigii, 
motive astrale, (lună, stea, soare) sau cu capătul în forma de cruce şi chrisom. Cele 
terminate cu figura umană sunt reprezentate cu barbă sau cu cască. Ne vom ocupa doar 
de sceptrele cruciforme pentru care Bastien stabileşte 6 tipuri după cum urmează: 1 - Cel 
care are pe braţul superior al crucii, în continuarea tijei, are montat un glob mai mare 
şi altul mai mic care se suprapun; 2 - care are pe braţul superior al crucii o crismă ; 
3 - care are la capătul tijei un glob din care porneşte crucea care la capătul fiecărui braţ 
are câte o nodozitate în formă de glob (mai mic); 4 - care la capătul tijei are o cruce 
cu braţe uşor triunghiulare; 5 - care are la capătul tijei o cruce cu braţe triunghiulare 
lăţite (trifoliforme); 6 - sceptrul la care, din capătul tijei, porneşte un glob în care este 
montată o cruce (Pl.IX A.)85. Această ultima formă este cea mai apropiată de sceptrul 

81 E. Branişte, op. cit, p. 625. 
82 R!C, Vll, IX, X; Paleocreştinism şi creştinism, op. cit.. p.70-81; P. Bastien, op. cit., Il, p. 511-528. 
83 Idem, ibidem; Gh. Bichir, op. cit.; M. Negru, op. cit. 
84 Istoria Militară a Poporului Roman, op.cit, p.35. 
85 P. Bastien, op. cit., li, p. 428-432, fig. 6. 
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de la Chitila, din care credem că el derivă, şi că reprezintă cea de a şaptea varianta care 
are mitra ca parte terminală din care porneşte crucea, şi care se regăseşte şi pe obiectele 
de cult destinate arhiereilor din epocile istorice ce au urmat. 

Pe un solidus aflat la Paris ce înfăţişează pe Eudoxia, fiica lui Teodosie II ( 408-
450)86 soţia lui Valentian II (435-455) proclamată Augusta la Roma în 6 august 439, 
aceasta stă pe tron, în mâna dreaptă cu un sceptru scurt cu glob cruciger iar în stânga 
ca unul lung terminat prin cruce 87. Pe o altă piesă tot solidus aflat la Londra 88 (planşa 
224,5) este o reprezentare aproape identică cu diferenţa că sceptrul lung este fără cruce. 
Tot la Londra se află acelaşi tip de piesă cu o reprezentare a sceptrului scurt şi lung pe 
revers. Cel scurt este cruciger (planşa 224-2)89. 

Sceptrele scurte sau lungi sunt numeroase sau chiar foarte numeroase pe monede, 
după observaţiile făcute de P. Bastien şi au mare răspândire în tot imperiul roman dar 
mai ales în partea răsăriteană, către sfărşitul imperiului începând cu dinastia constantiniană. 
Cele mai clare analogii ce se pot face cu sceptrul de la Chitila sunt cele din timpul 
împăratului Iulius Valerius Maiorianus (457-461, vezi P. Bastien, p. 42, pi. 225,226.90), 

Leon I (457-474, pl.227)91 ; Libius Severus (461-465, pi. 228, 229, 230) 92 ale împărătesei 
Eufemia (467, pi. 232)93 , Romulus Augustus, (475-476, pi. 233, 3)94. 

Sceptrul cruciger este întâlnit doar pe o monedă a împărătesei Eudoxia deja 
menţionată şi pe un alt solidus din vremea lui Maiorianus (pl.227, 4)95 pe care o luam 
drept model pentru reconstituirea formei şi alcătuirii sceptrului de la Chitila (Pl.VIII,2) 
Figura reproduce bustul împăratului privind spre sceptrul ţinut în mâna stângă. Sceptrul 
prezintă o tijă (cât de lungă este greu de spus deoarece este acoperită de eşarfa ce trece 
peste m.âna personajului). La capătul tijei se observă un glob pe care se încastrează o 
cruce de aspectul unui trifoi (glob cruciger). El a fost emis sub consulatul său din 458. 
P. Bastien menţionează expres că el este de multă vreme reprezentat pe monede şi vede 
în această monedă evoluţia spre globul imperial spre o insignă creştină care nu exclude 
globul nichephor în emisiunile monetare până la sfărşitul imperiului occidental (p. 52896). 

Procesul este strâns legat de difuzare în epoca a globului nichephor şi cruciger. 
Tija însăşi, după descrierea specialiştilor poate prezenta ciubuce sub formă de nodozităţi 
ovale sau globulare. Am semnalat deja ca sceptrele pot sa aibă capătul terminal reprezentat 
de un cap uman cu barbă sau cu cască începând cu domnia lui Constanţius al II-iea. O 
exprimare foarte clară în acest sens o cunoaştem de pe desenul de pe calendarul din 354 
copiat de Peiresc97. 

O altă dovadă de neînlăturat în favoarea părerii noastre este placa de ivoriu 
„Barbierinii" de la Muzeul Luvru (PI.VII.) pe care este prezentat împăratul Constantin 
cel mare, călare. Important este însă faptul că pe friza de deasupra sa are în prim plan 

86 Idem, II, p. 40, pi. 226-227, pi. 224, I, 4. 
87 Idem, lll, p. 40, pi. 226, 5, 7. 
88 Idem, lll, p. 40, pi. 224, 5. 
89 Idem, lll, p. 40, pi. 224, 2. 
90 Idem, op. cit. lll, p. 40, pi. 225-226. 
91 P. Bastien, op. cit lll, p. 40, pi. 227, 5. 
92 Idem, lll, p. 40, pi. 228, 229, 230. 
93 Idem, lll, p. 40, pi. 232. 
94 Idem, lll, p. 40, pi. 232, 3. 
95 Idem, lll, p. 40, pi. 227,4. 
96 Idem, II, p. 528. 
97 Idem, lll, p. 37, pi. 201. 
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bustul împăratului încoronat care binecuvântează cu mâna dreapta,după cutuma creştină 
iar în mâna stângă ţine un sceptru scurt,cu tija terminată într-un glob suprapus de cruce 
cu braţe egale de tip bizantin( un glob cruciger). În spatele şi pe fundal se află alte 
ornamente creştine; o cruce crismată, soare şi luna noua. Figura centrală este purtată de 
doi arhangheli în zbor ( Pl.VIII,I.).98 

Sub cal în dreapta pe scena cu împăratul călare, speriată este o ispită feminină, 
în locul balaurului de pe imaginile cu Stăntul Gheorghe ce imita cavalerul daco-trac. În 
mâna stângă ţine o Victorie înaripată. Întregul tablou, în colţurile de jos, prezintă două 
palmete ce amintesc clar de cele de pe sceptrul de la Chitila, dispuse în formă de cruce, 
pe planul în cruce al piesei. Interesantă este şi friza de jos care sugerează darurile aduse 
împăratului cu ocazia ultimului jubileu de către supuşii din dreapta ce vin din partea de 
răsărit a imperiului, fapt sugerat de costumaţia personajelor cu căciuli şi de darurile 
aduse iar în stânga, de personajele costumate şi cu daruri provenite din partea de sud 
a imperiului, de climat cald. Ivoriul Barberinii este datat de specialişti ca M. şi J. Alfoldi, 
R. Gobl, P. Bastien şi alţii din ultima parte a domniei marelui împărat. 

Dar analogii sau date de comparaţie se găsesc şi pe alte categorii de piese de 
epocă. Astfel pe o bijuterie - volet diptic - reprezentând-o pe împărăteasa Ariadna, aflat 
la Borgello, Florenţa personajul apare într-un portic purtând în mâna dreapta un glob 
cruciger. Crucea este perlată iar personajul în mâna stânga ţine un sceptru scurt care 
porneşte tot dintr-un glob mic şi se termina într-o formă globulară mai mare99 (Pl,XIV,2). 
Piesa aminteşte de cerceii şi de alte piese de podoabă şi obiecte de uz comun (opaiţe, 
capace) sau de arhitectură, prezentate atunci când ne-am ocupat de Dobrogea-Sciţia 
Minor din capitolul precedent. 

Sceptrul cruciform apare pentru prima oara pe două monede emise la Ticinum în 
315 pe vremea celui de al IV consulat a lui Constanţiu I. El este reprezentat adesea şi 
pe scuturi şi platoşe100 . După Septimius Sever îşi face apariţia pe monede şi scuturi, dar 
este, rar întâlnit. Sub dinastiile Valentinian şi Teodosian el devine, în secolul V principala 
insignă imperială sub forma tipului numit clipeus (scut circular) având pe el reprezentate 
figura imperială cu coif iar pe umărul drept suliţa. Se perpetuează în Imperiul bizantin 
târziu până sub împăratul Tiberiu III (618-705) şi Leon al III-iea (715-717) din dinastia 
Heraclizilor. În secolul al XIII-iea se observa în imagistica monetară purtarea pe scut a 
eroului, reprezentare care vine dintr-o tradiţie mai veche aceea a purtării spre cer, spre 
stele, a împăratului, din ultimele doua secole ale imperiul roman. Împăratul Traian 
bunăoară, aşează pe monede un trofeu preluat de pe scutul dacic pe care scrie „ dacica" 
amintind de această virtute imperială. Figura împăratului pe scut apare şi în vremea lui 
Constantin I cel Mare alături de reprezentarea unui trunchi de palmier (putea fi trunchiul 
de brad) 101 . La sÎarşitul secolului IV şi începutul sec. V îi ia locul „ vota" promisiunea 
tăcuta lui Dumnezeu sub forma unei crisme102. Curios este că tocmai atunci apare şi 
ornamentul prin nituire 103 prezent şi pe sceptrul de la Chitila. 

9B Idem, III p. 43, pi. 261. 
99 Idem, p. 43, pi. 263. 
100 Idem, III, p. 29-30, pi. 145-148. 
101 Idem, p. 38, pi. 210-214, 216; Palcocrcştinism si creştinism, op. cit, p.74, cat. 199-20; p. 75, 

cat 206 etc. 
102 P. Basticn, op. cit, p. 33, pi. 169; p. 38, pi. 210; Palcocrcştinism si creştinism, op. cit, p. 32, 

cat. 73, 77, 79. 
103 Gh. Bichir, Geto-Dacii, op. cit., p.171, pi. LVI, 10-11. 
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O piesă care se aseamănă ca formă şi funcţionalitate cu sceptru şi care a servit 
ca atare, este cea denumita „caduceea". Se compune dintr-o tijă lungă care la un capăt 
se termină prin două cercuri suprapuse din care unul cel de deasupra poate fi deschis. 
Cercurile pot avea şi aspect turtit, sau uneori sunt înlocuite cu două nodozităţi, forme 
globulare, în care, cel superior este mai mare. În limbajul comun de epocă piesa poartă 
denumirea de „bastonul lui Mercur" (PL.IX,B) 104• Este folosit cu precădere numai sub 
doi împăraţi Galienus (253-268) şi Aurelian (270--275). Piesa este făcută din cupru sau 
bronz şi apare întodeauna în iconografia monetară, purtată de împărat pe umăr. Socotim 
potrivit să menţionam că şi acest obiect ceremonial încrestinat apare tot în secolele 
III-VI de afirmare a creştinismului, o dată cu afirmarea sceptrului în formă de mitră de 
la Chitila. 

Oricum este important că şi alte obiecte de uz liturgic sau cotidian au aceeaşi 
formă şi funcţionalitate cu piesa descoperite la Chitila. Ea începe să fie interesantă când 
este considerată ca înrudită sau corelată funcţional cu mitra de arhiereu care apoi a fost 
preluată, după cum am arătat, de la curtea imperială bizantină, când arhiereul devine din 
secolul IV aproape egalul împăratului, având atribuţii şi puteri limitate doar la virtuţile 
şi viaţa creştină. 

Reţinem în discuţie faptul important ca mitra, coroana şi cârja se menţin ca 
element de distincţie în întreaga viaţă statală şi ierarhie creştină medievală până la 
revoluţia franceză când se produce separarea dintre stat şi religie. În biserica Răsăritului 
şi în special în Principatele Române, se constată o continuare a tradiţiei bizantine, 
paralel cu schimbările petrecute în Biserica Occidentului. În Biserica Ortodoxa Rusă 
această tradiţie a fost înlăturată numai după revoluţia comunistă din octombrie 1917, 
când biserica este scoasă din viaţa publică şi rămâne doar tolerata împreună cu întreg 
arsenalul vestimentar şi de simbolistică creştină răsăriteană fără drept de procesiune 
publică. În această vreme, după cum este cunoscut, bisericile în Rusia au fost tranformate 
în grajduri, magazine, depozite sau distruse etc. În Biserica Ortodoxa Română forţa 
tradiţiei a fost mai mare, mai puternică şi a rezistat acestei prigoane, poate tocmai 
deoarece creştinismul românesc nu a fost importat, şi s-a născut pe loc în spaţiul 
carpato-dunărean, o dată cu însuşirea dogmelor şi cu el a comportamentului vestimentar. 

Tradiţia traco-dacică a fost preluată, aşa cum deja am arătat, de Biserica Ortodoxă 
din Valahia, Ţara Românească şi Transilvania şi a jucat un rol important în viaţa spirituală 
a acestor provincii ,preluând în cea mai mare parte valorile şi virtuţile creştinismului de 
sorginte creştina veche şi bizantină. 

Este foarte probabil că procedeul de implantare a crucii deasupra globului cruciger, 
adaptat la forma de mitră să aparţină acestui spaţiu geografic. Exemple sunt suficiente. 
Adaptări de genul acesta s-au produs aşa cum am mai arătat şi în epoca bronzului, cu 
sabia sceptru de la Apa (PI.XXII, 1 ), cu mânerul de bronz turnat din concepţie cu buzdugan 
deasupra sau la acelaşi tip de piesă, dar imaginat şi realizat cu disc solar pe arhicunoscuta 
piesă din epoca fierului de la Cobor, Făgăraş. În felul acesta se poate explica modul cum 
a fost posibil ca primele cârje-sceptre creştine să aibă pe ele asociată forma globulară 
denumită ulterior glob-cruciger, cu crucea. Acelaşi motiv îl întâlnim şi pe sceptre, asociat 
cu motivul şarpelui, pe o sabie considerată scitică de la Dobolii de Jos (PL.XIl,3), 
comuna Ilieani, judeţul Covasna, sau pe sabia de la Ferigile-Costeşti, judeţul Vâlcea105• 

104 P. Basticn, op. cit. I, p.393, fig. 1-4. 
105 Al. Vulpe, Necropola halstatiană de Ia Ferigile, Bucureşti, 1967, p. 64. 
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Pe cârjele - bastoanele pastorale arhiereşti - din epocă paleocreştină din primele 
secole se află şi este oficializat motivul în forma literei T, asociat de data aceasta cu 
şarpele sau adesea cu şerpi afrontaţi. Aceştia apar în arealul carpato-dunărean pe mânere 
de pumnale de săbii la Ferigele. Exemplele sunt numeroase în arealul nostru geografic 
şi nu insistăm asupra lor. Adăugăm însă ca primele sau cele mai simple au fost făcute 
din lemn şi au avut capetele ornamentate cu piese sculptate din os corn, şi cu elemente 
din import cultural. Au fost preluate pe urmă aceleaşi motive din bronz, aur, argint sau 
placate pe lemn, cu ornamente din aceste materii prime. Din descoperirile arheologice 
avem puţine date dar imagistica păstrată în diverse reprezentări sau picturale din epocă 
medievală, completează imaginea noastră106 . P. Bastien vorbeşte despre sceptre scurte şi 
sceptre lungi de procesiune, unele de ivoriu în spaţiul perimediteranian, ornamentate cu 
cap de vultur. Acestea erau cunoscute din neoliticul final, cultura Gumelniţa, din 
descoperirile de la Vidra judeţul Ilfov 107 iar sub forma de topor-toiag, încă din 
epipaleoliticul final, cultura Schela Cladovei de la Icoana, Ostrovul Mare, Ostrovul 
Banului etc., iar la romani încă din epocă republicană. Important şi interesant pentru noi 
este faptul că Bastien precizează că pe tetradrahmele lui Caracalla emise la Aradus, 
Siria în 215-217 împăratul laureat purta chiurasă, padimentum şi sceptru cu acvilă 108 

(Planşa 84,4). Motivul globular este destul de frecvent în secolele II-VI şi pe piesele 
de metal ilustrat prin fibulele cu capete în bulb de ceapă, verigile sau brăţările cu 
nodozităţi cercei etc 109. 

Pentru continuarea discuţiei în acelaşi cadru al tradiţiei creştine zonale din secolele 
care au urmat, tipul de mitră arhierească, sugerat de sceptrul de la Chitila, se deosebeşte 
de tipurile de mitră întâlnită în epocă medievală din spaţiul controlat de Biserica Rusă, 
care este apropiată ca formă de cel din ziua de azi, având forma de căciulă şi de cel în 
formă de mitră conică cu pereţii drepţi şi cupolă în arc de cerc întâlnite la arhiereii din 
bisericile din Siria, Egipt sau Coptă din Abisinia. Subliniem că numai la mitrele de 
sorginte bizantino-traco-dacică şi apoi românească se conservă mitra cu calotă globulară, 
cu lobări şi deschideri circulare în care se încastrau pietrele preţioase sau imagini de 
sfinţi. Acest tip de mitră mai prezintă trăsătura că în zona de contact cu capul are formă 
restrânsă, inelară (Pl.XXII,8). Tipul acesta de mitră poate fi ilustrat, pentru biserica 
noastră ortodoxa, prin piesele aflate în colecţiile muzeale din muzeele episcopale sau 
judeţene, sau din depozitele Muzeului Municipiului Bucureşti şi ale Mitropoliei 
Bucureştiului. 

Între obiectele de cult portabile, de atârnat, cele mai reprezentative, alături de 
vestminte sunt engolpioanele (relicvariile) (Pl.XXII,6). Ele prezintă piese intermediare, 
de acroşare sau câte o verigă pentru lanţ sau şnur, sau cu cârlig. Menţionăm pentru 
exemplificare o piesă suspendată de formă rotundă, medalion, din aur şi argint, emailat 
reprezentând pe Maica Domnului sau o cruce, care la origine era un mic relicvariu şi 
conţinea moaşte de sfânt sau câte o bucată din lemnul crucii Mântuitorului, cum rezulta 
din cărţile citate ale lui V. Gregorian şi Ene Branişte. Acest tip de piesă a fost purtat 
la început de paleocreştini în timpul persecuţiilor, pentru a-i apăra de rele, apoi de 

106 V. Gregorian, op. cit., p. 110-122; E. Braniste, op. cit. 
107 Săpături efectuate de Dinu V. Rosseti în 1934 nepublicat, vezi capitolul introductiv al prezentei 

lucrări. Piesa a fost identificată de V. Boroneanţ în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti. 
108 P. Bastien, op. cit., lll, pi 84, 4; A. R. Bellinger, Syrian Tetradrachmes Aradus, no. 234, pi. 71, 

pi. 16, fig. xv. 
109 Gh. Bichir Geto-Dacii, op. cit., p.167, pi. L; M. Negru, op. cit. 
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arhierei, după oficializarea bisericii. Exemplarele mai noi, din epoca medievală sau 
moderno-contemporană, din arealul nostru sunt bătute cu pietre preţioase. Informaţii în 
legătură cu acest tip de piese aflăm de la Sf. Ioan Hrisostomul (Ioan Gura de Aur). Cea 
mai veche reprezentare a unui engolpion din ţară de la noi pare a fi cel al personajului 
uman incizat de pe peretele bisericuţei B4 de la Basarabi-Murtfatlar din Dobrogea, din 
sec. X, iar între cele menţionate în lucrări de specialitate reţinem pe cele făcute de 
preotul doctor Badea Cireşanu, în Tezaur Liturgic II, p. 434, care prezintă o verigă de 
ancorare montată pe o coroană de forma mitrei de arhiereu sau sub formă de cruciuliţă 
la care gaura de ancorare trece printr-o formă de mitră de arhiereu, bătută cu pietre 
preţioase, purtând deasupra o cruciuliţă întocmai cu motivul globului cruciger de pe 
monede. 

PROBLEME ALE PERMANENŢEI ŞI CONTINUĂRII TRADITIEI 
DACICE ÎN SPIRITUALITATEA CARPATO-DUNĂREANÂ 

Numeroase vestigii constând din vase întregi sau fragmentare, toarte de amfore, 
cărămizi, poartă pe ele imprimate semne grafice sau ornamentale combinate cu elemente 
de alfabet grec, latin, începând din secolul II-III. Între acestea, cele mai frecvent întâlnite 
sunt crucea, brăduţul, poligonul stelat ce pătrund şi în figurările de pe pereţii unor 
peşteri recent descoperite. O bază de pornire în acest domeniu poate fi considerată 
peştera La Icoane (Caracicola) de la Limanu, jud. Constanţa. Aici a fost identificată încă 
de la începutul secolului XX de către C. N. Ionescu 110, o peşteră-labirint, tip de lucrare 
subterană specifică şi gnosticismului din sec. I-II d.Chr., în cazul nostru practicat şi de 
către populaţia geto-dacă 111 • Peştera a fost creată natural şi amenajată prin cioplire cu 
dalta în roca cretoasă din sudul provinciei Sciţia Minor, Dobrogea de astăzi. Este situată 
pe o terasă joasă pe malul drept al văii pârâului Mangalia. Dacii au săpat aici culoare 
lungi, din care pornesc încăperi întortocheate care duc spre camere mai mici sau mai 
mari cu tavane susţinute de coloane de piatră cruţată, adesea zidite fără legătură cu 
mortar, „murus dacicus". Unele dintre aceste încăperi au înălţimi mici, atât cât să încapă 
oi, capre, sau porci. Altele au tavanele mai înalte, pentru comute mari. Într-un sector 
separat, spre răsărit, pornind din culoare se găsesc camere cu altare din piatră din stânca 
cruţată, orientată spre răsărit, de formă rectangulară. Încăperile au în interiorul lor firide 
pentru opaije de iluminare. Firide pentru opaiţe se află şi pe culoarele ce leagă între ele 
încăperile. Intinderea acestor lucrări a fost constată de către specialiştii care au cercetat-o 
şi care au descoperit ca se desfasura pe trei sectoare, pe o lungime de peste 2500 m. 
Peştera are mai multe intrări, unele dintre ele sunt sau au fost acoperite intenţionat de 
către proconsulul Marcus Licinius Crassus făcând uz de fum şi foc spre a-i scoate pe 
dacii refugiaţi acolo cu familiile averea şi vitele lor, dupa cum rezultă din scrierile lui 
Cassius Dio 112• La intrarea în peşteră, pe partea de vest, se află şi nişte figuri umane 
incizate pe blocuri de piatră, de undei se trage şi denumirea de peştera de „La Icoane". 

110 C. N. Ionescu, La grotte de Caracicola (pres de Mangalia), Dobrudja, Annalcs scientiphiques de 
l'Universite de lassy, Xlll, 34, I 926, p. 23-63. 

111 M. Comşa, lnscripitia chirilică din peştera Gaura Chindiei, corn. Pescari, jud. Caraş Severin, 
Revista muzeelor şi monumentelor VI, Monumente Istorice şi de Artă, I, 1977, p. 25-36. 

112 G. Popa-Liseanu, op. cit.; V. Boroneant; Paidca, op. cit.; J. Darrouzcs, Un recucil epistolaire du 
XII sicclc. Academia Română, cod Gr, 508, Rcvuc des Etudcs Byzantines, 30, 1972, p. 199-230. Textul 
scrisorii din fondul Bibliotecii Academiei Române a fost tradus de Şerban Nicolae Tanaşoca căruia îi 
aducem mulţumiri şi pentru sesizarea sa. 
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Speologii Margareta Dumitrescu şi Tr. Orghidan au făcut cercetări aici între 1958-
19.64, ei cartografiază peştera şi recoltează materiale arheologice care au fost şi 
publicate" 3. V. Boroneanţ efectuează şi el cercetări în interiorul şi exteriorul peşterii 
între 1972-1977, la care participă şi alţi cercetători, printre care şi Radu Ciuceanu şi 
Constanta Boroneanţ. V. Boroneanţ identifică pe pereţii peşterii figurări de cruci şi alte 
semne creştine de păsări şi animale precum şi figura unui luptător cu scut, călăreţi 
alergând sau personaje umane în costum de epocă 114. După materialul arheologic rezultat 
din cercetarea peşteri şi de pe terasă, rezultă că peştera a fost locuită în epocă dacică, 
unde, după părerea lui V. Boroneanţ, era regatul principelui dac Dapix, care a intrat în 
conflict cu autorităţile romane (în anii 28-29), conduse de către generalul Crassus. 
Peştera a fost locuită şi în secolele XI-XII, după materialele găsite în interior şi după 
semnele de alfabet chirilic şi runic de pe pereţi. 

Vestigiile descoperite precum şi reprezentările de pe pereţii peşterilor amintesc 
de cele de la Cetăţeni, jud. Dâmboviţa, sesizate de Radu Vulpe şi D. V. Rosetti 115 

precum şi de unele reprezentări alfabetiforme sau figurative de călăreţi de pe ceramica 
dacică de la Răcătău 116, sugerând legătura cu reprezentarea în iconografia creştină a 
Sfântului Gheorghe 117. Peştera de la Limanu ar putea oferi mari surprize, dacă s-ar 
continua cercetările împiedicate până acum de imensitatea peşterii, de caracterul său 
labirintic şi lipsa de iluminare. Înainte de începerea lucrărilor ar fi nevoie de o campanie 
de depoluare. Peştera, prin prezenţa altarelor şi a semnelor creştine nu lasă loc dubiilor 
că aici au locuit o vreme creştini din primele secole ale mileniului I şi II. 

O altă peşteră care a fost locuită de către primii creştini este cea de la Climente 
li, Dubova, din Cazanele Mari ale Dunării, Jud. Mehedinţi unde în săpăturile din anii 
1968-1969, a fost găsită o vatră de foc pe care se aflau monede găurite ce au fost 
purtate în chip de medalion la gât. Una dintre ele datează din vremea lui Dicoleţian, are 
incizat pe ea stângaci semnul crucii. Este posibil ca ea să fi fost purtată ostentativ de 
către un creştin, ştiut fiind faptul că Diocleţian a fost un prigonitor al acestora (Pl.VIIl,5). 
Descoperirea ar fi cea mai veche dovadă a prezenţei creştinismului în această zonă a 
Dunării 118 . Tot în zona defileului Dunării - Clisura - în sectorul Coronini - Alibeg se 
află peştera Gaura Chindiei li unde V. Boroneanţ a identificat pentru prima dată în 1973 
o peşteră cu desene în culoare roşie. Printre semnele mai vechi de tradiţie preistorică, 
într-o stratigrafiere parietală greu de deosebit, se află şi simboluri, semne de caracter 
creştin constând din cruci bizantine, brăduţi, crini (Pl.VIII,4), pătrat magic, pentagrame, 
şarpe 119, litere de caracter chirilic. Pe un perete în partea dreaptă la intrare se află un 
text scris în alfabet chirilic din care s-a putut citi cu claritate numele prorocului Isaia120• 

Pornind de la acest text şi figurările de pe pereţi şi de la un text în limba greacă aflat 
în Biblioteca Academiei Romane, identificat de J. Darrouzes şi tradus din greceşte de 
Nicolae Şerban Tanasoca s-a emis ipoteza că acel călugăr scit, care a trăit în peşteră, 
era un localnic. Din text rezultă ca acest călugăr (după o plângere a unui alt călugăr grec 

113 Margareta Dumitrescu, Traian Orghidan, op. cit. 
114 V. Boroncani, Arheologia peşterilor şi minelor, op.cit., p. 113. 
115 R. Vulpe, op. cit.; Dinu V. Rosseti, L Chiţescu, op. cit., loc. cit. 
116 Viorel Căpitanu, op. cit., loc. cit 
117 P. Basticn, op. cit., III, pi. 261; 8. Circşanu, op. cit., p. 188-303. 
118 V. Boroneanţ; Speologia, „Portile de Fier", op. cit., p 177, pi. XXIII, 3-4 
119 V. Boroneanţ, Arta rupestră din peştera Gaura Chindiei, op. cit., loc. 
120 M. Comşa, op. cit., Joc. cit. 
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de la Constantinopol către patriarhul Teodosios), trăia izolat, era barbar şi locuia în 
'munţii cei înalţi de la râul (fluviul) Phison, numit şi lstros'. Din descriere rezultă că 
purta chiton de fier, încălţări de fier şi un colan de fier la gât. .. iar lanţul colierului 
zornăie asurzitor când scitul se mişcă ... se înclină sau se plimbă la orele cinei'. „Nu ştie 
nici măcar rugăciunea recomandată de Iisus creştinilor pe care nu o ignoră nici porcarii 
nici boarii" (rugăciunea Tatăl nostru) 121 . Este evident că este vorba de o denigrare. De 
reţinut este faptul că acest monument unic în zona - peştera gaura Chindiei li - a fost 
locuit de un călugăr iar perioada în care a vieţuit acolo, după materialele arheologice şi 
după analiza caracterelor scrisului, se situează între sfârşitul sec. X (după 995) şi prima 
jumătate a sec. XI 122. Peştera este un monument de o valoare excepţională pentru istoria 
creştinismului şi a vieţii monahale din această parte a ţarii. Se pare că nu prea departe 
la Ilidia, tot în Judeţul Caras Severin, pe Valea Nerei a mai trăit un astfel de călugăr 123 . 
Semnele şi figurările umane de pe pereţii unui adăpost sub stânca unde sunt făcute 
semne creştine tot în culoare roşie par a indica secolele XI- XII. Figurările pe pereţii 
acestor două peşterii ne pun în faţa necesităţii comparării cu monumentul creştin din 
secolele X-XI putând fi măcar parţial contemporane cu cele descoperit în cariera şi 
bisericuţele de la Basarabi-Murfatlar, jud. Constanţa unde se găsesc aproape toate motivele 
ornamentale de la Gaura Chindiei II din secolele X-XI. La Basarabi acestora li se 
adaugă crux gammata, svastici, figuri de oranţi, de animale, arme, pe pereţi de biserici 
săpate în stâncă, cu altare. Acestea sunt bine conturate ca şi cele în peştera de La Icoane, 
de la Limanu, dar diferite de chilia din Peştera Gaura Chindiei, unde piatra de altar o 
reprezenta un bolovan prăbuşit din fundul peşterii, ce servea călugărului pentru rugăciune. 

Importantă este descoperirea unei peşteri de epocă paleocreştină din secolele IV-V 
d.Chr. la Şinca Veche, judeţul Braşov, pe rama nordică a Carpaţilor Orientali, denumită 
Peştera Ursitelor. Acolo într-o firidă a altarului se află incizaţi doi peşti în poziţie verticală, 
orientaţi în sens invers în interiorul unui motiv stelat (pentagrama) iar sub ei litere greceşti 
alfa şi omega în scriere cursivă 124. De o vârsta apropiată celor de la Basarabi-Murfatlari 
este şi complexul rupestru de la Dumbrăveni, Judeţul Constanţa în care s-au identificat 
cripte şi altare dispuse pe doua nivele şi construcţii exterioare în faţă. 

O remarcabilă viaţă monahală s-a desfaşurat în Munţii Buzăului unde datorită 
efortului neuitatului nostru înaintaş Alexandru Odobescu, după 1870, a fost identificat 
un mare complex isihast rupestru pe care l-a cercetat împreună cu prietenul său pictorul 
H. Trene, elveţian de origine125. Aici, după unele păreri s-a desfăşurat o intensă viaţă 
monahală începând din secolul IV, dar mai cu seamă din secolul XVI până în secolul 
XIX. Peşterile au fost cercetate apoi de către Pavel Chihaia126, iar după 1972 de către 
specialişti de la Muzeul Judeţean din Buzău127, ulterior de către V. Boroneanţ. Cele mai 
importante vestigii se afla în punctele Aluniş, Iosif (Pl.XIIl,5), Dionisie Torcătorul, 
Chinovia, Crucea Spătarului, Fundul Peşterii. La Fundul Peşterii (Pl.XIII,2,3,6,9.), în 
faţa unui izvor cu apă sulfuroasă, sărată şi vindecătoare de maladii a fost identificat cel 

loc. cit. 

121 J. Darrouzes, op. cit., p. 199-230. 
122 V. Boroncanţ, Arta rupestră din peştera Gaura Chindiei, op. cit„ loc. cit.; M. Comşa, op. cit„ 

123 V. BoroncanJ, Arheologia peşterilor şi minelor, op. cit„ p. 113. 
124 V. Boroncanţ, Arheologia peşterilor şi minelor, op. cit„ p. 92. 
125 V. Boroncanţ, Peştera de la Nucu Bozioru, op. cit„ p. 56-57. 
126 Pavel Chihaia, De la Negru-Vodă la Neagoe Basarab, cd. Academiei, Bucureşti, 1976. 
127 •••, Vestigiile rupestre din mun\ii Buzăului, Arhivele Statului, Buzău, 1980. 
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mai vechi monument rupestru din ţară şi din zona Bozioru. Aici inciziile de pe pereţii 
interiori ai peşterii redau cu fidelitate vârfuri de lance, de săgeată, pumnale cu disc la 
mâner sau cu gardă de protecţie. Vârfurile de lance şi de săgeţi de pe unul din pereţi 
sunt înfăţişaţi cu tija lungă, sugerând o ceată de războinici, datând de la sfarşitul epocii 
bronzului, cultura Monteoru sau de la începutul primei epoci a fierului. Ele :1testă un 
cult al armelor şi îşi are analogi până la identitate în zona Valcamonica din Italia 
montană 128, precum şi din Spania din arealul provinciei Galicia 129. Peste aceste imagini 
se suprapun altele de epocă creştină reprezentând cruci, semne creştine emblematice, o 
figură umană, fragmente de texte în limba slavonă, care sunt contemporane cu cele de 
epocă medievală din punctele Iosif, Dionisie Torcătorul, Aluniş etc. Inscripţiile de pe 
acesta din urma atestă o intensă viaţă religioasă practicată de către călugări isihaşti, 
vizitaţi adesea pentru rugăciuni sau spovedanii de către voievozi sau domniţe din vremea 
lui Matei Basarab sau de mai târziu. Complexul de la Boziorul, din acest areal, ne 
înfăţişează o parte din viaţa călugărilor isihaşti reprezentând un moment deosebit din 
viaţa religioasă a principatului valah în strânsă legătură neîntâmplătoare cu atestările 
documentare mai vechi din secolul IV, privind creştinarea goţilor de către Ulfilas 130. 

La Basarabi, ca de altfel şi în alte peşteri din Dobrogea - cea de la Dumbrăveni 131 , 
sau de la Şinca Veche din interiorul arcului carpatic 132, sunt dovezi ale prezenţei 
creştinismului de până la întemeierea Principatelor Române. Crucea gammată şi celelalte 
semne de simbol creştin trece în secolele IX-XII, în Dobrogea chiar mai devreme, pe 
fundul vaselor sub forma mărcilor de olar 133 . Şi sunt prezente în aşezările descoperite 
pe întreg cuprinsul ţării între care şi la Cladova134, Zăbrani-Sătuţ 135 , Judeţul Arad şi 
Slon, judeţul Prahova, etc. Ele sunt expresia comportamentului religios a comunităţilor 
săteşti şi rurale (sau chiar miniere) în curs de organizare socială şi politică sub forme 
cneziale şi voievodale. În acest cadru biserica devine elementul de coagulare a conştiinţei 
etnice şi social-religioase a poporului român, iar în jurul ei se grupează modestele 
locuinţe dintr-un spaţiu încă nesigur situat pe fundul văilor ascunse, în păduri seculare 
sau lunci, într-un cadru economic în curs de extindere pe căile de comunicare cunoscute 
din tradiţia milenară tumultoasă a spaţiului carpato-dunărean. Înainte de venirea slavilor, 
autohtonii aveau o limbă liturgică 136 , altfel nu se explică prezenţa în limbă, religie şi 

128 E. Anali, Evoluzionc ct stilc ncl arte rupestre Camuno, Archivi VI, Capo di Ponte, 1975. 
129 F. Bchn, Zur problematic dcr Fclsbildcr în Abhandungcn dcr Sachsischcn Akadcmic dcr 

Wisscnschaftcn zu Leipzig, 54, 1962; Antonio de la Pina Santos, La invcstigacion dcl arte rupestre cn 
Galicia, Estudio actual c perspectiva de futuro, Portugalia IV-V, 1983-1984, p. 83-88. 

130 Gh. Popa Lisseanu, Izvoarele istorici românilor XVI, op. cit.; Iordanes, De origine actibusquc 
getarum, Getica, ediţie bilingvă, Fundaţia Gândirea, Bucureşti, 2001; Nelu Zugravu, op. cit., loc. cit. 

111 C. Chiriac, Un monument inedit, complexul rupestru de la Dumbrăveni, Pontica, 1988, p. 21-22; 
V. Boroncanţ, Arhhcologia peşterilor, p. 100-101. 

112 Vezi nota 125. 
lll M. Comşa, Cu privire la semnificaţia mărcilor de olar din epoca feudală timpurie, SCIV, XII, 

1961, 2, p. 29-305; M. Comşa, Dic Forschungen von Slon und ihrc Bcdcutung fur das Studium dcr 
Entwicklung der Feudal bcziechungcn, Sudlich der Karpatcn. Sicdlung, Burg und Stadt. Schriften dcr Scktion 
Vor und Fruhgeschichtc Berlin, 1969, p. 232-238. 

114 V. Boroncanţ, Arheologia Peşterilor, op. cit., p. 92. V. Boroncant, Consideraţii preliminare asupra 
cercetărilor de la Cladova, comuna Păuliş, jud. Arad, Ziridava X, 1978, p. 138-158; V. Boroncanţ, G. Pascu 
Hurezan, Cimitirul de sec. XI-XII de la Cladova, jud. Arad, Ziridava, XV-XVI, 1987, p. 67-87. 

l3S V. Boroncanţ, Sondajul arheologic privind feudalismul timpuriu de la Zăbrani-Sătuţ, Ziridava, 
VI, 1976, p. 57-62. 

116 P. P. Panaitescu, Interpretări româneşti, ed. Enciclopcdiocă, Bucureşti, 1994. 
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organizare socială a termenilor preluaţi din sincretismul lingvistico-religios al secolelor 
paleocreştine, care regenerează în secolul X-XIII argumentat arheologic prin civilizaţia 
zisă Dridu-Bratei. Coagularea se face în jurul bisericii tradiţionale 137 . 

Regretabil este faptul că fenomenul se derulează pe fondul luptei şi confruntărilor 
dogmatice între biserica răsăritului şi cea a apusului rămase nedescifrate în documentele 
aflate în arhivele Vaticanului (de multe ori interzise) sau din Constantinopol, căzute 
vremelnic sub loviturile cruciaţilor şi apoi a stăpânitorilor musulmani. 

În încheiere amintim rodul cercetărilor recent identificate, neintrate şi neasimilate 
încă în cercetarea ştiinţifica şi în conştiinţa naţională, din cauza îngustimii şi deformării 
interpretărilor abuzive, materialist-istorice din ultimii 50--60 de ani. Să înţelegem că este 
vorba de rezultatele cercetărilor de la Dăbâca, Cladova (Arad), Cenad, Ţara Haţegului, 
Mehadia, sau din Maramureş şi din alte centre de viaţă religioasă a localnicilor. 

Este nevoie de o intensificare a lucrărilor de valorificare a acestor descoperiri, de 
introducerea lor în circuitul ştiinţific şi patrimonial, având drept scop evidenţierea rolului 
jucat de comunităţile creştine în procesul de vasalizare medievală şi apoi de liberalizare 
şi globalizare generate de societatea industrială, în alergarea sa după surse de materie 
primă - o goana exagerata -, mediatizata excesiv de societatea contemporană. 

CONCLUZII 

Cercetările arheologice efectuate la Chitila Fermă, pe grindul colmatat, situat la 
nord-vestul staţiunii, între calea ferată Bucureşti-Ploieşti şi cursul Colentinei, au pus în 
evidenţă o locuire din sec. II-V aparţinând carpo-dacilor. Locuirea era cunoscută din 
cercetările de teren anterioare. În secţiunile 1-111 praticate în 2001 a fost pusă în evidenţă 
o locuire din epocă dacică care o continuă pe cea din partea de vest a staţiunii din 
secolele 111-1 a. Chr. Locuirea din secolele II-V d.Chr. se suprapune peste una din epoca 
bronzului, cultura Tei. Pentru epoca carpo-dacică au fost identificate trei locuinţe atelier 
în care se desfăşura reducerea minereului de fier precum şi prelucrarea acestui metal dar 
şi a bronzului, argintului şi cuprului. Aici se făureau unelte, arme, obiecte de podoabă 
şi de uz gospodăresc. Piesele de metal se aflau împreună cu o cantitate importantă de 
zgură, topitură de metale, turte de fier brut, arsură, cenuşă, cărbune, rezultate din reducerea 
minereului după procedeul direct pe vatră sau în cuptoare. Acestea sunt însoţite de o 
cantitate importantă de ceramică. Materialul ceramic găsit este lucrat cu mâna, cu roata 
olarului, chiar în aşezare, dar există şi o importantă cantitate de factură romană rezultată 
din importurile pe care populaţia locală le făcea pe calea schimbului cu dacii din provincia 
Dacia cucerită, din Sciţia Minor, Moesia, sau din alte provincii mărginaşe ale imperiului. 
Cercetările fac dovada unei vieţi economice, sociale şi religioase bine organizate, dar la 
un nivel de dezvoltare caracteristic lumii barbare de la periferia imperiului roman din 
această vreme. Analiza materialelor găsite în săpătură duce la concluzia că populaţia 
carpo-dacică avea o organizare militară ce funcţiona şi alianţe cu alte populaţii în curs 
de asimilare, fapt susţinut de descoperirea vârfurilor de săgeată, de suliţă, pinteni de 
călăreţi, etc. În aşezare se desfăşura şi o intensă activitate de păstorit, agricultură, activităţi 

137 E. Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei de formare a 
poporului român, Bucureşti, 1967; Sur archeologie des VIII-XI siccles în Roumanie: La civilisation de Bratei 
ct la civilisation Dridu, Dacia N.S. XV, 1971, p. 69-287; M. Rusu, Cetăţile transilvănene în secolele IX-XI 
şi importanţa lor istorică, Ziridava, X, 1978, p. 159-171.; Castrum - Urbs- Civitas Transilvanischc Burgen 
und Stadtc des 9 bis 13 Jahrhundcrts, l.K.S.A, III, Berlin, 1973, p. 109. 
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casnic gospodăreşti ca tors, împletit, cioplitul lemnului, şi pescuit. Agricultura era 
favorizată în dezvoltarea sa datorată pământului umed, fertil de origine aluvio-coluvială 
din preajma râului şi mlaştinilor. Potenţialul economic era ridicat şi s-a dezvoltat în 
strânsă legătură cu peisajul de luncă bogat în vegetaţie specifică, populată de o bogată 
faună piscicolă, de avifaună, vânat mărunt şi de talie mijlocie. La acest potenţial se 
adăuga şi cel provenit din pădurile de foioase care populau întreaga câmpie din jur. 
Cursul Dâmboviţei favoriza legăturile de schimb cu regiunile de deal şi munte din nord 
şi vest dar şi cu bazinul dunărean din sud care asigura relaţiile pe calea fluviului cu 
provinciile romane vecine, cu populaţiile de coloratura etnică traco-dacică. Importantă 
este descoperirea în aşezare a sceptrului de bronz care face dovada faptului că daco-carpii 
erau la acea dată creştini, credinţă pe care o împartaşea şi conducătorul comunităţii, care 
putea fi chiar un preot cu rang înalt, după forma şi motivele ornamentale pe care le 
prezintă piesa descoperită. Sceptrul e de fabricaţie locală, realizat de către un meşter 
puţin priceput dar cunoscător al tradiţiilor locale traco-getice cu origini preistorice 
indubitabile. Piesa este un arhetip ce are forma unei mitre de arhiereu şi prezintă un 
orificiu mai larg la bază pentru introducerea mânerului din lemn (un baston). Deasupra 
prezintă un orificiu mai mic, în care a fost încastrată componenta în forma de cruce 
făcută probabil din acelaşi metal (bronz) şi care s-a pierdut. Reconstituirea formei piesei 
este posibilă datorită imaginilor de pe piesele monetare de epocă sau de podoabă şi de 
ceramica găsită în areal. Un element convingător şi indubitabil este prezenţa globului 
cruciger de pe emisiunile monetare în care împăraţii din dinastiile constantiniană (324--364), 
valentiniană (364-378), teodosiană (Maiorian, 379--457), leoniană (457-518), iustiniană 
(518-610), a heraclizilor (610-717) şi a celor care au urmat, sunt prezentate ca purtând 
în mâini globul cu cruce. 

Forma globulară a sceptrului face parte din tradiţia dacică a arealului şi este 
atestată şi prin sceptrul descoperit în mormântul dacic de secol III a.Chr., de la Peretu 
cu ascendenţă în cele din piatră şi lut din epoca pietrei şi bronzului, în special cele din 
cultura Tei de la Căţelu Nou, Băneasa, Butimanu etc. Forma în lobi a globului are 
origine în coroana imperiala bizantină şi este susţinută ornamental de motivul în frunză 
de brăduţi aplicaţi prin nituire pe buzdugan ce sunt dispuşi în cruce, pe calota piesei, 
înscrisă şi ea prin incizie, pe un plan în cruce care îmbracă întreaga piesă. În deschiderile 
ovale, de pe lobii piesei au fost încastrate cu mare probabilitate pietre preţioase, care 
s-au pierdut o data cu crucea de deasupra sa. 

Motivul în brăduţ face parte din arsenalul de motive ornamentale utilizate pe 
coifurile dacice de la Poiana Coţofeneşti, Agighiol, Porţile de Fier şi Peretu, atestat în 
continuare şi în secolele II-V şi următoarele, pe piese de arhitectură, ceramică (în special 
capace de vas), vase şi opaiţe care poartă pe ele ornamente în relief sau prin imprimare 
în tehnica 'terra sigillata' preluată de lumea carpo-dacică, cunoscută sub denumirea de 
cultura Chilia-Militari din Câmpia Română, ca şi a dacilor liberi din spaţiul vechiului 
regat dacic. El se află şi pe ceramică provincială romană din Sciţia Minor, Moesia, 
Panonia sau din provinciile vecine din imperiu. Motivul globular (globul cruciger cu 
cruce deasupra) este prezent pe piesele de podoabă purtate cum sunt cerceii făcuţi din 
aur descoperiţi în Sciţia Minor, precum şi pe alte obiecte de podoabă. Motivul mitrei 
este înrudit ca formă cu coroanele imperiale bizantine.Ambele s-au transmis şi în lumea 
arhiereilor bisericii şi şefilor locali după recunoaştera creştinismului, în urma edictului 
de la Milan al lui Constantin cel Mare şi a fost apoi desavarsit în epocă medievala de 
către cnezii, voievozii şi arhiereii din Principatele Române. Aceştia după căderea 
Constantinopolului se considerau urmaşi ai dinaştilor bizantini. Motivele ornamentale 
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exprimate prin cruce, brăduţ poligon stelat, floare de crin etc„ sunt figurate şi pe pereţii 
unor peşteri din arealul nostru geografic. Dovadă sunt descoperirile de cruci pe monede 
(Peştera Climente II) sau în reprezentările de pe pereţii peşterilor Gaura Chindiei II sau 
de la Basarabi, de pe inelul sigilar de la Cladova (Arad) aparţinând voievodului Pousa, 
ultimul principe al Transilvaniei de dinainte de invazia tătară din 1241 (Pl.X,5). Ele sunt 
continuate şi. de motivele incizate cu pentagon stelat, cruci şi crisme din peşterile de la 
Bozioru (zona Buzăului). 

Descoperirea acestei piese pune problema că la acea dată daco-carpii erau deja 
creştini iar creştinarea goţilor, ca aliaţi ai lor împotriva imperiului roman face parte din 
coaliţia politică, din convieţuirea dintre aceştia, în zonă şi constituie un proces normal 
în acest context istoric. Un proces normal trebuie considerată şi relaţia populaţiei 
daco-carpice cu cea din Sciţia Minor unde trăiau creştini fraţi de limba şi sânge, relaţie 
sugerată şi de descoperirile de la Dinogeţia, Histria, Axiopolis, Halmiris, Noviodunum, 
la care s-a făcut apel şi în recentele descoperiri de cripte cu martiri creştini . 

Descoperirea aduce astfel lumini noi în ceea ce priveşte formarea poporului român 
în care factorul activ a fost creştinismul prin raporturile de înrudire dintre populaţia din 
zona cucerită de romani cu cea a dacilor rămaşi liberi , în legătura şi cu pătrunderea în 
imperiu pe calea deselor incursiuni a populaţiei daco-carpice. Un alt aspect care trebuie 
luat în considerare este faptul că în armata romană se înrolau ca luptători fiind vorbitori 
de limbă daco-carpică iar împreună cu concubinele si progeniturile lor se întorceau 
acasă după exercitarea serviciului militar sau în urma îmbolnăvirilor şi invalidizărilor 
din timpul serviciului militar. Prin armata şi veterani, creştinismul s-a răspândit în sânul 
populaţiei locale fapt susţinut de martirii creştini militari sau foşti militari de origine 
traco-dacica sau trăitori pe acest spaţiu istoric. Procesul stă în strânsă legătură cu limba 
latină populară vorbita, variantă a limbii latine oficiale, adoptată mai târziu de către 
biserica Occidentului si cu limba latină medievală introdusă oficial în serviciul liturgic, 
ce a favorizat în occident naşterea limbilor neo-latine. Procesul este paralel cu sincretismul 
religios din spaţiul carpato-dacic şi cu amalgamul de populaţii vorbitoare ale acestei 
limbi în zonă, între secolele I-V d.Chr. şi în secolele următoare, în care elementul 
precumpănitor era cel autohton în ciuda valurilor de stăpânitori politico-militari care 
s-au perindat. 

Începând cu secolele X-XI 138 regruparea elementelor autohtone a favorizat 
naşterea, înflorirea statului vlaho-bulgar din vremea Asaneştilor, cauza slăbirii autorităţii 
imperiului bizantin grecizat iar după căderea Constantinopolului sub turci în arealul 
nostru geografic are loc creşterea rolului limbii române şi a ortodoxiei sub ocrotirea 
cnezilor si voievozilor din principatele valahe, devenite principalul reazim al creştinismului 
în spaţiul mioritic carpato-dunărean. 

138 R. Giibl, Signum crucis odcr Landcnschaft, Dic Kaiscrn - Signcn auf dcn munchcncr 
Silbcrmultiplum Constatin der Grossen aus 313 Ticinum, Littcrae Numismaticac Vindoboncnsc, III, 1987, 
p. 46, 77-94; V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinsimului daco-roman, Bucureşti, 1911; V. 
Gregorian, op. cit.; P. P.Panaitcscu, Introducere în istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1969; E. Chirilă, 

Tezaur de monumente greceşti, romane şi bizantine, Coins, Hoards, I, 1975, p. 65; R. Vulpe, Romanitate şi 
creştinism, coordonate ale etnogenezei române. De la Dunăre la Marc, Galaţi, 1979; I. I. Rusu, Daco-Gclii 
în Imperiul Roman, cd. Academici, Bucureşti, 1980; I. I. Rusu, Etnogeneza Românilor, Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti 1981; I. Bamea, Arta Creştină în România, li, Bucurcsti, 1981; M. Sâmpctru, Trophacum Traiani, II, 
Monumentele romane, ed. Acadcmei, 1984; M. Păcuraru, op. cit.; P. Basticn, op. cit, p. 492-528; E. Branişte, 
op. cit.; I. Lukanic, op. cit, p. 99-212; N. Manolache, Andcri, Episcopul Lupilor, Galaţi, 2000 RIC, XI-X; E. 
Branişte, op. cit.; I Bitoleanu, N. Runcan, Dobrogea vatră a creştinismului românesc, cd. Ex Ponto, 2001. 
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REZUMAT 

La Chitila pc un grind colmatat, cuprins între calea ferată Bucureşti-Ploieşti şi Colentina, în toamna 
anului 2001, cercetările arheologice au pus în cvidcnlă un sit arheologic datând din secolele li-V d.Chr. Au 
fost identificate două straturi de locuire, fiecare cu câte două niveluri. Primul aparţine epocii bronzului, 
cultura Tei iar al doilea, cel superior culturii Chilia-Militari din secolele II-V. d.Chr. Din ambele straturi de 
locuire provin structuri de locuinlc şi un bogat material arheologic. Deosebit de importante sunt materialele 
din stratul superior din sec. II-V aparţinând carpo-dacilor. Materialul arheologic consta din ceramica, obiecte 
de argint, bronz, cupru. Impresionează cantitatea marc de lupe de fier, zgura, topituri de metale, lăsând 
impresia existentei unor locuinţe-atelier de topit şi prelucrat metale. Din orizontul inferior al stratului s-a 
recoltat şi o monedă de bronz din vremea împăratului CARACALLA (284-306). 

Cca mai importantă piesă şi de surpriză este sceptrul de bronz în formă de măciucă care îmbrăca 
forma unei mitre de arhiereu. După formă şi ornament, genetic îşi trage originea în tradilia sceptrelor 
preistorice din arealul geografic carpato-dunărcan. Arc formă globulară cu două orificii, cel din bază mai larg 
cu luciu de uzură lăsat de mânerul de lemn. Cel superior mai mic este însoţit şi de patru pastile aplicate, 
ornamentate, fiecare cu câte o frunză de brăduţ cu nervuri. Piesa prezintă o a doua cruce care împarte 
suprafaţa sa în patru lobi. Pe fiecare lob se află câte o deschidere ovală în care, credem noi, se află încastrată 
câte o piatră preţioasă. ln orificiul superior era montată o cruce. Date despre formă şi funcţionalitate ne oferă 
în special iconografia monetară şi ivoriul Barbcrini dar si datele rezultate din cercetările arheologice din 
Scitia Minor Mocsia, de pe întreg cuprinsul fostei Dacii de dinaintea cuceririi romane, de pe teritoriul de 
azi al Munteniei, întregii Moldovei şi a Transilvaniei. 

Sceptrul este semnul de recunoaştere a unui iniţiat sau conducător socio-politic şi religios, pentru 
virtuţile sale. Îşi arc origini în îndepărtata preistoric, de cel puţin 19 mii de ani. Pc parcursul evoluţiei 
sale istorice a imbrăcat diverse forme. În scurtul nostru istoric ne-am referit în special la cele din spaţiul 
dunărcano-carpatic. În epoca romană târzie, din lucrările de specialitate ştim că ci cunoaşte două forme 
principale: lung sau de ceremonii oficiale şi sceptrul scurt, folosii pentru recunoaşterea sa în cadrul 
activităţilor comune sau de ma.i mică importanlă (vizite particulare.) Prin evoluţie istorică s-a ajuns la cel 
de forma coroanei imperiale (coif la geto-daci). În forma nou inventată, în locul piesei cc figura o 
divinitate meşterul local care a imaginat sceptrul în formă de coroană imperială în orificiul de deasupra 
a aşezat o cruce, între cele pairu frunze, între cele patru frunze de brăduţ. Forma nou inventată a funcţionat 
în paralel cu globul crucigcr după sec. IV d.Chr. după edictul de la Mediolanum. Cucerirea de către 

romani a părţii muntoase din apus a regatului dacic, după şocul produs de cele două războaie nu au rupt 
relaţiile de rudenie, de sânge şi limbă a etnici daco-carpicc. Dacia necucerită a continuat să fie sursă de 
împrospătare a armatei romane cu soldaţi pentru această parte a imperiului care după ispaşirca serviciului 
militar sau invalidizări se întorceau înapoi la locurile de origine împreună cu soţiile, concubinele şi copiii 
lor cu o stare materială mai bună păstrând şi relaţiile pc care Ic stabiliseră în timpul serviciului militar 
pc unde au servit sau muncit. Să nu ne închipuim viaţa din regiune în afara cadrului social-istoric, altfel 
decât a noastră celor contemporani. Cei plecaţi s-au întorşi în mediul lor de viaţă şi-au continuat activităţile, 
limba îmbogălită cu cuvinte şi aforisme noi, cu o stare materială mai bună, adesea mai bogaţi, cu proprietăţile 
chiar îmbunătăţite; cu câştigurile şi experienţa acumulată, stimulate de dragostea fa\ă de om, faţă de 
aproapele său, imprimate de creştinism. Acest fapt este adesea uitat sau trecut cu vederea atunci când se 
discută despre formarea poporului român. Simbioza s-a produs în cadrul sistemului şi comportamentului 
istoric specific lumii antice, înainte de migraţiile din a doua jumătate a secolului V, până în secolul IX. 
Acesta este motivul esen\ial al deosebirii limbii noastre de restul limbilor neolatine care s-au creştinat 
esenţialmente după secolul IX. Fondul lingvistic de bază şi creştin, împreună cu topica frazării şi 

comportamentul socio-religios de tip paleocreştin marchează „Hotarul" istoric dintre noi şi celelalte popoare 
creştine. Creştinismul adus şi răspândit de cruciaţi este altul, este cel impus prin sabie şi jaf, este cel de 
după schisma cca marc din 1054. Cnejii si voievozii „Valahi" nu cunoşteau altă formă de creştinism, de 
aceea au rămas în crezul lor strămoşesc păstrat în ascunzişul codrilor balcano-carpatici. Ne place, nu ne 
place, ne plac sau nu ne plac pc noi alţii, aceştia suntem. 

De un marc folos în datarea sceptrului şi al descoperirilor de la Chitila, a interpretărilor ne-au fost 
lucrarea fundamentală a lui Pierre Basticn, „Le bust monctairc des cmpercurs romains", catalogul 
„Palcocrcştinism si creştinism pc teritoriul României", editat de Ministerul Culturii si Cultelor împreună cu 
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Muzeul Naţional de Istorie, Biblioteca Sfântului Sinod şi directorul sau arhimandrit dr. Grigore Babus, 
consilierile colegului E. Oberlandcr-Tâmovcanu, echipa de specialişti de la C.l.M.E.C. şi bineînţeles pârcrilc 
exprimate de iluştrii cărturari ca V. Pârvan, S. MehedinJi, R. Vulpe, P. Panaitcscu uitaţi de istoriografia 
materialistă a ultimelor decenii. Descoperirea unui sceptru aparţinand unei căpetenii carpo-dacice la Chitila, 
cu însemne creştine este prima confirmare pc cale arheologică a creştinismului la carpo-dacii din Câmpia 
Bucureştilor. Creştinarea goJilor în acest spaţiu geografic nu a fost o întâmplare; creştinarea lor nu s-a putut 
face decât într-un mediu creştin şi stă în strânsă legătură cu prezenţa apostolului Andrei în aceste ţinuturi, 
cu martirii şi episcopatele creştine cu evenimentele politico-militare dintre 245-247 d.Chr., acutizate de 
sarmaţi şi goţi stabiliţi de foarte multă vreme aici, care în repetate rânduri, aliaţi cu carpo-dacii au atacat 

imperiul roman iar după 260-268 d.Chr. au dus la părăsirea militară a Dacici. 

Summary 

At Chitila Fermă, on a cloggcd hill comprised bctwccn the railroad Bucharcst-Ploicşti and thc 
Colentina locality, thc archacological rcsearch undcrtakcn during the fall of 200 I have brought to thc 
discovcry of an archacological site dating from thc 2nd_5th ccnturics A. Da. Two laycrs of inhabitancc wcrc 
found, hav ing two levcls each: thc first onc bclonging to thc Bronzc Agc, Tei culturc and thc sccond, thc 
upper onc, to thc Chitila-Militari culturc of thc 2nd_5th ccnturics A. D. Both inhabitancc lcvcls containdwclling 
strudturcs and a rich archacological material. Thc matcrials found in thc uppcr layer, datcd from the 2nd_5th 
c.A.D., and bclonging to thc Carpo Dacians, are of special importancc. Thc archacological material so sists 
of ccramics, bronzc, copper and silvcr objccts. Wc werc imprcsscd by thc amount of iron lumps, slag, metal 
fusions, looking as if a workshop for mclting and proccssing mctals was locatcd therc. A bronze coin of thc 
Caracalla's cpoch (284--306) was also found in thc lowcr stratus. 

Thc most important surprise-item is a bronze club-shapcd sceptre in shapc of a bishop's mitre. 
According to its shapc and ornament, its origin lics in thc tradition of prchistoric sccptrcs in thc 
Carpatho-Danubian arca. lt is globular, cndowcd with two orificcs (a widcr onc at thc basc, with a wear lustre 
gcneratcd by a woodcn handlc, and an upper, smallcr onc, accompanicd by four applicd discs dccoratcd with 
a firtrcc ribbcd lcaf, cach). Thc itcm prcscnts a sccond cross which splits its surfacc in four lobcs. Each lobc 
has an oval opcning whcrc wc supposc a gem must havc bccn cmbcdcd. A cross must havc bccn set in thc 
superior critice. Monctary iconography and thc Barberini ivory itam offcrcd us data rcgarding thc shapc and 
function of th sceptre, and we also uscd data resulting from thc archacological rcsearch at Scitia Minor 
Moesia, and on thc wholc tcrritora of thc former Dacia, from bcforc thc Roman conqucst, and thc rcscarch 
on the presen I tcrritory of thc former Dacia, from bcforc thc Roman conqucst, and lhc rcscarch on thc presen I 
tcrritory of thc formcr provinccs Wallachia, Moldovia and Transylvania. 

Thc sceptre is a rccognition sign of a persan in thc know, of a politica), social or rcligious leader 
- of his virtucs. lts origins go to !cast 19 thousanda ycars ago, in thc remote prchistory. During its historicalş 
cvolution, it has known various shapcs. ln our bricf historic study, wc rcfcred mainly to thc sccptrcs found 
in the Danubian-Carpathian arca. We know, from thc spccialists' work, that, during thc late Roman period, 
thc sceptre had two shapcs, thc long sceptre, uscd in official ceremonies, and thc short onc, uscd as a 
regocnition sign within common activities or during more rcstraincd activitics (private visits). Throughout 
its historic evolution, the shape or thc imperial crown was reachcd (hclmct, with thc Gcto-Dacians) ln the 
casc of thc ncwly-invcntcd shapc,instcad of thc itcm figuring somc divinity, thc local craftsman imagincd 
thc sceptre shapcd as an imperial crown, and set a cross in thc uppcr orificc, bctwccn thc four fir-trec lcaves. 
The ncwly-invcnted shape functioncd in parallcl with the globc and cross, aftcr the 4th c.A.D., aftcr thccdict 
of Mcdiolanum. Thc Roman conqucst of thc Occidental mountainous rcgion of the Dacian kingdom and thc 
shock of thc two conquest wars did not brcak thc kin and languagc tics bctwecn thc Dacians in thc 
Carpatho-Danubian area. Thc unconquercd Dacia continucs to bc a sourcc for rcfrcshing the Roman troops, 
offering soldicrs fort his part of the Empirc; aftcr having accomplishcd the military service, soldicrs and 
invalids werc retuming to their origin places, accompanied by thcir wives, mistresscs, children, enjoying 
bctter material conditions, kccping thc relationships they had establishcd during thcir military service. Wc 
should not imagine thc lifc in thc area dcvoid of its social and historic background, or being differcnt from 
the contemporary onc. The departed retumed to thcir origin placcs, regaincd their previous activities, bringing 
along their a languagc enriched by new words and aphorisms, in their traditional milieu, and enjoying an 
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improvcd material situation - oftcn richcr, with cnlargcd cstatcs, with accumulatcd gains and cxpcricncc. 
Thcsc facts arc oftcn forgottcn, whcn thc cthno-gcncsis of thc Romanian pcoplc is bcing discusscd. Thc 
symbiosis has occurrcd within thc historic bchaviour and systcm, typical of thc Antiquc world from bcforc 
thc migrations (comprised bctwcen thc sccond half of thc 5•h century to thc 9•h ccntury A.D.). This is the 
csscntial rcason of thc diffcrcncc bctwccn our languagc and thc othcr neolatin languagcs of pcoples who wcrc 
csscntially Christianizcd aftcr thc 9•h ccntury. Thc basic Christian word stock, togcthcr with thc phrascologic 
topic and thc socio-rcligious craly Christian bchaviour mark thc historic "boundarics" bctwccn us and thc 
othcr Christians. Christianism brought about and sprcad around by crusadcrs is a diffcrcnt onc - imposcd 
by sword and havoc: thc Christianism from aflcr thc great schism of I 054. Thc Wallachian rulcrs - princcs 
and voivodcs - did not know othcr form of Christianism bcsidcs thcirs, so thcy werc pc sistcnt in thcir 
traditional crcdo prcscrvcd in thc hiddcn dcpths of thc Carpatho-Danubian woods. Wc arc as such, whcather 
wc likc it or noi, whcathcr thc othcrs likc us or nol. 

Wc found an csscntial aid in dating thc Chitila Sceptre and thc other findings. in Pierre Basticn's 
work cntillcd "Le bustc monctairc des cmpcrcurs romains'', in thc cataloguc „Early Christianism and 
Christianism on thc tcrritory of Romania" publishcd by thc Ministry of Cui turc and Cults, togcthcr with thc 
National History Muscum, thc Holy Sinod Library and its director, archimadritc dr. Grigore Babus, in my 
collcaguc E. Obcrlandcr-Târnăvcanu's advicc, thc spccialists' staff of thc Centre of Information and Cultural 
Mcmory (C.l.M.E.C.) and, of coursc, in thc opinions of illustrious scholars such as V. Pârvan, S. Mchcdinti, 
R. Vulpe, P. P. Panaitcscu - all forgottcn by thc materialist historiography of thc last dcccnics. Thc discovcra 
of a sceptre bclonging to a Carpatho-Danubian leader, at Chitila Fermă, (an itcm bcaring Christian signs) 
is thc first archacological confirmation of thc Christianization of thc Carpo-Dacians in thc Bucharcstan 
Plain. Thc Christianization of thc Goths in this gcographical arca was not an acciccnt; thcir Christianization 
could not havc occurcd clscwhcrc, but in a Christian milieu, and it is dircctily linkcd to thc prcscncc of 
Apostie Andrew in thc arca, to thc martyrs and thc Christian bishopsric, to thc political-military avcnts from 
245-247 A. D„ amplificd by thc hcrc cstablishcd Goths and Sarmatcs, alies of thc Carpo-Dacians togcthcr 
with whom thcy frcqucntly attackcd thc Roman Empire, faci that causcd, aftcr 260-268. A. Da., thc military 
abandonmcnt of Dacia by thc Romans. 

Planşa I 

Planşa II 

Planşa III 

Planşa IV 

Planşa V 

Planşa VI 

Planşa VII 

Ilustratia figurilor 

Vedere generală asupra lucrărilor arheologice desfăşurate la Chitila Fermă în anul 200 I: I 
Locuirea dacică din secolele III-I a.Chr. în scctiunca V, 2 Amplasarea săpăturii în locuirea 
privind secolele li-V din sectorul I. 
Vedere generală: I Locuirea din secolele II-V d.Chr„ scc!iunilc ll-lll, 2 Profilul secţiunii 
numărul li. 
Chitila Fermă, secţiunile li-III. Fragmente ceramice: I, 7 lucrate cu roata olarului de provcnicntă 
romană, 2, 4 fragmente ceramice carpo-dacicc lucrate cu roata din pastă fină, 3, 4 ceramica 
carpo-dacică din pastă comună zgrumturoasă lucrate cu roata, 6, 8 ceramica carpo-dacică 
lucrată cu mâna din pastă zgrumţuroasă. 
Chitila Fermă, sectorul I: I pahar de lut, cultura Tei; Piese de argint apartinând culturii 
Chilia-Militari: 2 Cercei, 4 Fibula; Piese din fier, 5 ac de fibula, 6 pinten fragmentar, 7 vârf 
de sulită {pillum), 8 lamâ fragmentară de cutii, 9 daltă, I 0-11 vârf de suliţă (lanceolat); 3 
monedă de bronz din timpul împaratului Caracalla (211-217 a.d) 
Chitila Fermă, secţiunile li-III, piese din fier aparţinând culturii Chilia-Militari: I Ancoră 
miniaturală, 2 Fragment de Jani. 3 Scoabă, 4 Lupă de metal topit, 6 Cataramă fragmentară, 
7 cui, 8 Aplică de sustincrc a mânerului unei doniţe de lemn, 5 Talangă de bronz. 
Sceptrul de bronz descoperit în sectorul li: I vedere laterală cu motivul în cruce care îmbracă 
piesa pc toate cele patru laturi, 2 Vedere laterală cu deschiderile pentru încastrarea pietrelor 
prctioasc, 3 vedere cu orificiul marc din bază pur•ând lustrul de frecare produs de mânerul de 
lemn, 4 vedere privind calota piesei cu orificiul de articulare a crucii şi cele patru pastile 
aplicate, ornamentate cu motivul în brăduţ dispus în formă de cruce, 5 reconstituirea piesei 
după o monedă din vremea împaratului Iulius Valcrius Majorianus (457-461), realizată de 
artistul plastic Dragoş Morărescu. 
Ivoriul Barberini din timpul ultimului consulat a lui Constantin cel Marc (306-337) cu detalierea 
sceptrului scurt cu cruce după care s-a făcut reconstituirea sceptrului creştin de la Chitila. În 
planul central se află împaratul călare, încoronat ţinând în mâna dreaptă o suliţă ameninţând 
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o femeie (o ispită) refugiată în dosul calului care cabrează, jos de o parte şi de alta a cadrului 
câte o pastilă în relief, ornamenta cu motivul în brăduţi ca cel de pe sceptru. Pc friza inferioară 
imagini cu supuşi. În dreapta venind din imperiul de răsărit cu daruri în costumaţie daco-tracică 
iar în stânga cu supuşi venind din partea mcditcrancccană a imperiului, cu climat mai cald 
aducând ca daruri fildeşuri de elefant, etc. 

Planşa VIII I Detaliu reprezentând pe împaratul Constantin cel Marc de pc friza superioară, încoronat 
binecuvântând cu mâna dreaptă după ritualul creştinesc vechi (era după conciliul de la Niceia) 
aşa cum a fost preluat de biserica ortodoxă. În mâna stângă ţinc un sceptru scurt cu cruce. 2 
monedă din vremea împaratului Majorianus ( 457-461 ), încoronat ţinând în mâna dreaptă un 
pugium iar în stânga sceptrul scurt globular cu cruce, după care s-a făcut datarea piesei de la 
Chitila. 3 Argcnteus reprezentându-l pc Constantin cel Marc ţinând cu mâna dreaptă frâul 
calului iar în stânga sceptrul scurt globular, 4 Solidus din vremea împaratului Tcodosius II 
( 408--450) reprezentând o figură angelică ţinând cu ambele mâini o cruce de mărimea 
personajului, 5 Moneda din vremea împaratului Dioclcţian (284-305) descoperită în peştera 
Climcntc II cc poartă gravat stângaci pc revers semnul crucii. Este considerată ca cea mai veche 
atestare a creştinismului în zona Porţilor de Fier ale Dunării, 6 Nomisma din vremea lui Leon 
al VI-lea şi Constantin al VII-iea (908-912). Cei doi împărali susţin cu câte o mână globul 
cruciger iar cu cealaltă mână o cruce de procesiune dublă. 

Planşa IX A) Tipurile de sceptre scurte identificate de specialistul P. Basticn pc baza studiului iconografici 
monetare de epocă. Fig. 6 reprezintă tipul de sceptru care a inspirat meşterul care a conceput 
şi realizat sceptrul de la Chitila; B) Tipurile de caducee (bastoane ale zeului Mercur) care ar 
fi putut influenta meşterii care au conceput cârja arhierească din epoca paleocreştină preluată 
de biserica ortodoxă din Principatele Române. 

Planşa X 1-3, Capace de vas ornamentate cu motiv în brăduţ dispus în formă de cruce, asemănător cu 
sceptrul de la Chitila. I Provine de Histria, 2-3 de la Dinogctia datând din secolele V-VI d.chr. 
4 fragment de capitel din marmură de la Histria ornamentat cu motiv în cruce şi brăduţ datat 
în secolele V-VI, 5 inlelul sigilar aparţinând principelui transilvaniei Pousa din secolul XIII, 
ornamentat cu brădu\i şi cruce bizantina descoperit la Cladova, judeţul Arad, 6 suport de vas 
lustral de la Piatra Frecatei din secolul al V-lea ornamentat cu lujeri de iederă. 7-8 cercei în 
formă de glob cruciger găsit la Histria cu ornament în cruce asemănători ca formă şi model cu 
sceptrul de la Chitila. 9 Opaiţ de lut ornamentat cu brăduţ şi cruce din secolele V-VI de la 
Dinogctia. 

Planşa XI Tipuri de sceptre din tradi\ia preistorică a spa\iului balcano-dunărcan I Falangă de cal salbatic 
reprezentând o schematizare umană abstractizată descoperită la Cuina Turcului, mileniul IX, 
2 Secera sceptru de la Icoana din corn de cerb mileniul VII, ornamentat cu motive geometrice, 
3 Sceptrul din corn de cerb în forma de cap de pasăre răpitoare (vultur) descoperit la Vidra, 
mileniul IV, Cultura Gumelnita, 4 Sceptrul în formă de cap de cal din piatră şlefuită de la 
Holboca din prima jumatatc a mileniului al II-iea, 5 sceptru de piatră de la Butimanu în forma 
de cap de plamipcd, cultura Tei, mileniul II, 6 Sceptrul în formă de pasăre de la Ostrovul Marc 
(Oltenita) din a doua jumătate a mileniului I, 7 sccptru-maciucă din piatră şlefuită descoperit 
la Butimanu, arc forma globulară ca cel de la Chitila. 

Planşa XII Sceptre din bronz 1-2 de la Apa (cel de la figura I arc mânerul asemănător buzduganului de 
piatră de la Butimanu şi cel de bronz de la Chitila. 3 Sceptrul de la Şimleu! Silvaniei cu 
mânerul figurat prin doi şerpi afronta\i ca cei de pc cârjele arhiereşti, 4 sceptrul globular din 
mormântul princiar de la Pcrctu, 5 Coiful de la Pcretu, ornamentat ca şi sceptrul cu motive în 
brăduţ şi luger de iederă, 7-9 Tipurile principale de mitră de arhiereu după V. Gregorian. 
Figura 8 reprezintă tipul bizantin al mitrei de arhiereu, asemănătoare ca formă şi ornament 
sceptrului de la Chitila. Locul butonilor este preluat de golurile ovale pentru încastrarea pietrelor 
preţioase, 7 reprezintă mitra ortodoxă rusă şi 9 pc cca siriană. 

Planşa XIII Motive tradiţionale paleocreştine prezente pc pereţii peşterilor medievale din spaţiul românesc. 
I poligonul stelat din peştera Gaura Chindiei, 9 de la Fundul Peşterii, Nucu Bozioru, 2 Chrismoanc 
si 3-6 Cruci de la Nucu Bozioru, 5 simbol în formă de peşte, din peştera Iosif de la Nucu 
Bozioru, 4 motive în formă de brăduţ din peştera Gaura Chindiei, 7 de pe Terra Sigilata 
(ceramica), de la Romula, 8 de pe ceramica ştampilată de Slavcni, pastă zgrumturoasă. 

Planşa XIV I Arhiereu în vestimentaţie purtând sceptru scurt cruciform. Cârja arhierească este tcrminatâ 
prin doi şerpi afrontaţi. 2 Volet de diptic, Bongcllo-Florcnia reprezentând-o pc împărăteasa 
Arianma cu colier lung de mărgele. În mâna dreaptă tine un glob crucigcr iar în stânga sceptrul 
scurt. 3-4 fragmente ceramice dacice pictate cu motivul în lujer de la Grădiştea Muncelului. 
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Planşa l. Vedere generală asupra lucrărilor arheologice desfăşurate la Chitila Ferma în anul 200 1 

Locuirea dacică din secolele lll- l a.Chr. în sec\iunea V, 2 Amplasarea săpăturii în locuirea privind 
secolele II- V din sectorul I. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Planşa li. Vedere generală . l Locuirea din secolele li- V d.Chr., secţiilor ll- 111 , 2 Profilul 
secţiunii numărul II. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Planşa II!. Chitila Ferma, secţiunile II- III. Fragmente ceramice: 1, 7 lucrate cu roata olarului de provenienţă 
romană, 2, 4 fragmantc ceramice carpo-dacice lucrate cu roata din pastă fină, 3--4 ceramica carpo-dacică din 
pastă comună zgrumţuroasă lucrate cu roata, 6, 8 ceramica carpo-dacică lucrată cu mâna din pastă zgrumţuroasă www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Planşa IV. Chitila Ferma, sectorul I: I pahar de lut, cultura Tei; Piese de argint aparţinând culturii Chilia-Militari; 
2 Cercei , 4 Fibulă; Piese din fier, 5 ac de fibulă, 6 pinten fragmentar, 7 vârf de suliţă (pillum) , 8 lamă 
fragmentară de cuţit , 9 daltă, I 0- 11 vârf de suliţă (lanceolat); 3 monedă de bronz din timpul împaratului 

Caracalla (211 - 217 d.Chr.) www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Planşa V. Chitila Ferma, secţiunile 11- 11!, piese din fier aparţinând culturii Chilia-Militari. I Ancoră miniaturală, 

2 Fragment de l anţ, 3 Scoabă, 4 Lupă de metal topit, 6 Cataramă fragmentară, 7 cui, 8 Aplică de 
sus(inerc a mânerului unei doniţe, de lemn, 5 Talangă de bronz. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Pl anşa VI. Sceptrul de bron z descoperit în sectorul II : I vedere laterală cu motivul în cruce care îmbracă piesa 
pc toate cele patru laturi , 2 Vedere laterală cu deschiderile pentru încastrarea pietrelor preţi oase, 

3 vedere cu orificiul marc din bază purtând lustrul de frecare produs de mânerul de lemn , 4 vedere privind 
calota piesei cu orificiul de articu lare a crucii si ce le patru pastile aplicate, ornamentate cu motivul în brăduţ 
dispus în formă de cruce, 5 reconstituirea piesei după o monedă din vremea împaratului Iulius Valcrius 

Majorianus ( 457- 46 I), real i za tă de arti stu l plastic Dragoş Morărescu. 
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Planşa VII. Ivoriul Barberini din timpul ultimului consulat a lui Constantin cel Mare (306- 337) cu detalierea 
sceptrului scurt cu cruce după care s-a făcut reconstituirea sceptrului creştin de la Chitila. În planul central 
se află împăratul călare, încoronat ţinând în mâna dreaptă o suliţă ameninţând o femeie (o ispită) refugiată 

în dosul calului care cabrează, jos de o parte şi de alta a cadrului câte o pastilă în relief, ornamenta cu 
motivul în brăduţi ca cel de pc sceptru. Pc friza inferioară imagini cu supuşi. În dreapta venind din imperiul 
de răsărit cu daruri în costumaţie daco-tracică iar în stânga cu supuşi venind din partea mediteraneeană a 

imperiului , cu climat mai cald aducând ca daruri fildcşuri de elefant, etc. 
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Planşa VIII. 1 Detaliu reprezentând pe împaratul Constantin cel Marc de pc friza superioară, încoronat binecuvântând 
cu mana dreaptă după ritualul creştinesc vechi (era după conciliul de la Niccia) aşa cum a fost preluat de biserica 
ortodoxă. În mâna stângă ţinc un sceptru scurt cu cruce. 2 monedă din vremea împaratului Majorianus (457--461), 
încoronat ţinând în mâna dreaptă un pugium iar în stânga sceptrul scurt globular cu cruce, după care s-a făcut datarea 
piesei de la Chitila. 3 argenteus reprezentându-l pe Constantin cel Marc ţinând cu mâna dreaptă frâul calului iar în 
stânga sceptrul scurt globular, 4 solidus din vremea împaratului Tcodosius II ( 408--450) reprezentând o figură angelică 
ţinând cu ambele mâini o cruce de mărimea personajului , 5 moneda din vremea împaratului Dioclcţian (284-305) 
descoperită în pcsştcra Climente I! cc poartă gravat stângaci pc revers semnul crucii. Este considerată ca cea mai 
veche atestare a creştinismului în zona Porţilor de Fier ale Dunării, 6 Nomisma din vremea lui Leon al VI-lea şi 
Constantin al Vii-lea (908-912). Cei doi împăraţi susţin cu câte o mâna globul cruciger iar cu cealaltă mână 

o cruce de procesiune dublă. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Planşa IX. A Tipurile de sceptre scurte identificate de speciali stul P. Bastien pe baza studiului iconografiei 
monetare de epocă . Fig. 6 reprezintă tipul de sceptru care a inspirat mesterul care a conceput şi relizat sceptrul 
de la Chitila; B Tipurile de caducee (bastoane ale zeului Mercur) care ar fi putut influenţa meşterii care au 
conceput cârja arhierească din epoca paleocreştină preluată de biserica ortodoxă din Principatele Române. 
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Planşa X. 1-3, Capace de vas ornamentate cu motiv în brăduţ dispus în formă de cruce, asemănător cu 
sceptrul de la Chitila. 1 Provine de Histria, 2- 3 de la Dinogctia datând din secole le V- VI d.Chr. 4 fragment 
de capitel din marmură de la Histria ornamentat cu motiv în cruce şi brăduţ datat în secolele V- VI, 5 inlclul 
sigilar aparţinând principelui transilvaniei Pousa din secolul XIII, ornamentat cu brăduţi şi cruce bizantină 
descoperit la Cladova, judeţul Arad, 6 suport de vas lustral de la Piatra Frecatei din secolul al V-lea 
ornamentat cu lujeri de iederă. 7- 8 cercei în formă de glob crucigcr găsit la Histria cu ornament în cruce 
asemănători ca formă şi model cu sceptrul de la Chitila. 9 Opaiţ de lut ornamentat cu brăduţ şi cruce din 

secolele V-VI de la Dinogetia. 
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Planşa XI. Tipuri de sceptre din tradiţia prei s torică a spaţiului ba l cano-dunărcan I Fa l angă de cal sălba t ic 

reprezentând o schematizare uman ă abst racti zată descoperită la Cuina Turcului. mileniul IX , 2 Secera sceptru 
de la Icoana din corn de cerb mileniul VII , ornamentat cu motive geometrice, 3 Sceptrul din corn de cerb în 
formă de cap de pasăre răpitoare (vultur) descoperit la Vidra , mileniul IV, Cultura Gumclnita, 
4 Sceptrul în formă de cap de cal din piatră şlefuită de la Holboca din prima jumatate a mileniului al Ii-lea; 
5 sceptru de piatră de la Butimanu în formă de cap de plamiped, cultura Tei , mileniul II , 6 Sceptrul în formă 
de pasăre de la Ostrovul Mare (Oltenia) din a doua jumătate a mileniului I, 7 sceptru-măciucă din 

pi atră ş lefu i tă descoperit la Butimanu, arc forma globulară ca cel de la Chitila. 
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Planşa XII. Sceptre din bronz l-2 de la Apa (cel de la figura I arc mânerul asemănător buzduganului de 
piatră de la Butimanu şi cel de bronz de la Chitila. 3 Sceptrul de la Şimleu! Silvaniei cu mânerul figurat 
prin doi şerpi afrontaţi ca cei de pc cârjele arhiereşt i , 4 sceptrul globular din mormântul princiar de la Pcretu, 
5 Coiful de la Peretu, ornamentat ca şi sceptrul cu motive în brăduţ şi !uger de iederă; 7- 9 Tipurile principale 
de mitră de arhiereu după V. Gregorian. Figura 8 reprezintă lipul bizantin al mitrei de arhiereu, asemănătoare 
ca formă şi ornament sceptrului de la Chitila. Locul butonilor este preluat de golurile ovale pentru încastrarea 

pietrelor preţioase, 7 reprezintă mitra ortodoxă rusă şi 9 pc cca s iriană . www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Planşa XIII. Motive tradiţionale paleocreştine prezente pe pereţii peşterilor medievale din spaţiul românesc. 
I poligonul stelat din peştera Gaura Chindiei , 9 de la Fundul Peşterii, Nucu Bozioru, 2 Chrismoanc şi 

3-6 Cruci de la Nucu Bozioru, 5 simbol în formă de peşte, din peştera Iosif de la Nucu Bozioru, 4 motive 
în formă de brăduţ din peştera Gaura Chindiei, 7 de pc terra sigilata (ceramica), de la Romula, 8 de pc 

ceramica ştampilată de Slaveni, pastă zgrumţuroasă. 
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Planşa XIV. 1 Arhiereu în vestimentaţie purtând sceptru scurt cruciform. Cârja arhierească este terminată prin doi 
şerpi afrontaţi . 2 Volet de diptic, Bongcllo-Florcnţa reprezentând-o pc împărăteasa Arianma cu colier lung de 
mărgele . În mâna dreaptă ţinc un glob crucigcr iar în stânga sceptrul scurt. 3-4 fragmente ceramice dacice pictate 

cu motivul în lujer de la Grădiştea Muncelului. 
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ASPECTE ALE CULTURII 
MATERIALE VECHI ROMÂNESTI 

' 
ÎN LUMINA DESCOPERIRILOR 

DE PE TERITORIUL ORASULUI 
' 

BUFTEA (SECOLELE X-XI) 

Dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Prof. Neculai Mercan 

Investigaţiile arheologice din ultimele decenii - cercetarea perieghetică sistematică 
a unor microzone, sondaje şi săpături arheologice - au permis clarificarea unor aspecte 
privind satul medieval din hinterlandul bucureştean. Un bilanţ din anul 1978 confirmă 
existenţa a 34 de staţiuni numai pe teritoriul Bucureştilor şi în imediata vecinătate, „în 
65% din aceste aşezări fiind întreprinse săpături arheologice" 1, pentru ca într-o lucrare 
recentă să se constate că numărul acestora a trecut de I 002• 

Majoritatea aşezărilor sunt amplasate pe pantele domoale ale apelor şi numai 
rareori comunităţile umane preferă terasele mai înalte. Cercetările perighetice dezvăluie, 
în multe situaţii, o împrăştiere a materialului arheologic pe suprafeţe foarte întinse, fapt 
ce a creat uneori impresia că o aşezare rurală se poate întinde pe o suprafaţă ce însuma 
mai multe hectare. Săpăturile arheologice practicate în câteva staţiuni au permis o 
reconsiderare a teritoriului pe care se putea dezvolta o aşezare rurală în această perioadă. 
Pe baza situaţiilor stratigrafice şi printr-o atentă analiză comparativă a materialului 
arheologic s-a putut preciza existenţa mai multor etape cronologice distincte, rezultate 
din abandonări şi reveniri ale locuitorilor în vatra aceleiaşi aşezări. 

Explozia factorului demografic ce se constituie într-o realitate de netăgăduit pentru 
întreaga societate europeană, cu începere din secolul al IX-iea, nu poate explica decât 
parţial numărul mare de aşezări înregistrate pe cale arheologică. Acestuia trebuie să-i 
adăugăm şi fenomenul de „pendulare" a unei comunităţi umane, pe o rază relativ restrânsă, 
mişcare ce a făcut posibilă înregistrarea de mai multe ori a aceleiaşi comunităţi şi, 
implicit, consemnarea unui număr foarte mare de staţiuni. 

Transpunerea acestor principii generale la realităţi consemnate în zona oraşului 
Buftea, pe malurile lacului cu acelaşi nume şi pe firul Colentinei, ne oferă posibilitatea 
unei treceri în revistă a descoperirilor atribuite secolelor IX-XI. 

Cercetările de teren efectuate încă din anul 1953 îi permiteau lui Eugen Comşa 
să consemneze existenţa mai multor aşezări rurale datate, pe baza cunoştinţelor de 
atunci, în secolele IX-XI3. Autorul remarcă existenţa unui bordei datat în secolele IX
X pe baza a două mărci de olar, încadrare cronologică ce poate fi acum restrânsă la 
secolul al X-lea şi, eventual, începutul secolului următor. 

1 Margareta Constantiniu şi Panait I. Panait, Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritoriul oraşului 
Bucureşti, în Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, III, 1965, p. 3-24; Panait l. Panait, Densitatea 
aşezărilor feudal timpurii pe teritoriul Bucureştilor, în Rev. Muz., X, 1973, p. 233-237 

2 Gheorghe Mănucu Adameşteanu, Aspecte ale culturii materiale vechi româneşti în lumina 
descoperirilor de la Bucureşti, C.A.B., IV, 1992, p. 57-74 

3 Eugen Comşa, Cercetări arheologice de suprafaţă în zona de nord-est a oraşului Buftea, în 
Buftea. Pagini de istorie, Bucureşti 1989, p. 35-39. 
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Perieghezele ulterioare, efectuate de către arheologi de la Muzeul Municipiului 
Bucureşti - Panait I. Panait, Aristide Ştefănescu, în colaborare cu Neculai Mercan, 
profesor de istorie la Şcoala din Buftea - au dus la identificarea altor cinci puncte, 
datarea în secolele IX-XI fiind asigurată de „ceramica striată". Pe lângă clasicele vase 
borcan decorate cu incizii remarcăm şi descoperirea în punctul „La Gutui" a unei oale 
- borcan cu toartă, formă rar întâlnită în cadrul aşezărilor din această vreme4. 

Dintre toate aceste staţiuni risipite pe malul lacului Buftea, singura cercetată 
arheologic a fost cea din punctul „La Sălcii". Aceasta se află pe malul stâng pe o terasă 
ce coboară în pantă uşoară, în preajma studiourilor cinematografice şi se întinde pe o 
lungime de câteva sute de metri. Cu ocazia unui prim sondaj arheologic au fost cercetate 
două bordeie ce aveau amenajate într-un colţ un cuptor din lut cruţat. Pe baza materialului 
ceramic - borcane cu striuri dar şi vase cu decor lustruit - autoarea datează aceste descoperiri 
în secolele VIII-IX5• O altă intervenţie de salvare datorată lui Aristide Ştefănescu a 
surprins un cuptor menajer amenajat în lut: în jurul acestuia s-au găsit fragmente ceramice 
striate pe baza cărora s-a presupus că acest complex a existat în secolele JX-XJ6. 

După cum se observă limitele cronologice propuse pentru aşezarea din punctul 
„La Sălcii" sunt foarte largi, ele acoperind un interval de timp cuprins între secolul al 
VIII-lea şi secolul al XI-iea. Pentru o posibilă restrângere a încadrărilor cronologice 
vom prezenta şi un lot de materiale ceramice rezultat în cursul unor periegheze efectuate 
în cursul lunii mai din anul 19977. 

De la început trebuie subliniată existenţa a două mari categorii ceramice - din pastă 
nisipoasă, acoperită cu striuri şi o ceramică fină, decorată cu motive lustruite - materiale 
ce caracterizează inventarul staţiunilor rurale din perioada feudalismului timpuriu. 

A. Ceramica nisipoasă 

Marea majoritate a descoperirilor, cu excepţia a patru fragmente, aparţin acestei 
categorii: singura formă ilustrată este vasul borcan, de mărime mijlocie. Profilul buzelor 
este destul de variat şi sugerează o evoluţie în timp destul de îndelungată: întâlnim vase 
cu buza înaltă, cu marginea teşită, rotunjită sau îngroşată, care aparţin unei etape mai 
timpurii din existenţa aşezării (Planşa I). Tot aici includem şi singura buză de borcan 
decorată cu un fascicol de linii în val, atât la interior cât şi la exterior, ce este caracteristică 
secolelor IX-X (Planşa 2/4). Corpul vaselor este decorat în întregime cu o reţea simplă 
de incizii orizontale. Mai rar, în zona gâtului, întâlnim o linie sau un fascicol de linii 
în val, combinaţie care face trecerea spre a doua mare grupă de vase borcan (Planşa 2/ 
1,2,6). Acestea se caracterizează printr-o buză scurtă, răsfrântă, cu marginea rotunjită şi 
îngroşată. Registrul decorativ este mult mai bogat şi este reprezentat de diferite combinaţii 
de linii orizontale cu fascicole de linii scurte, oblice sau linii în val ce apar, cu precădere, 
în partea superioară a vasului (Planşa 2/5,7). Meşterii olari au avut în vedere şi zona 

4 Aristide Ştefănescu, Cercetări arheologice în raza oraşului Buftea, în Rev. Muz. Monum. XVI, 
1979, 3, p. 25-30; idem, Puncte de străveche locuire în raza oraşului Buftea. Pagini de istoric, Bucureşti, 
1989, p. 19-34. 

5 Viorica Enăchiuc Mihai, Descoperiri arheologice în judeţul Ilfov, în Ilfov, File de istorie, Bucureşti, 
1975, p. 72. 

6 Aristide Ştefănescu, op. cil„ p. 2 l. 
7 Primele pcricghczc au fost efectuate de profesorul Nicolae Mcrcan de la Şcoala generală din oraşul 

Buftea care a strâns un material ceramic ilustrativ. La cercetarea de teren din anul l 997, conduşi de 
profesorul Nicolae Mcrcan, au participat, de la Muzeul Municipiului Bucureşti, Gheorghe Mănucu-Ada
mcştcanu, Cristian Ncstorcscu şi Eugen Mocanu. 
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mediană a vaselor unde reţeaua de linii orizontale este suprapusă sau combinată cu 
fascicole de linii verticale sau în val (Planşa 3/1,3). Capacitatea medie, profilul buzelor 
şi decorul variat constituie argumente ce permit plasarea acestor vase în a doua jumătate 
a secolului al X-lea şi prima jumătate a secolului al Xi-lea. 

B. Ceramica fină. 

O categorie aparte o constituie vasele lucrate dintr-o pastă fină, untoasă, cu pereţii 
ceva mai groşi, de culoare cenuşie. Acestea, în general, sunt recipiente de dimensiuni 
ceva mai mari - borcane sau oale cu toartă - decorate cu o bandă de caneluri, trasată 
în zona mediană a vasului sau un fascicol de linii lustruite, prezent pe toată suprafaţa 
vasului (Planşa 4/1-4). Asocierea celor două mari categorii ceramice face posibilă datarea 
acestor materiale în secolul al X-lea. Numărul foarte mic de fragmente de culoare 
cenuşie ne determină să restrângem această încadrare cronologică la un interval ce 
acoperă sfârşitul secolului al X-lea şi începutul celui următor. 

Spre acelaşi interval de timp ne conduce şi materialul ceramic publicat de Viorica 
Enăchiuc Mihai, care prezintă materiale asemănătoare cu cele din lotul nostru. 

Suprafaţa mare pe care se găsesc elemente ale culturii materiale din perioada 
feudalismului timpuriu, ne sugerează existenţa mai multor vetre de sat, încetarea definitivă 
a locuirii putând fi plasată în primele decenii ale veacului al Xi-lea, în contextul 
numeroaselor atacuri pecenege din deceniul al IV-iea. 

Suportul cronologic pentru această încadrare ne este confirmat şi de alte categorii 
de descoperiri din zonă. 

Pentru început trebuie subliniată importanţa deosebită a unui follis anonim din 
varianta 41 8, care conform cronologiei lui D. M. Metcalf face parte din clasa A3 şi a 
fost emis după 1019/10209. Descoperirea acestei monede într-o zonă aflată la nordul 
oraşului Buftea ne demonstrează existenţa unei locuiri în zonă şi în primele decenii ale 
veacului al Xi-lea. 

Spre aceeaşi perioadă ne conduce şi un fragment de căldare de lut descoperit într-o 
aşezare localizată de Eugen Comşa de-a lungul digului, între centru şi Mausoleu. Datarea 
iniţială, secolele IX-X, propusă de autor trebuie reconsiderată în lumina noilor interpretări 
istorice. După cum se cunoaşte exodul grupurilor de călăreţi nomazi spre câmpiile de la 
nordul Dunării a început în a doua jumătate a secolului al X-lea, ei convieţuind cu populaţia 
locală, după cum ne-o dovedesc numeroasele aşezări datate la cumpăna dintre secolele X
XI. Căldările de lut considerate de unii cercetători specifice pecenegilor, sunt ~rezente 
într-un număr destul de mic în Câmpia Română - Baldovineşti, Dridu, Târgşor 1 fapt ce 
conferă o importanţă deosebită acestui fragment descoperit într-o aşezare ce-a existat în 
a doua jumătate a secolului al X-lea şi în prima jumătate a secolului al Xi-lea. 

La final se poate constata că pe teritoriul oraşului Buftea au fost localizate mai 
multe aşezări rurale din perioada feudalismului timpuriu (secolele IX-XI) care aşteaptă 
intervenţia arheologilor pentru clarificarea şi aprofundarea cunoştinţelor referitoare la 
această perioadă destul de puţin cunoscută. 

8 Gheorghe Poenaru Bordea, Corneliu Popa, Noi date numismatice privind prezenţele bizantine în 
Câmpia Română în secolele IX-X. în Ilfov. File de istorie, p. 137, nr. IV. 

9 D. M. Metcalf, Coinage in South Eastem Europe, 820-1396, Second Edition, London, 1979, 
p. 55-56. 

10 Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Istoria Dobrogei în perioada 969-1204. Contribuţii arheologice 
şi numismatice, Bucureşti, 200 I, p. l 04. 
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SUMMARY 
Aspects of the Romanian Material Cu/ture According to the Discoveries in 

the Buftea Town Territory (J01h-1J1h Centuries) 

Thc last decades' archaclogical invcstigations (survcys of severa( micro zoncs, tcst-cxcavations and 
systcmatic cxcavations) have allowcd scicntists to cicar up somc aspccts conccming thc mcdiacval villagc in 
thc Bucharcst hinterland. A study publishcd in 1978 summarizcd up and confirmcd thc cxistcncc of 34 
settlcmcnts on thc tcrritory of Bucharcst and cnvirons; among thcm, 65% werc submittcd to thc archacological 
cxploration by excavations. A recent paper pointcd out that thcir numbcr has excccded I 00. 

Rcscarchcs oftcn show that thc archacological matcrials cerc spread on vcry widc arcas. This fact 
gencratcd thc imprcssion that a rural scttlcment could sprcad on severa! hectarcs. Thc archacological cxca
vations in some settlemcnts havc allowcd a rcconsidcration of thc tcrritorry a villagc could dcvclop upon, 
during this cpoch. According to the stratigraphic situations and carcful comparative analysis, severa! distinct 
chronological stagcs could bc noticcd, rcsulting from thc villagcrs' abandonmcnt of and rctum to thc same 
arca, 

By transposing thcsc principlcs to thc archacological cvidcncc rcsultcd from thc cxploration of thc 
Buftea town arca, thc shores of thc lakc Buftea ant thc shorcs of thc Colentina river, wc may have the 
opportunity to make a rcvicw of thc discovcrics attributcd to Early Middlc Agc period. 

Sincc 1953, rcsearches have noticcd thc cxistencc of severa! rural scttlcmcnts, dating from thc 9•h-J J'h 
ccnturics. Among thc scttlcmcnts sprcad on thc lakc Buftea shorc, thc only onc that was studicd is situated 
at thc „la Sălcii" point. Therc werc invcstigated two dug-huts, cach one cndowccd with a corner clay kiln. 
According to thc ceramic material found in (striated pots and fire black dccoratcd vcsscls) thc guts werc 
datcd in thc s•h_9•h centurics. On another occasion thcrc was investigatcd an oven, datcd from the 9•h-J J'h 
ccnturics, according to thc striatcd ccramics found around. 

Duc to ncw ceramic discoveries, resulted from survcys and to thc rc-intcrprctation of somc older 
matcrials and according to the new historical perspective conccming thc Pctchcncgs' invasions, thc authoors 
estimate that thc „la Sălcii" settlcment dates from thc sccond half of thc I o•h ccntury anf from the first 
decadcs of thc I I 1h century. 
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE 
DIN SECOLELE III SI V 

• 
LA BUCURESTI-MILITARI • A 

,,CAMPUL DO.IA'' 

Dr. Mircea Negru 

Situl arheologic se află în partea de vest a Municipiului Bucureşti, în cartierul 
Militari, de ambele părţi ale străzii Câmpul Boja. Primele informaţii despre acest sit au 
fost fumizate în anul 1922 de Constantin Nicolăescu Plopşor', completate apoi în anul 
1929 de Dinu V. Rosetti. 2 Pentru aproape trei decenii el a fost uitat, fiind „redescoperit" 
în anul 1958, în urma cercetărilor arheologice de suprafaţă efectuate de un colectiv 
condus de Vlad Zirra3. Primele săpături arheologice au fost conduse, în anul 1958, de 
Vlad Zirra şi Margareta Tudor. 4 Cele 16 campanii arheologice de până în anul 2001 au 
fost întreprinse în trei etape. 5 

De-a lungul timpului au fost identificate aşezări din neolitic (cultura Boian), 
epoca bronzului (culturile Glina, grupul cultural Militari, cultura Tei), prima epocă a 
fierului, secolele II-I a.Chr., III p.Chr. (cultura Militari-Chilia), VI-VII (cultura 
Ipoteşti-Cândeşti), X-XI (cultura Dridu) şi XVIII-XIX. 6 

1 C. S. Nicolăescu, Urme de noi aşezări preistorice În preajma Bucureştilor, Cronica Numismatică 
şi Arheologică, II, 1922, p. 54. 

2 D. V. Rosetti, Din preistoria Bucureştilor. Cronica Numismatică şi Arheologică, no. 89-94, 
1929, p. 7. 

3 Vlad Zirra, Săpăturile arheologice din Bucureşti, anul 1958, mss, p. I. 
4 Deoarece au existat anumite controverse privind componenţa primului colectiv de cercetare, 

prezentăm în continuare un fragment din raportul scris al lui Vlad Zirra: „Săpăturile efectuate în 1958 în 
oraşul Bucureşti au fost executate de către Vlad Zirra. responsabil. Dolincscu Suzana, punctul Bucureştii 
Noi, cărămidăria Înfrăţirea muncii; Leahu Valeriu, punctul Giuleşti-Sîrbi; Panait I. Panait, punctele Roşu şi 
Fundcnii Doamnei; Tudor Mareareta. punctele Pantelimon si Militari" (Vlad Zirra, Săpăturile arheologice 
din Bucureşti, anul 1958, mss, p. 34). 

5 Responsabili de şantier: Vlad Zirra (1958, 1960-1961); Mioara Turcu, (1978-1979; 1981-1985) 
şi Mircea Negru (1994, 1996-1999, 2001). 

6 Bibliografia sitului arheologic: Mircea Negru, Cristian F. Schuster, Dragoş Moise, Militari-Câmpul 
Boja. Un sit arheologic pe teritoriul Bucureşti/or, Bucureşti, 2000, 357 p.; M. Negru, Descoperiri arheologice 
la Bucureşti-Militari „ Câmpul Boja ", Bucureşti - Materiale de Istoric şi Muzeografic, 14, 2000, p. 55-65; 
idem, Descoperiri arheologice la Bucureşti-Militari „ Câmpul Boja ", Bucureşti - Materiale de Istoric şi 
Muzeografic, 13, 1999, p. 26-33; idem, Raport preliminar privind cercetările arheologice de la 
Militari-Câmpul Boja (1996), Cercetări în aria nord-tracă, 2, 1997, p. 408--420; idem, în Cronica cercetărilor 
arheologice din Romănia, Bucureşti, 1995, p. 15-16; ibidem, 1997, p. 8; ibidem, 1998, p. 11-12; ibidem, 
1999, p. 18-20, pi. IV; ibidem, 2000, p. 21-22, pi. 7-8; ibidem, 2002, p. 75-77; I. Poli, M. Negru, Studiu 
de compoziţie asupra ceramicii din secolul al Iii-lea p.Chr. descoperită la Bucureşti-Militari „ Câmpul 
Boja ",Bucureşti - Materiale de Istoric şi Muzeografic, 14, 2000, p. 66-72; C. Schustcr, M. Negru, Descoperiri 
din epoca bronzului la Bucureşti-Militari „Câmpul Boja", Bucureşti - Materiale de istoric, 13, 1999, p. 19-
25; M. Turcu, Descoperiri arheologice la Militari-Câmpul Boja, CAB, IV, 1992, p. 37-56; M. Turcu, 
Cercetări arheologice la Militari-Câmpul Boja, Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti, 1992, Partea 
I, p. 145-148; M. Turcu, Cercetări arheologice la Militari-Câmpu/ Boja, CAB, III, 1981, p. 226--235; M. 
Turcu, Sondajul de la Militari-Câmpul Boja, Materiale şi cercetări arheologice, 1980, p. 121-123; M. Turcu, 
V. Lancuzov, Cercetări de salvare la Militari-Câmpul Boja (Campania 1978), Materiale şi cercetări 
arheologice, 1979, p. 77-78; M. Zgîbca, Fibulele din secolele III şi VI e.n. descoperite În săpăturile de la 
Militari, CAB, 1, 1963, p. 373-384; V. Zirra, Gh. Cazimir, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de 
pe Câmpul Boja din Cartieru/ Militari, CAB, 1, 1963, p. 49-71. 
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Obiectivul campaniei din anul 2001 a fost efectuarea unui sondaj în sectorul D, 
situat în partea de vest a sitului arheologic. În acest scop au fost trasate 3 secţiuni (S. 
38 - S. 40) şi două casete (C. 16, C. 17), denumite astfel în continuarea celor întreprinse 
de noi în cursul cercetărilor din anii 1994 şi 1996-1999). 

Stratigrafia 

Solul vegetal de culoare cenuşie deschisă, gros de 0,20/025 m, suprapune un strat 
cenuşiu-deschis compact, gros de 0,15/0,25 m, ce conţine fragmente de cărămizi din 
secolul XX. De la adâncimea -0,40/0,50 m până la -0,60/0,70 m este un strat de pământ 
de culoare cenuşiu-negricioasă ce conţine fragmente ceramice din epoca bronzului (cultura 
Tei). Stratul de pământ castaniu steril din punct de vedere arheologic a fost surprins de 
la -0,60/0,70 m până la -0,80/0,98m. 

Complexe şi materiale arheologice 

Secolul al III-iea p.Chr. 

Din secolul al lll-lea p.Chr. datează trei gropi (Gr. 27-29) şi puţine materiale 
arheologice descoperite în stratul de cultură ori în poziţie secundară. 

Groapa nr. 27 era de formă tronconică. Ea avea diametrul maxim de 1,08 m, 
diametrul minim de 0,84 m şi adâncimea maximă de 1, 13 m. 

Groapa a fost surprinsă de la -0,50 m, din partea superioară a stratului 
cenuşiu-negricios cu vestigii din epoca bronzului. În umplutura sa au fost descoperite 
ceramică, o cantitate mare de fragmente de lut ars, oase de animale şi fragmente de 
lemn ars. 

Ceramica grosieră de culoare cărămiziu-gălbuie din pastă modelată cu mâna 
conţine fragmente ceramice pisate. 7 Arderea primară a fost incompletă. 8 Această 
categorie cuprinde baze (Fig. 3:3-6) şi fragmente din partea mijlocie a unor vase cu 
pereţii curbaţi, precum şi un fragment din partea superioară a unui vas piriform cu 
buza uşor răsfrântă (Fig. 3:1). Ultimul are analogii în campaniile anterioare de la 
Militari „Câmpul Boja".9 

Ceramica semifină de culoare cărămiziu-gălbuie din pastă modelată10 cu mâna 
ce conţine nisip şi mică este prezentă printr-un fragment din partea mijlocie şi unul din 
baza unui vas. Baza prezintă urme de la o blană de lemn, detaliu interesant din punct 
de vedere tehnologic. 

7 Considerăm expresia „fragmente ceramice pisate" a fi mai adecvată decât cca de „cioburi 
pisate". 

8 Preferăm termenul de ardere incompletă celei de neuniformă deoarece se face referinţă la arderea 
în profunzime a pereţilor vaselor, pc când arderea neuniformă se poate referi şi la arderea inegală a 
suprafeţei vasului. 

9 M. Negru, Aşezarea din secolul al /Ii-lea p.Chr., în M. Negru, C. F. Schuster, O. Moise, op. cit„ 
p. 70, 84, pi. 80:7. 

10 Subliniem ideea ci nu există ceramică modelată cu mâna sau la roată ci din pastă modelată 
cu mâna liberi sau la roată. Ceramica este un produs final după arderea primară, ceea ce se modelează 
fiind pasta. 
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Figura 1. Localizarea sitului arheologic (I-2); planul see1iunilor S. 38 şi S. 39 (3); profilelc 
estice ale secţiunilor S. 38 şi S. 39 (4). 

Ceramica fină de culoare cărămiziu-gălbuie din pastă modelată Ia roată conţine 
nisip şi mică. A fost descoperit un fragment de strachină (Fig. 4:3) ce are analogii în 
campaniile anterioare de la Militari „Câmpul Boja" 11

1 precum şi la Străuleşti-Măicăneşti 12 

şi Dulceanca. 13 

11 M. Negru, op. cit., p. 77, 80, pi. 107:5; 110:2. 
12 M . Constantiniu, în M . Constantiniu, P. I. Panait, I. Cristache-Panait, Şantierul arheologic 

Băneasa-Străuleşti, CAB, li, 1965, p. 144, fig. 58: I O. 
13 S. Dolinescu-Ferche, Aşezări din secolele III şi VI e.11. în sud-estul Munteniei. Cercetările de la 

Dulceanca, Bucureşti , 1974, p. 61, fig . 47 :2. 
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1 

o 3cm 

Figura 2. Imagine de ansamblu a scc1iunilor S. 38 şi S. 39 (I) ; cui de la o cataramă din bronz din secolul 
al III-iea p.Chr. (2); monedă emisă în vremea împăratului Hadrian (3). 

Ceramica fină de culoare cenuşie din pastă modelată la roată ce conţine nisip şi 
mică, acoperită cu un slip de culoare negricioasă, este prezentă printr-un fragment dintr-un 
vas cu gât cilindric şi buza triunghiulară (Fig. 4: 1 ). Vase similare au fost descoperite în 
aşezările de la Militari „Câmpul Boja"14 şi Străuleşti-Măicăneşti . 15 

Ceramica zgrunţuroasă de culoare cenuşie din pastă ce conţine nisip şi pietricele 
este prezentă prin fragmente din părţile mijlocii sau bazele unor vase puternic arse 

14 M. Negru, op. cit., p. 71, I 03, pi. 86: I. 
15 M. Constantiniu, op. cit., p. 143, fig . 60:3; cf. Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca 

romană, Bucureşti , 1984, p. 90-91 . 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



62 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVI 

secundar (Fig. 4:6, 8), având analogii în campaniile arheologice anterioare de la Militari 
„Câmpul Boja". 16 

Groapa nr. 28 avea forma tronconică, cu baza mare în partea superioară. Diametrul 
maxim al acesteia era cuprins între 1,35-1,40 m, diametrul minim de 1,04-1,05 m, iar 
adâncimea maximă de 1,48 m. 

Groapa a fost surprinsă de la adâncimea de 0,40 m, din partea superioară a 
stratului cenuşiu-negricios cu vestigii din epoca bronzului. Materialul arheologic cuprinde 
ceramică, o cantitate mare de fragmente mici de lut ars (cu dimensiuni de 0,5-1,0 cm, 
rareori 2-3 cm), oase de animale şi lemn ars. 

Ceramica fină de culoare cenuşie din pastă modelată la roată cuprinde frag
mente din partea mijlocie a unor vase. Arderea este completă. 

Ceramica nisipoasă de culoare cărămizie deschisă din pastă modelată la roată 
este reprezentată de un fragment din baza unui vas. Arderea primară este completă. 
Vasele prezintă şi urme de ardere secundară, dată fiind utilitatea lor pentru prepararea 
hranei cu ajutorul focului. 

Ceramica zgrunţuroasă de culoare cenuşie din pastă modelată la roată ce conţine 
nisip şi pietricele este reprezentată de un fragment din partea mijlocie a unui vas. 
Arderea primară este completă. 

Io umplutura gropii au fost găsite mai multe fragmente din grătarul unui cuptor 
de ars vase. Ele au grosimea de 4-5 cm şi prezintă o crustă albicioasă pe una din 
suprafeţele exterioare. În această groapă a fost găsit şi un cui al unei catarame romane 
din bronz (Fig. 2:2). 

Groapa nr. 29 avea formă bitronconică cu diametrul maxim la bază. Diametrul 
maxim era de 1,40 m, diametrul minim de 0,90 m, iar adâncimea maximă de 1,54 m. 

Materialul arheologic constă în ceramică, cenuşă, oase de animale, lemn ars, un 
fragment de tablă din bronz, fragmente din pereţii şi grătarul unui cuptor de ars vase (cu 
dimensiuni de 3-5 cm), o cantitate mare de fragmente mici de lut ars (cu dimensiuni de 
0,5-1 cm, rareori 2-3 cm). 

Ceramica grosieră din pastă modelată cu mâna conţine fragmente ceramice pisate. 
Arderea primară este incompletă. Unele fragmente ceramice prezintă urme de ardere 
secundară. Această categorie cuprinde doar fragmente din partea mijlocie a unor vase 
cu pereţii curbaţi şi o bază a unui vas. 

Ceramica fină de culoare cenuşie din pastă modelată la roată cuprinde frag
mente dintr-o strachină tronconică decorată la exterior cu şiruri de linii oblice scurte 
realizate cu rotiţa (Fig. 4:5). Aceasta este asemănătoare cu una descoperită la Militari 
„Câmpul Boja" în anul 1960. 17 De asemenea, a fost descoperit şi un fragment din baza 
unui vas (Fig. 4:8), ce are numeroase analogii în campaniile arheologice precedente în 
acest sit. 18 Arderea primară este completă. Unele fragmente ceramice prezintă urme de 
ardere secundară. 

Ceramica fină de culoare cărămizie din pastă modelată la roată cuprinde frag
mente dintr-o căniţă (Fig. 5:4)19 şi o strachină (Fig. 5:2).20 Arderea primară este completă. 

16 M. Negru, op. cil„ p. 71-72, 77, pi. 86:8; 91:12; 106:11; 107:8, 10. 
17 V. Zirra, Gh. Cazimir, op. cit„ p. 55, fig. I I: L M. Negru, op. cil„ p. 65, pi. 7 I :I. 
18 Ibidem, p. 57-58, 77, pi. 50:10; 51:2; 107:2, 6. 
19 Analogii în campaniile precedente de Ia Militari „Câmpul Boja" (Ibidem, p. 58, pi. 55:3). 
20 Ibidem, p. 73, pi. 94:2. 
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Ceramica zgrunţuroasă de culoare cenuşie din pastă modelată la roată ce conţine 
nisip şi pietricele este prezentă prin două fragmente din baza unui vas. Arderea primară 
este incompletă. 

În umplutura gropii au mai fost descoperite fragmente, groase de 7-8 cm, din 
vatra unui cuptor de olar. Ele au în compoziţia pastei nisip fin şi mică. Pe una din 
suprafetele exterioare, acestea prezintă o crustă de culoare albicioasă. 

' În stratul de cultură din S. 38 a fost descoperit un fragment dintr-un vas piriform 
de culoare cărămiziu-gălbuie modelat cu mâna din pastă grosieră ce conţine fragmente 
ceramice pisate (Fig. 3:2).21 

Secolul V 

Bordeiul nr. 24 era de formă aproximativ trapezoidală şi avea următoarele 
dimensiuni: lungimea= 2,95 m, lăţimea= 2,82 m şi adâncimea= -0,76/0,80 m. El a fost 
surprins de la adâncimea de -0,30 m, din partea superioară a stratului cenuşiu-negricios 
ce conţine vestigii din epoca bronzului. Podeaua nelutuită se afla la -0,76/0,80 m faţă 
de nivelul actual (Fig. 5: I). 

o-·TI 
_________ l _____ ~'~: 

1 2 

L --- --
(.....------~"'{ 

\_J 
3 ------~-------~ 

4 

Figura 3. Ceramică din pastă grosieră modelată cu mâna din secolul al III-iea p.Chr. (1-6). 

21 Ibidem, p. 70, pi. 80:5. 
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Figura 4. Ceramică din pastă modelată Ia roată din secolul al lll-lea p.Chr. (1-8). 

Bordeie similare au fost descoperite în aşezările de la Străuleşti-Măicăneşti22 , iar 
dreptunghiulare cu colţurile rotunjite la lpoteşti23 . Podeaua plană era neamenajată în 
majoritatea bordeielor culturii lpoteşti-Cândeşti. 24 

În colţul de vest al bordeiului se află un cuptor menajer, în formă de potcoavă 
(Fig. 5:2). Acesta a fost săpat într-un bloc de lut cruţat. Cuptorul s-a păstrat cu o 
înălţime de 0,31 m, lungimea vetrei era de 0,69 m, diametrul maxim de 0,43 m, iar 
lăţimea gurii de 0,36 m. Grosimea pereţilor, arşi la cărămiziu, era de 3 cm la gura 
cuptorului şi 4,5 cm la deschiderea sa maximă. Vatra avea o înclinare de 3 cm de la 
spate spre gură. Ea era puternic arsă şi avea o crustă albicioasă, groasă de 1-2 mm. 

22 M. Constantiniu, op. cit„ p. 176, fig. 88. 
23 P. Roman, S. Ferche, Cercetările de la lpoteşti (Jud. Olt). (Observaţii asupra culturii materiale 

autohtone din secolul al Vl-lea e.n. în Muntenia). SCIVA, 29, I, 1978, p. 76. 
24 V. Teodorescu, Despre cultura Jpoteşti-Cândeşti în lumina cercetărilor arheologice din nord-estul 

Munteniei (regiunea Ploieşti). SCIV, 15, 4, 1964, p. 488. 
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Figura 5. Bordeiul nr. 24 din secolul V ( 1 ); cuptorul menajer al bordeiului B. 24 (2). 
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Cuptorul era plin cu pietre de calcar, cu dimensiuni de la 5-6 cm la 12-15 
cm. Pe vatra sa, sub aceste pietre se afla un strat gros de 2-5 cm de culoare 
negricioasă, ce conţinea fragmente de lemn ars. În faţa cuptorului nu se afla o 
groapă de cenuşă. 

Cuptoare menajere au mai fost descoperite în aşezările de tip lpoteşti-Cândeşti 
din centrul şi sudul Munteniei25 , la Şirna26 , Dulceanca27 şi Ipoteşti28 , iar pe teritoriul 
oraşului Bucureşti la Ciurel29, Băneasa-La Stejar30, Soldat Ghivan Nicolae31 etc. 

Materialul arheologic constă în ceramică din pastă modelată cu mâna sau la roată, 
oase de animale, fragmente de lut ars, lemn ars şi un fragment de bronz. 

Ceramica din pastă modelată cu mâna poate fi împărţită în trei subcategorii: 
grosieră, semigrosieră şi semifină. 

Ceramica grosieră de culoare cărămiziu-gălbuie, arsă incomplet, cuprinde 
fragmente ceramice pisate cu dimensiuni de până la l cm. Acestei categorii îi 
aparţin 12 fragmente dintr-un vas cu corp puţin arcuit. Vasul prezintă urme de 
ardere secundară. 

Ceramica grosieră cu această textură este prezentă în cadrul siturilor arheologice 
din Bucureşti de la Băneasa-La Stejar32, Străuleşti-Măicăneşti33 , precum şi în Dobrogea 
la Garvăn-Dinogetia. 34 

Ceramica semigrosieră de culoare cărămiziu-gălbuie, arsă incomplet, cuprinde o 
bază plată a unui vas (Fig. 6:2) şi un fragment dintr-un vas de mici dimensiuni cu buza 
puţin evazată (Fig. 6: 1). 

Vase asemănătoare ultimului au fost descoperite pe teritoriul oraşului Bucureşti 
în aşezările de la Militari „Câmpul Boja"35, Ciurel36 şi Străuleşti-Luncă37 , în Muntenia 

25 S. Dolinescu-Ferche, La cu/ture „Jpoteşti-Cîndeşti-Ciure/" (Ve-Vlle siec/es). La situa/ion en 
Valachie, Dacia, NS, XXVlll, 1-2, 1984, p. 124. 

26 Şt. Olteanu, V. Teodorescu, N. Neagu, Rezultatele cercetărilor arheologice de la Şima - Prahova, 
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti, 1980, p. 417. 

27 S. Dolinescu-Ferche, Dulceanca, p. 76, 81, 83. 
28 P. Roman, S. Ferche, op. cit., p. 77. 
29 S. Morintz, P. Roman, în S. Morintz, P. Roman, D. V. Rosetti, Panait I. Panait, Gheorghe 

Cantacuzino, Săpăturile arheologice din Bucureşti, Materiale şi cercetări arheologice, VIII, 1962, p. 762; S. 
Morintz, în I. Ionaşcu, S. Morintz, Gh. Cantacuzino, D. V. Rosetti, Şantierul arheologic Bucureşti, Materiale 
şi cercetări arheologice, VII, 1960, p. 662. 

30 M. Constantiniu, op.cit., p. 79, fig. 2. 
31 M. Constantiniu, S. Dolinescu-Ferche, Contribuţii la cunoaşlerea veacului al VJ-lea e.n. pe 

teritoriul oraşului Bucureşti (Săpăturile din slrada Soldai Ghivan N.), CAB, lll, 1981, p. 95. 
32 M. Constantiniu, op. cit., p. 89, 91. 
33 Ibidem, p. 182. 
34 Gh. Ştefan, M. Chişvasi-Comşa, B. Mitrea, Săpăturile arheologice de la Garvăn, Materiale şi 

cercetări arheologice, V, 1959, p. 641. 
35 V. Zirra, Gh. Cazimir, op. cit., p. 60, fig. 15:2; M. Turcu, Descoperiri arheologice la 

Militari-Câmpul Boja (Bucureşti). Sec. 11-111 şi VI e.n., CAB, IV, 1992, p. 51, fig. XVI: I 
36 S. Morintz, op. cil., p. 661, fig. 4:3; S. Doiinescu-Ferche, Ciurel, lzabital des Vie-Vile siecles de 

natre ere, Dacia, NS, XXlll, 1979, p. 213-214, fig. 18:1, 4, 6, 8. 
37 M. Constantiniu, în M. Constantiniu, P. I. Panait, Săpăturile de la Bucureşlii Noi din 1960, CAB, 

I, 1963, p. 90, pi. Vl:3. 
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Figura 6. Materiale arheologice descoperite în bordeiul B. 24 din secolul V: ceramică din pastă modelată 
cu mâna (l-3); ceramică din pastă modelată la roată (4-6); gresie (7); fragment de vas din bronz (8). 
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la Dulceanca38 şi Ipoteşti39, în Oltenia la Făcăi40, în Transilvania la Bratei (aşezarea 
nr. 1)41 şi în Moldova la Dodeşti-Vaslui42 şi Botoşana-Suceava.43 

O importanţă aparte o constituie descoperirea acestui tip de vas în cadrul aşezării 
datate la mijlocul şi în al treilea sfert ale secolului al Iii-lea p.Chr. la Militari „Câmpul 
Boja".44 Această situaţie constituie o dovadă clară a evoluţiei ceramicii în cadrul aceluiaşi 
sit arheologic. 

Ceramica semifină din pastă ce conţine nisip, arsă incomplet, este prezentă printr-un 
platou tronconic aproape întreg, descoperit lângă cuptorul menajer (Fig. 6:3). Vase de 
aceeaşi formă au fost descoperite pe teritoriul oraşului Bucureşti în aşezările de la 
Militari „Câmpul Boja"45, Băneasa-La Stejar46, precum şi în Moldova la Boto
şana-Suceava47 şi Moleşti-Ialoveni.48 

Ceramica de culoare cărămizie deschisă din pastă modelată la roată conţine nisip 
fin şi mică. Arderea a fost completă. Fragmentele ceramice descoperite provin din 
partea mijlocie a unui vas şi prezintă decor cu linii oblice lustruite uşor adâncite. Ceramică 
de această factură a fost descoperită în Muntenia la Ciurel49 şi lpoteşti50, în Transilvania 
la Bratei (aşezarea nr. 1 )51 , în Dobrogea la Garvăn-Dinogetia52 şi în Moldova la 
Speia-Hişcova. 53 

Din ceramică fină de culoare gălbuie este un fragment de strachină (Fig. 6:5). 
Străchini similare au fost descoperite în aşezarea din secolul al III-iea de la Militari 
„Câmpul Boja"54, în secolul al IV-iea p.Chr. la Târgşor55 , iar în secolele V-VI la Ipoteşti56 

şi în unele aşezări din Oltenia (Celei, Lazu, Verbiţa). 57 

Ceramica de culoare cenuşie din pastă fină modelată la roată cuprinde un frag
ment din partea mijlocie a unui vas şi altul din partea superioară a unei străchini (Fig. 
6:6). Fragmentul de strachină are analogii în Oltenia (Almăj, Lazu, Ţiu, Verbiţa, Vârvorul 

38 S. Doiinescu-Ferche, Dulceanca, p. 89, fig. 95: IO. 
39 P. Roman, S. Ferche, op. cit„ p. 82, fig. 7:2. 
40 O. Toropu, Romanitatea tîrzie şi slrăromânii în Dacia traiană sud-carpatică, Craiova, I 976, p. 

128, pi. 7:4. 
41 L. Bârzu, la station no. I de Bratei, dep. de Sibiu (IVe - VIie siecles), Dacia NS, XXXVIII-XXXIX, 

1994-1995, p. 251, fig. 12:6. 
42 D. Gh. Teodor, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi. Aşezările din sec. VI-XI e.n. 

de la Dodeşti-Vaslui, laşi, 1984, p. 41, fig. 16:2; 17:3. 
43 D. Gh. Teodor, Civilizaţia romanică la est de Carpaţi în secolele V-VII e.n. Aşezarea de la 

Botoşana-Suceava, Bucureşti, 1984, p. 31, fig. 40:3. 
44 M. Negru, op. cit., p. 60, pi. 61 :4. 
4s V. Zirra, Gh. Cazimir, op. cit., p. 60, fig. 15:2. 
46 M. Constantiniu, în M. Constantiniu, P. I. Panait, op. cit., CAB, II, 1965, p. 89. 
47 D. Gh. Teodor, op. cit„ p. 54, fig. 49:2. 
48 I. Tentiuc, Siturile din secolele V-VII de la Moleşti-laloveni (Republica Moldova), Arheologia 

Moldovei, XXI, I998, p. 202, fig. 2:1. 
49 S. Dolinescu-Ferche, Ciurel, p. 213. 
so P. Roman, S. Ferche, op. cit., p. 77. 
s 1 L. Bârzu, op. cit., p. 247. 
52 Gh. Ştefan, I. Bamea, M. Chişvaşi-Comşa, B. Mitrea, op. cil„ p. 641. 
53 Gh. Postică, Aşezarea de la Speia-Hişcova (secolele V-VI D.H.), Arheologia Moldovei, XIX, 

1996, p. 267. 
54 M. Negru, op. cit„ p. 63, pi. 68:3. 
55 Gh. Diaconu, Târgşor. Necropola din secolele III-IV e.n., Bucureşti, 1965, pi. LXXVIl:2, M 9. 
56 P. Roman, S. Ferche, op. cit„ p. 77. 
57 O. Toropu, op. cit„ p. 47, fig. 3:19; 16:8. 
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de Jos).58 Ceramică fină de culoare cenuşie a mai fost descoperită la Budureasca59, 

Speia-Hişcova60 şi Suceag.61 

Ceramica de culoare cenuşie din pastă zgrunţuroasă modelată la roată conţine 
nisip şi pietricele. Ea cuprinde un fragment dintr-o oală cu buza cu muchie oblică şi cant 
la interior (Fig. 6:4) şi alte două din partea mijlocie a unor vase. Arderea a fost completă. 

Vase identice ca formă cu oala amintită au fost descoperite în Muntenia la Mi
litari „Câmpul Boja"62, Ciure163, Băleni-Români64, în Oltenia (Celei, Greceşti, Stolniceni, 
Verbiţa, Vârvorul de Jos, Voineasa)65 , în Dobrogea Ia Garvăn-Dinogetia66, în Transilvania 
la Bratei (aşezările nr. 167 şi nr. 268), în Moldova la Botoşana-Suceava69 şi în alte aşezări 
(Nichiteni-Botoşani, Bacău-Curtea Domnească, Costişa-Mănoaia, Târpeşti-Neamţ).70 

La lpoteşti71 au fost descoperite vase similare ca formă din pastă fină, dar a fost 
descoperită şi ceramică zgrunţuroasă de culoare cenuşie deschisă. 72 

Ceramică zgrunţuroasă de culoare cenuşie a mai fost descoperită pe teritoriul 
Bucureştilor la Ciurel7 şi Soldat Ghivan Nicolae74, în Transilvania la Bratei (aşezările 
nr. 175 şi nr. 2)76 şi Iernut-Punctul pe Şes77 , în Dobrogea la Garvăn-Dinogetia78 şi în 
Moldova la Gura Idrici-Vaslui79 şi Dodeşti-Vaslui.80 Ea a fost foarte rar întâlnită în 
cadrul culturii lpoteşti-Cândeşti81 , unde a fost considerată ca fiind găsită în condiţii 
neclare şi atribuită fazei timpurii lpoteşti-Cândeşti I (Târgşor).82 

58 Ibidem, p. 47, fig. 15: 12. 
59 V. Teodorescu, V. Dupoi, M. Jibotcanu-Pcncş, Gh. Panait, Budureasca - Străveche şi statornică 

vatră de civilizaţie la originile poporului poporului român. Cercetările arheologice din anul 1983, privind 
complexele străromâneşti de tip lpoteşti-Cândeşli (sec. V-VIJJ e.n.), Musaios, V, 1999, p. 96 (autorii scriu 
şi despre ceramica zgrun1uroasă modelată la roată fără a indica culoarea). 

60 Gh. Postică, op. cit., p. 267. 
61 C. Opreanu, S. Cociş, Cronica cercetărilor arheologice din Romănia. Campania 1995, Bucureşti, 

1996, p. 116. 
62 V. Zirra, Gh. Cazi mir, op. cit., p. 60, fig. 16: 1 O. 
63 S. Morintz, în I. Ionaşcu, V. Zirra, S. Morintz, Gh. Cantacuzino, D. V. Rosetti, Şantierul arheologic 

Bucureşti, Materiale şi cercetări arheologice, VI, 1959, p. 770. 
64 L. Muscă, T. Muscă, Săpăturile arheologice de la Băleni-Români, Jud. Dâmboviţa, Materiale şi 

cercetări arheologice, 1980, p. 428. 
65 O. Toropu, op. cit., p. 45, fig. 14: 16. 
66 Gh. Ştefan, M. Chişvasi-Comşa, B. Mitrea, op. cil., p. 641. 
67 L. Bârzu, op.cit., p. 247, fig. 7:13. 
68 E. Zaharia, La station no. 2 de Bratei, dep. de Sibiu (Vie - Vile siecles). Dacia, NS, 

XXXVIII-XXXIX, 1994-1995, p. 302, 313. 
69 D. Gh. Teodor, op. cit., p. 52, fig. 34:2-3. 
70 Idem, Teritoriul est carpatic fn secolele V-XI e.n., Iaşi, 1978, p. 27. 
71 P. Roman, S. Ferche, op. cit., p. 79, 82, fig. 4:4, 6; 7:7. 
72 Ibidem. p. 87. 
73 S. Morintz, op. cit., p. 770. 
74 FI. Curta, V. Dupoi, Ober die Biigelfibel aus Pietroasele und iltre Verwandten, Dacia, NS, 

XXXVIII-XXXIX, 1994-1995, p. 221. 
75 L. Bârzu, op. cit., p. 247. 
76 E. Zaharia, op. cit., p. 302, 313. 
77 C. Cosma, în Cronica cercetărilor arheologice din Romănia. Campania 1995, Bucureşti, 1996, p. 

64. 
78 Gh. Ştefan, M. Chişvasi-Comşa, B. Mitrea, op. cit., p. 641. 
79 G. Coman, R. Alaiba, Săpăturile arheologice de la Gura ldrici-Vaslui, Materiale şi cercetări 

arheologice, XIV, 1980, p. 453. 
80 D. Gh. Teodor, Dodeşti, p. 36. 
81 V. Teodorescu, op. cit., p. 490. 
82 Ibidem. 
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Menţionăm că fragmente de vase din ceramică cenuşie zgrunţuroasă au fost 
descoperite la Militari „Câmpul Boja" şi în cursul campaniei arheologice din anul 1960. 83 

În schimb, această categorie ceramică lipseşte în campaniile din anii 1978-1985, când 
a fost descoperită numai ceramică zgrunţuroasă de culoare cărămizie. 84 

În cadrul bordeiului prezentat au mai fost descoperite o gresie de formă aproximativ 
paralelipipedică (Fig. 6:7) şi un fragment dintr-o tablă din bronz ce prezintă urme de 
tăiere pentru reutilizare (Fig. 6:8). Gresii asemănătoare au fost descoperite şi în aşezarea 
de la Dulceanca. 85 

Materialul arheologic descoperit în cadrul bordeiului B. 24 are analogii din punct 
de vedere al formelor şi texturii ceramice în contexte arheologice datate în secolele 
IV-V într-o serie de aşezări din Oltenia (Celei, Greceşti, Stolniceni, Verbiţa, Vârvorul 
de Jos, Voineasa, Almăj, Lazu, Ţiu, Verbiţa)86, la Bratei (aşezarea nr. 1)87, în secolele 
IV-VI la Garvăn-Dinogetia88 , între sfârşitul secolului al IV-lea şi secolul al VI-leala 
Gura Idrici-Vaslui89, în a doua jumătate a secolului al V-lea la Soldat Ghivan Nicolae90, 

la sfârşitul secolului al V-lea şi începutul secolului al VI-lea la Ipoteşti91 , în secolele 
V-VI la Şima92, Băleni-Români93 , Botoşana-Suceava94, Speia-Hişcova95 şi Iernut-Punctul 
pe Şes96, între mijlocul sec. V şi prima jumătate a secolului al VI-lea la est de Carpa~i 
(la Nichiteni-Botoşani, Bacău-Curtea Domnească, Costişa-Mănoaia, Târpeşti-Neamţ) 9 , 

în secolele V-VII la Budureasca98, Moleşti-Iloveni99, în prima jumătate a secolului al 
VI-lea la Bratei (agezarea nr. l ) 100 , în secolul al VI-lea la Dulceanca 101 şi 
Străuleşti-Măicăneşti 1 2, respectiv în secolele VI-VII la Ciurel 103, Băneasa-La Stejar104, 

Bratei (aşezarea nr. 2) 105 şi Dodeşti-Vaslui. 106 

Prezenţa platoului modelat din pastă cu mâna liberă în asociere cu fragmentul de 
oală din ceramică cenuşie zgrunţuroasă modelată la roată a fost semnalată în aşezările 
din secolele V-VI de la Şima107 , Băleni-Români 108 şi Botoşana-Suceava. 109 

83 V. Zirra, Gh. Cazimir, op. cit., p. 60. 
e4 M. Turcu, op. cit„ p. 50. 
85 S. Dolinescu-Ferche, Dulceanca, p. 76, 87, fig. 72:6; 105:2. 
86 O. Toropu, op. cit., p. 47, fig. 15 şi 16. 
87 L. Bârzu, op. cit., p. 240-241, 246-247. 
88 Gh. Ştefan, I. Bamca, M. Chişvaşi-Comşa, B. Milrca, op. cit„ p. 641. 
89 G. Coman, R. Alaiba, op. cit., p. 453. 
9° F. Curta, V. Dupoi, op. cit., p. 220, nota 14, fig. 4:4 (a se vedea rediscutarea cronologiei 

fibulei digitate). 
91 P. Roman, S. Ferche, op. cit„ p. 90. 
92 ŞI. Olteanu, V. Teodorescu, N. Neagu, op. cit„ p. 417. 
93 L. Muscă, T. Muscă, op. cit„ p. 428. 
94 D. Gh. Teodor, Botoşana-Suceava, p. 52-54. 
95 Gh. Postică, op. cit., p. 269. 
96 C. Cosma, op. cit., p. 64. 
97 D. Gh. Teodor, Teritoriul est carpatic, p. 27. 
98 V. Teodorescu, V. Dupoi, M. Jiboteanu-Peneş, Gh. Panait, op. cit., p. 96-97. 
99 I. Tentiuc, op. cit., p. 209. 
100 L. Bârzu, op. cit, p. 248-251. 
JOI S. Dolinescu-Ferche, op. cit., p. 116-117. 
102 M. Constantiniu, op. cit., p. 174. 
JOJ S. Morintz, P. Roman, op. cit„ p. 767. 
J04 M. Constantiniu, op. cit„ p. 189. 
JOS E. Zaharia, op. cit„ p. 322. 
l06 D. Gh. Teodor, Dodeşti, 1984, p. 41. 
J07 Şt. Olteanu, V. Teodorescu, N. Neagu, op. cit., p. 417. 
108 L. Muscă, T. Muscă, op. cit„ p. 428. 
109 D. Gh. Teodor, Botoşana-Coslişa, I 984, p. 52-54. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



CERCETĂRI ARHEOLOGICE 71 

Consideraţii finale 

Gropile nr. 27-29 au fost datate pe baza ceramicii modelate cu mâna sau la roată, 
precum şi a unui cui de la o cataramă din bronz. 110 Ele se încadrează în limitele fenerale 
ale aşezării, respectiv mijlocul şi al treilea sfert ale secolului al III-iea p.Chr. 11 

În caseta C. 16, la -0,35 m, a fost găsit un denar roman emis în vremea împăratului 
Hadrian (117-138). 112 Moneda are un grad avansat de uzură, ceea ce sugerează o circulaţie 
a sa după perioada domniei acestui împărat. Din această cauză, fără susţinerea unor 
categorii de materiale precum fibulele sau ceramica romană de import, nu putem încerca 
o coborâre a începuturilor aşezării. 

Inventarul redus al bordeiului B. 24 ne permite, totuşi, datarea acestuia, în sens 
larg, din secolul al V-lea şi până la începutul secolului al VI-lea. În sens restrâns, 
descoperirile de la Militari „Câmpul Boja" pot fi considerate ca aparţinând perioadei de 
geneză a culturii Ipoteşti, respectiv primei jumătăţi a secolului al V-lea. Argumente în 
acest sens sunt: ceramica asemănătoare secolului al IV-iea asociată cu cea specifică 
secolelor următoare 11 3, prezenţa oalei din ceramică cenuşie zgrunţuroasă cu cant 
interior114, dar mai ales a cuptorului menajer115 şi a tipsiei 116, ce nu sunt specifice 
culturii Sântana de Mureş-Cemeahov. 

O astfel de datare, va trebui însă confirmată de rezultatele cercetărilor viitoare, 
dat fiind faptul că secolul al V-lea este foarte puţin cunoscut, deocamdată, pe teritoriul 
României. 

Explicaţia figurilor 

Figura I. 

Figura 2. 

Figura 3. 
Figura 4. 
Figura 5. 
Figura 6. 

Localizarea sitului arheologic (1-2); planul secţiunilor S. 38 şi S. 39 (3); profilelc estice ale 
secţiunilor S. 38 şi S. 39 (4). 
Imagine de ansamblu a secţiunilor S. 38 şi S. 39 (!);cui de la o cataramă din bronz din secolul 
al 111-lca p.Chr. (2); monedă emisă în vremea împăratului Hadrian (3). 
Ceramică din pastă grosieră modelată cu mâna din secolul al III-iea p.Chr. (1-6). 
Ceramică din pastă modelată la roată din secolul al III-iea p.Chr. (1-8). 
Bordeiul nr. 24 din secolul V (I); cuptorul menajer al bordeiului B. 24 (2). 
Materiale arheologice descoperite în bordeiul B. 24 din secolul V: ceramică din pastă modelată 
cu mâna (1-3); ceramică din pastă modelată la roată (4-6); gresie (7); fragment de vas din 
bronz (8). 

Explanation of illustrations 
Figure I. Thc location of thc archacological site (1-2); plane of S. 38 and S. 39 trenchcs (3); eastem 

profilcs of S. 38 and S. 39 trenches (4). 
Figure 2. General view of S. 38 and S. 39 trenches (I); bucklc fragment from 3rd century AD (2); silver 

coin emitted on the Hadrianic period (3). 

110 Eugen Chirilă, Nicolae Gudea, Vasile Lucăccl, Constantin Pop, Das Romerlager von Buciumi, 
Cluj, 1977, pi. LXXI:l-2, 15, 21. 

111 M. Negru, op. cit., p. 130-134. 
112 Mulţumim Domnului Dr. Viorel Pctac de la Cabinetul Numismatic al Academiei Române, pentru 

identificarea acestei monede. 
113 I. Ioniţă, Aşezarea de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de la Iaşi-Fabrica de cărămizi, Arheologia 

Moldovei, VII, 1972, p. 276. 
114 Ibidem, p. 30 I. 
115 I. Ioniţă, Contribuţii cu privire la cultura Sântana de Mureş-Cerneahov pe teritoriul Republicii 

Socialiste România, Arheologia Moldovei, IV, 1966, p. 195. 
116 Ibidem, p. 206. 
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Figure 3. 
Figure 4. 
Figure 5. 
Figure 6. 

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVI 

Rough hand-madc pottcry from 3rd ccntury AD ( I-6). 
Whccl-madc potlcry from 3rd ccntury AD (I-8). 
8. 24 dwclling from 5•h ccntury AD (I); thc kitchcn kiln of 8. 24 dwclling (2). 
Archacological matcrials discovcrcd insidc of8. 24 dwclling hand-madc pottery (1-3); whccl-madc 
pottcry ( 4-6); stane (7); fragment of bronzc vcsscl (8). 

SUMMARY 
Archaeological Discoveries /rom the 3rd and 5th_6th Centuries, 

al Militari, Câmpul Boja, Bucharest 

The archaeological site from Bucharest, Militari quarter, Câmpul Boja Street was 
discovered by C. S. Nicolăescu Plopşor at the beginning of the third decade of 201h 

century. 
Archaeological diggings were undertaken in three stages: 1958, 1960-1961 

(conducted by Vlad Zirra), 1978-1985 (conducted by Mioara Turcu) and 1994, 1996-
1999, 2001 (conducted by myselt). 

This archaeological site contains settlements from the Neolithic (Boian culture), 
Bronze Age (Glina culture, Militari cultural group and Tei culture), Early Iron Age, 
2nd_ pt centuries BC, 3rd century, AD, 5th_ 71h, 10-11 th and l 8-l 91h centuries. 

ln the autumn of 2001, the archaeological diggings were concentrated in the D 
sector from the west part of the site. Three pits were discovered from the 3rd century 
AD (Gr. 27-29) and a dwelling (B. 24) from the 5th century AD. Also, pottery fragments 
were found of the Tei culture from the Bronze Age. 

Two of the pits (Gr. 27-28) were conica) and the other one was biconical (Gr. 
29). They contained hand-made and wheel-made pottery fragments, bumed clay and 
wood fragments and animal bones. Inside Gr. 28 a bronze fragment ofbuckle was found. 
A coin emitted in the Hadrianic period was found inside the 3rd century levei. I mention 
that ît îs very used, and can not support the dating of the settlement earlier, that it was 
dated before (middle and third quarter of the 3rd century AD). 

The B. 24 dwelling had a trapezoidal form with rounded corners. ln one corner 
it had a kîtchen kîln in the excavated earth. lt contained hand-made and wheel-made 
pottery, calcite stones, burned clay and wood. The pottery supports the dating of this 
dwellîng from the 5th century AD. It îs possîble to be dated only in the first half of the 
5th century, but thîs needs to be sustaîned by the future research. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



RESEDINTA CANTACUZINĂ. 
' ' 

DE LA AFUMATI - ILFOV 
' 

Aristide Ştefănescu 
Muzeul Naţional Cotroceni 

Satul Afumaţi, din apropierea Bucureştilor, situat la numai 15 Km de centrul 
Capitalei se află aşezat pe valea Pasărea. Cândva zona avea întinse păduri, din care 
locuitorii vechii aşezări obţineau mangalul. S-ar părea că de aici ar deriva şi numele 
localităţii, amintind ocupaţia de cărbunari. Terenul este propice locuirii umane şi 

cercetările arheologice de suprafaţă sau sistematice au scos în relief locuirea de pe 
malurile vechilor crovuri ale câmpiei, încă din epoca bronzului. Terasa joasă a râului 
Pasărea au relevat o densă locuire străromânească din secolele IX-XI 1• Aceasta pare să 
fi constituit chiar fondul demografic al evoluţiei satelor medievale. Venind din secolele 
XV-XVI satul Afumaţi a cunoscut o istorie îndelungată, agitată, cu momente de avânt 
dar şi cu lungi etape de stagnare. Satul a fost amintit pentru prima dată într-un hrisov 
scris la 27 mai 15102. Anterior acestui moment părţi din satul Afumaţi aparţineau domniei. 
La acea dată Vlad Voievod cel Tânăr, Vlăduţ fiul lui Vlad Călugărul3 , îi întărea prin 
hrisov unui Neagoe al lui Drăghici, a patra parte din satul Afumaţi, parte cumpărată de 
Drăghici de la Vlad. S-a adăugat apoi, partea cumpărată de acelaşi Drăghici de la un 
oarecare Bran. În noiembrie 1525 moşia Afumaţi era dăruită de bojerul Calotă mănăstirii 
Glavacioc4 şi Radu Vodă emitea hrisov pentru această danie. In secolul al XVI-iea 
Afumaţi era moşie domnească în cea mai mare parte. 

Acelaşi sat avea să cunoască gloria zămislirii unui mare voievod al românilor. Se 
menţionează adesea că Afumaţi este satul de baştină al voievodului Radu de la Afumaţi5 . 
Există şi opinia că n-ar fi vorba de Afumaţii de lângă Bucureşti, ci de aşezarea cu 
acelaşi nume din Oltenia. De remarcat ar fi doar faptul că deşi era stăpânul moşiei 
Afumaţilor, din coasta Bucureştilor, Radu de la Afumaţi n-a stăruit prea mult în reşedinţa 
de pe Dâmboviţa6 . S-a amintit chiar curtea lui Radu Voievod de la Afumaţi, de unde 
erau emise documente din „satul ce se numeşte Afumaţi7", vecin cu Dobroieşti. Tot în 
preajma satului sau a reşedinţei sale, Radu de la Afumaţi a dat mai multe bătălii 
consemnate pe piatra mormântului său de la Argeş8 . 

Ajuns vistier, Neagoe şi soţia sa, Caplea pe la 1526 au primit de la Radu de la 
Afumaţi încă o parte din moşia satului Afumaţi9 . 

• Comunicare prezentată la Colocviul de Istoric organizat de Muzeul Naţional Cotroceni. 4-6 
decembrie 2000. 

1 Panait I. Panait, Densitatea aşezărilor feudale timpurii pe teritoriul Bucureştilor (sec. X-XI), în 
Rev. Muz. Mon„ 3, 1973, p. 237. 

2 Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţi/or şi monumentelor feudale din Romănia, I, Ţara 
Romănească, voi. I, Mitropolia Olteniei, 1970, p. 26. 

3 DIR. B. Ţara Românească, XVI, I, p. 59-60. 
4 Radu Ciuccanu, Dovezi arheologice medievale la Afumaţi, în Izvoare arheologice Bucureştene, II, 

Bucureşti, 1985, p. 52. 
5 Grigore Ionescu, Bucureşti: Ghid istoric şi artistic, Bucureşti, 1938, p. 378. 
6 Dumitru Almaş, Panait I. Panait, Curtea Veche din Bucureşti, Bucureşti, 1974, p. 17. 
7 DIR. B. Ţara Românească, XVI, 1, p. 193. 
8 Radu Ciuceanu, op. cit„ loc. cit. 
9 DIR. B. Ţara Românească, XVI, II, p. 15. 
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Încheierea rolului istoric al lui Radu Voievod de la Afumaţi a însemnat şi stagnarea 
localităţii. Palatul său a fost ars şi dărâmat de conspiratorii care-i grăbiseră căderea: 
Drăgan postelnicul şi Neagoe vomicul 10. 

Pe la 1584 Petru Vodă Cercel aminteşte satu Afumaţi, identificat cu siguranţă, 
având moşia vecină cu a satului Dobroieşti. La 8 iulie 1584 Petru Cercel întărea lui 
Drăghici logofăt moşii la Dobroieşti şi la Silişte, mărginite de valea Strâmbului, hotarele 
Ştefăneştilor şi Afumaţilor şi apa de la Colentina. 

Cinci ani mai târziu, la 5 iulie 1589 Mihnea Vodă întărea satul Afumaţi jupânului 
Filip mare armaş şi socrului său Udrişte ban din Mărgineni. Se pare că Udrişte banul 
din Mărgineni este acelaşi cu Udrişte vistierul de Ia Mărgineni, soţul Ancăi fiica lui 
Radu de la Afumaţi 11 • Ceva mai târziu, în vremea aceluiaşi domnitor moşia a ajuns în 
posesia clucerului Dragomir Butoianu12• Acesta ar fi construit o pereche de case boiereşti. 
Se menţionează că pe locul palatului lui Radu de la Afumaţi a zidit un rând de case, ale 
căror ziduri se mai vedeau înainte de 1899 13• 

Un secol după Radu de la Afumaţi, rubedeniile sale, postelnicul Constantin 
Cantacuzino, căsătorit cu Domniţa Elina fiica lui Şerban Voievod şi nepoata lui Neagoe 
Basarab, după unele opinii, dobândea moşia de la Afumaţi 14• Aceasta era doar una din 
proprietăţile Cantacuzine ale zonei. La sfărşitul secolului al XVII-iea, ilustrul neam al 
Cantacuzinilor deţinea moşiile de la Afumaţi, Tunari, Fundenii Doamnei, Grozăveşti, 
Cotroceni şi Lupeşti, din apropierea Bucureştilor 15 . Prin ultimele diate ale postelnicesei 
Elina, moşia Afumaţi revenea în posesia viitorului stolnic, fiul ei, Constantin Cantacuzino16 

şi lui Drăghici 17 • 
Pe la 1696, stolnicul Constantin Cantacuzino, ilustru precursor al modernismului 

românesc, era stăpân al moşiei de la Afumaţi, pentru care a zidit şi o frumoasă biserică 18 . 
Căsătorit cu Safta, fiica lui Buhuşi, boier de la Moldova, stolnicul şi-a întocmit gospodărie 
socotită, cu case frumoase la Afumaţi. Casa, un veritabil palat, era monumentală 19 • 
Fusese ridicată în stil occidental, cu pivniţe boltite, cu calote semisferice şi un stâlp 
central. Etajul avea camere mari, luminoase, boltite, aşezate în jurul unui hol central. La 
ferestre erau ancadramente din piatră, dăltuite cu motive, aşa cum văzuse stolnicul pe 
la Veneţia. În casă funcţiona un paraclis intim, iar în partea de vest a curţii era biserica. 

Biserica curţii ridicată de stolnic lângă casele sale în 1696 are hramul Adormirea 
Maicii Domnului. Deasupra uşii de intrare, pisania, cu litere dăltuite, de 6 cm în piatră 
menţionează20 : „ţ Cu voia şi ajutorul priasfintei uniia şi trisipostatei Troiţe, în slava şi 
lauda de Dumnezeu Născătoarei pururea Fecioare Marii; această sfăntă şi dumnezeiască 

10 Marin Dumitrescu, Istoricu/ a 40 de Biserici din România, I, Bucureşti, 1899, p. 67. 
11 Lucian Predescu, Enciclopedia României. Cugetarea, Ed. Saeculum, I. O., Ed. Vestala, Bucureşti, 

1999, p. 30. 
12 Marin Dumitrescu, op. cit., p. 68; Radu Ciuccanu, p. 52. 
13 Marin Dumitrescu, op. cit., p. 68. 
14 Marin Dumitrescu, op. cit., p. 65. 
15 Panait I. Panait, Cercetări privind Biserica mănăstirii Cotroceni din Bucureşti, Revista 

Monumentelor Istorice, An XLI, I, 1992, p. 13-26. 
16 Radu Ciuccanu, op. cit., p. 52. 
17 Mariana Lazăr, Domeniul feudal Cantacuzin în opţiunile testamentare ale Elenei Cantacuzino, 

Colocviul Naţional de Istorie şi Artă, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, 1996, p. 32. 
18 Marin Dumitrescu, op. cit., p. 68. 
19 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 26. 
2° Citită şi de noi la 11.03.1999, împreună cu: d-na Carmen Cantemir şi fotograful Guţă Gheorghe. 
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biserică, Constandin Cantacuzino b(i)v v(e)l stol(nic), den temelie o au ridicat, o au 
făcut şi o au înfrumuseţat întru pomenirea de veci a părinţilor, moşilor şi strămoşilor săi 
şi a lui şi a tot rodul lui ş(i) neamului lui, la anul de la zidirea lumii 7204 şi de la 
spăsenia ei 1696"21 . 

La Afumaţi au fost înmormântaţi o parte din scoboratorii Cantacuzini, morţi până 
în 1703, după cum îi menţionează şi piatra de mormânt încastrată în peretele de vest al 
bisericii, în partea stângă a intrării. 

În vremea lui Alexandru lpsilanti înfăţişarea bisericii stolnicului a fost modificată. 
Atunci a fost amenajat şi micul pridvor cu coloane de inspiraţie corintică. 

Funcţionarea ca biserică a satului a impus separarea conacului de biserică printr-un 
zid de incintă22 • Devastată în 1821 şi reparată pe la 1852, 1899-1900, 1955, 1964, 
1994-1996, când a fost pictată din nou, biserica funcţionează şi astăzi. Pe peretele de 
vest al pronaosului, la locul ctitorilor, deasupra uşii se află câteva medalioane, modeme, 
înfăţişându-l pe l.P.F. Justinian, Constantin Cantacuzino - stolnicul şi Sf. Sava Brancovici. 

Radu Greceanu a notat ca la Afumaţi, stolnicul Cantacuzino „au făcut case, heleşteu 
şi alte nemestii (clădiri) cu multă chibzuială"23 . Se bănuieşte că acest frumos conac al 
stolnicului a acoperit locul ocupat altă dată de casele lui Radu de la Afumaţi. 

Stolnicul şi fiul său Ştefan Voievod Cantacuzino au pierit sugrumaţi din ordinul 
sultanului în 1716. În acest caz curţile Cantacuzinilor de la Afumaţi reveneau în stăpânirea 
celuilalt fiu al stolnicului, Răducanu. Dar nici acesta n-a supravieţuit momentului morţii 
fratelui său şi asupra proprietăţilor de la Afumaţi s-a aşternut paragina. Ele au revenit 
moştenire neamurilor dinspre surori24

. 

După 1750 la Bucureşti au luat fiinţă câteva întreprinderi manufacturiere. Aşa au 
fost lumânăria de ceară albă a marelui vistier Mihai Cantacuzino, moara de hârtie de la 
Fundeni, o manufactură de postav la Pociovalişte şi una la Afumaţi, sau una de testemele 
la Mărcuţa, apoi una de bere la Bucureşti25 . 

Mihai Matei Cantacuzino, la stabilirea sa în Rusia, a lichidat în martie 1775 
proprietăţile sale de la Afumaţi26 . 

În secolul al XVIII-iea casa stolnicului Cantacuzino de la Afumaţi a ajuns în 
posesia lui Alexandru lpsilanti. Acesta, interesat de proprietatea de pe malul râului 
Pasărea a întreprins şi unele lucrări de reparaţii27 . 

În ultimii ani ai secolului al XVIII-iea conacul era ruinat. 
l-a stârnit interesul lui Alexandru Moruzi, care a făcut la Afumaţi şi o fabrică de 

hârtie. Referitor la acest moment Dionisie Eclesiarhul notează29 : „când i-au venit mazilie, 
au pus-o în spinarea Mitropoliei de i-au dat sumă de pungi de bani geremea, zicând că 
mitropolitului îi este de trebuinţă, să facă hârtie de tipografie". 

21 Alexandru Elian şi colectiv, Jnscrip/iile medievale ale României, I, Oraşul Bucureşti, Ed. Acad. 
Rom., Bucureşti, 1965, p. 199. 

22 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 26. 
23 Virgil Cândca, Constantin Brâncoveanu - „Interesele /ării şi ale neamului românesc", Magazin 

Istoric, An XXII, Nr. 9(258) septembrie 1988, p. 14. 
24 Ncculai Şandru, Vulturul Cantacuzin, Ed. Albatros, Bucureşti, 1975, p. 130. 
2s Dumitru Almaş, Panait I. Panait, op. cit„ p. 60. 
26 Ion Mihai Cantacuzino, O mie de ani în Balcani, Ed. Albatros, Bucureşti, 1996, p. 236. 
27 Nicolae Stoicescu, op. cit„ p. 26. 
28 Grigore Ionescu, op. cit„ p. 3 78. 
29 George Ioan Lahovary, Marele dic/ionar geografic al României, I, Bucureşti, 1898, p. 22. 
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După 1803 se pare că manufactura de postav de la Pociovalişte a fost mutată la 
Afumaţi. Aici, probabil, a funcţionat până în 1812 când localul a fost transformat în 
spita130. S-ar părea că stabilimentul economic a funcţionat la mare distanţă de reşedinţa 
boierească, în aval, pe celălalt mal al apei, în imediata apropiere a actualei şosele, la 
intrarea în localitate, acolo unde zidul de incintă marcat de vreme însoţeşte şoseaua, 
spre uimirea contemporanilor noştri. 

La rândul său, aga Alecu Schina căsătorit cu Maria lpsilanti a primit ca zestre 
moşia Afumaţi31 cu mai multe trupuri de moşie şi sate. S-ar părea că Alecu Schina a 
adunat locuitorii micilor sate, formând o localitate importantă, satul Afumaţi în care ar 
fi colonizat şi familii suddunărene aduse de generalul Kiseleff32 . 

Harta rusească a principatelor ridicată prin 1828-1832 înfăţişează între Ştefăneşti 
de jos, Afumaţi şi Şindriliţa întinse păduri. Satul Afumaţi avea atunci 131 case, ceea ce 
însemna un sat mărişor33 . 

Conacul Cantacuzinesc devastat de trupele otomane de represiune în 1821, reparat, 
cât s-a putut a cunoscut şi unele modificări. Ajuns, prin cumpărare în posesia unui 
baron, Sterie Dumba, acesta a pus de s-au făcut unele reparaţii în a doua jumătate a 
veacului al XIX-lea34 . Acum, se pare că s-a modificat planul, realizându-se geamlâcul 
şi interesanta feronerie a bisericii. Pentru săteni, Sterie Dumba a construit o şcoală 
pentru băieţi şi pentru fete. Când în 1898 preotul Marin Dumitrescu vizita satul Afumaţi, 
era impresionat de gospodăriile sătenilor, organizate sub coordonarea fostului proprietar 
Schina35 . La acea dată satul compus din cătunele Afumaţi şi Boltaşi, avea 1667 de 
locuitori în 322 de case situate lângă pădurea Grădiştea36 . 

Moşia Afumaţilor măsura 4157 ha arabile. Fraţii M. şi N. Dumba deţineau 3075 
ha arabile, din care cultivau 2400 ha, 150 ha rămâneau izlaz şi 525 erau păduri. Locuitorii 
satului deţineau 1082 ha pământ arabil. Cei 358 de plugari ai satului aveau 256 de 
pluguri şi 347 care şi căruţe cu boi şi cai; 38 de locuitori erau meseriaşi. Comerţul local 
era înfăptuit de 10 cârciumari şi un hangiu. Şcoala mixtă care funcţiona în sat, era 
frecventată de 23 băieţi şi 9 fete. Satul avea 1258 vite mari - cai, boi, vaci, bivoli şi 
4428 de oi, capre şi porci. Mai dispuneau de un heleşteu cu peşte. Aveau 3 maşini de 
treierat cu aburi37. 

În comună 243 locuitori fuseseră împroprietăriţi şi mai rămăseseră de împroprietărit 
16438 . În 1913, scoboratorii lui Sterie Dumba au vândut moşia de la Afumaţi familiei 
Negroponte39. 

În 1986, comuna Afumaţi, din partea de nord - est a Bucureştilor, situată pe Balta 
Afumaţi, a constituit o unitate de sine stătătoare în cadrul Sectorului Agricol Ilfov, cu 
7,1 mii de locuitori40. 

3° Constantin Căzănişteanu, Marian Ştefan, Zavistia de la Pociovalişte, Magazin Istoric, An III, Nr. 
I 2(33) decembrie I 969, p. 80. 

31 Radu Ciuccanu, op. cit„ p. 52-53. 
32 George Ioan Lahovary, Marele dicţionar geografic al României, I, Bucureşti, I 898, p. 22. 
33 Constantin C. Giurcscu, Istoria Bucureştilor, Ed. a II-a, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1979, p. 19. 
34 Ncculai Şandru, op. cit„ p. 130--131; Radu Ciuccanu, op. cit„ p. 52-53. 
JS Marin Dumitrescu, op. cit„ p. 67. 
36 George Ioan Lahovary, op. cit„ p. 21. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Radu Ciuccanu, op. cit„ p. 52. 
40 Informatia Bucureştiului, An XXXIV, Nr. I 0288, joi 20 noiembrie 1986. 
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Conacul a ajuns pana m zilele noastre, ne apare transformat, cu adaosuri şi 

remodelări. El este o clădire masivă cu contraforţi, pe două nivele. De fapt este o pivniţă 
supraînălţată şi un nivel cu camere de locuit. Corpul principal este decroşat spre sud, 
acolo unde se află şi o scară de piatră care duce la o terasă, ocupând doar o porţiune 
din faţadă. Am putea intui în aceasta un rest dintr-o logia ipotetică. 

Pe faţada dinspre vest se păstrează intrarea arcată la pivniţa cu bolţi având calote 
sferice, şi intrările de serviciu. 

La nord se pare că intervenţiile au fost mai brutale, rezultând chiar o porţiune din 
clădire cu trei nivele şi o intrare de serviciu. În plan mai îndepărtat sunt construcţii din 
curtea gospodărească. 

Un şopron, adăposteşte o intrare şi dinspre nord-est. 
La casa mare, un veritabil palat, nu s-au păstrat elemente decorative şi nu se 

disting elemente din pietrăria ancadramentelor. 
Casa pare să fi fost centrul complexului, împrejmuit cu ziduri puternice, prezentând 

spre interior contraforţi. La o simplă apreciere, această incintă se apropie de circa 20 
ha. O dovadă a funcţionării diverselor componente în curţi separate, sunt zidurile 
despărţitoare, comunicând prin porţi, de la stradă dar şi între curţi. 

Biserica în formă de navă are o turlă din lemn, îmbrăcată în tablă zincată, aşezată 
deasupra pronaosului. În decoraţia exterioară se distinge şirul ocniţelor arcate semicircular, 
decoraţie ce se întrerupe la unul din contraforţii puternici, situat înainte de ultima fereastră. 
Cele trei ferestre de sub arcatura ocniţelor au ancadramente decorate cu elemente flo
rale. Ultima fereastră dispune şi ea de un ancadrament din piatră, dar este mai largă 
decât celelalte. Şi decoraţia este deosebită. Credem astfel că dincolo de contrafort putea 
să fie un pridvor, a cărui formă este greu de precizat. Prin zidirea pridvorului şi dărâmarea 
zidului de vest, biserica a fost lungită, necesitând şi o fereastră nouă. Pe noul zid de 
vest, la locul ctitorilor, deasupra uşii se află medalioanele înfăţişând pe: l.P.F. Justinian, 
Constantin Cantacuzino stolnicul, Sf. Sava Brancovici - o eroare, pentru că un oarecare 
rol a avut, în realitate, Gheorghe Brancovici. 

Actuala biserică are un pridvor restrâns, cu două coloane rotunde41
, cu capitele 

şi pereţi din sticlă şi metal, evident adăugat mult mai târziu. 
Până în urmă cu câteva luni conacul adăpostea o întreprindere agricolă de stat. 

Despre foşti ctitori şi proprietari Cantacuzini se ştia mai puţin. Mai cunoscut părea să 
fie ultimul deţinător, Negroponte. 

Salonul central, uriaş este astăzi acoperit de un luminator. Încăperile de pe stânga 
şi dreapta sunt luminoase. 

In salonul central şi pe culoare se păstrau mai multe oglinzi italieneşti din secolul 
al XIX-iea. Se amintesc şi unele piese de mobilier cedate unei asociaţii agricole, cu 
câtva timp în urmă, ce par să vină din aceeaşi arie a Europei centrale şi de vest. 

La Afumaţi este una din acele puţine reşedinţe boiereşti pe care mai mult le 
bănuim şi le cunoaştem mai puţin vădind componente de valoare şi o planimetrie 
remarcabilă. 

Alături de Afumaţi, neamul Cantacuzinesc a mai dispus de asemenea reşedinţe. 
Sunt cunoscute casele familiei de la Bucşani, Ciocăneşti şi Dobreni, în Ilfov, Drăgăneşti, 
Filipeşti de Pădure, Filipeşti de Târg, Floreşti, Mărgineni şi Şoplea în Prahova sau de 

41 În curtea Bisericii se mai păstrează un fus de coloană, de aceeaşi factură. 
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la Sărata jud. Buzău. În diverse stări de conserv'llre, unele se mai păstrează şi astăzi. S-ar 
impune contemporaneităţii mai multă grijă şi acel spirit gospodăresc cu care le-au înfăptuit 
stăpânii lor, scoborâtori din împăraţi. 

Şi la Afumaţi intervenţiile au făcut să dispară curţile interioare cu multiplele lor 
utilizări. Doar situarea dominantelor: casa şi biserica ne fac să ne gândim la curţi 
speciale sau alveole cu o circulaţie strictă. Nu putem admite curtea orătăniilor fără zid 
cu poartă, tot aşa cum nu putem gândi curtea de interes gospodăresc cu grădina otova. 

Textul nostru şi7a propus să rememoreze pagini de cronică ale unui sat ilfovean, 
implicat în modernismul izvorât în plin ev mediu, situat în preajma Bucureştilor, pe 
lângă care trecem adesea, chiar fără să observăm urmele înaintaşilor. Cantacuzini, 
gospodari din secolul al XVII-iea s-au implicat în viaţa localităţii, îmbogăţindu-i 
patrimoniul cu valori ce au traversat secolele. Astăzi ne minunăm, le redescoperim şi le 
subliniem cu interes. 

SUMMARY 
The Cantacuzino Residence of Afumaţi - Ilfov 

Thc Afumaţi villagc is located at 15 km distancc from Bucharcst. During thc Middlc Ages, thc arca 
was rich in wood, and a source of charcoal. Thc land is favourablc and it was alrcady inhabitcd during thc 
bronzc agc. 

Thc famous Cantacuzino family owncd severa! cstatcs in thc arca. 
Thc author follows the history of thc Afumaţi villagc, as it can be traccd from various documcnts. 
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II. STUDII ŞI ARTICOLE 

FACULTATEA DE MEDICINĂ 
VETERINARĂ DIN BUCURESTI 

' 

OVIDIU BOZGAN 

Nimic surprinzător că învăţământul medicinii veterinare apare la Bucureşti unde 
conform logicii centraliste care a prezidat construcţia statului naţional se concentra 
covârşitoarea majoritate a instituţiilor indispensabile funcţionării unei societăţii care, 
deşi poticnit, evolua pe coordonatele modernizării. Surprinzătoare sunt rezistenţele şi 
rivalităţile care au acompaniat afirmarea şi valorizarea unei profesiuni, aceea de medic 
veterinar, care în condiţiile predominării economiei agrare în România, era absolut 
necesară*. 

Prima şcoală de medicină veterinară din lume a fost creată, în contextul doctrinar 
dominat de fiziocraţie care fetişiza roadele palpabile ale pământului, la Lyon. Iniţiatorul, 
Claude Bourgelat (1712-1779), începe demersurile în 1761 şi instituţia este inaugurată 
în februarie 1762. Totuşi, mai importantă este Şcoala naţională de medicină veterinară 
de la Alfort (iniţial a funcţionat la Paris din 1765, mutată la Alfort, în sud-estul capitalei 
franceze în octombrie 1766) unde de altfel vor studia numeroşi viitori profesori ai 
învăţământului medicinii veterinare din România. Şcoli similare se vor crea la Torino 
(1769), Gottingen (1771 ), Copenhaga (1773 ), Viena ( 1777), Londra ( 1792) etc. 

În spaţiul românesc o instituţie asemănătoare va fi creată după un secol. Primele 
tentative datează din 1855, când un decret promulgat la 23 septembrie prevedea 
inaugurarea unor cursuri de medicină veterinară. Efectiv începutul învăţământului 
medicinii veterinare este legat de numele lui Carol Da vila 1, una din personalităţile 
fondatoare ale societăţii moderne româneşti. În 1860 acesta reuşeşte să convingă 
autorităţile să se creeze o secţie de medicină veterinară în cadrul Şcolii naţionale de 
medicină de la Bucureşti. Printre condiţiile pe care trebuiau să le satisfacă amatorii 
pentru o carieră veterinară figurau obligaţia de a fi români şi de a fi absolvit 4 clase 
primare. Cursurile acestei secţii, care se va numi în mod curent şcoala de medicină 
veterinară, debutează la 15 mai 1861 iar programa studiilor cuprindea zootehnia, anatomia 
şi teoria potcovitului, clinica veterinară, potcovitul cailor, anatomia, mica chirurgie, 

• Utilă pentru subiectul de faţă este sinteza Constantin Simionescu, Nicolae Moroşanu, Pagini din 
trecutul medicinii veterinare româneşti, Bucureşti, 1984. 

1 Carol Davila a fost primul director al Şcolii de medicină veterinară între 1861-1870. Următorii 
directori au fost Mauriciu Kolben ( 1871-1883), Alexandru Locusteanu (1883-1885, I 890-1907), Ioan Popescu 
(1885-I890), Ioan Athanasiu (1907-1910), Paul Rieglcr (1910-1919) şi Constantin Motaş (1919-1921). 
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zoologia, mineralogia, botanica, istoria Românilor şi religia. Interesant de constatat că 
o bună parte din corpul didactic care avea misiunea predării acestor discipline erau 
profesori sau improvizaţi pentru ocazie profesori proveniţi din Europa centrală (Wolfgang 
Lukacs, Albert Enicek, Michael Engel, Carol Prokesch). Şcoala de medicină veterinară, 
pregătea două categorii de profesionişti ai carierei veterinare: subveterinar şi veterinar. 
Timp de 3 ani secţia funcţionează în subordinea ministerului de război interval în care 
este elaborat regulamentul din 21 septembrie 1862 prin care această instituţie era denumită 
Şcoala specială de artă veterinară. Din 1864 şcoala trece în subordinea ministerului 
instrucţiunii publice. Deşi utilitatea sa era indiscutabilă iar în 1869 s-au eliberat primele 
diplome de medic veterinar, în 1870 şcoala se desfiinţează. Din fericire în 1871 se 
reînfiinţează sub conducerea lui Mauriciu Kolben care va deţine funcţia de director al 
acesteia până în 1883. După această dată, este adevărat cu intensităţi diferite, profesorii 
şi elevii şcolii vor milita pentru valorizarea statutului şcolii dar şi a profesiuni de medic 
veterinar, împotriva unei opinii publice deseori inaptă să perceapă necesitatea consolidării 
acestei instituţii şi ironică în reacţiile sale faţă de acest militantism onorabil. 

Pentru moment priorităţile erau recrutarea şi formarea unui corp profesoral 
competent şi de origine autohtonă, pentru a dezarma pe criticii care denunţau prezenţa 
străinilor în această profesiune şi obţinerea unui statut care să asigure o poziţie cât mai 
bună în sistemul instrucţiei publice naţionale. În 1872 s-a adoptat un regulament care 
asimila Şcoala de medicină veterinară unui gimnaziu. În perioada primului directorat al 
lui Alexandru Locusteanu, la 21 mai 1883 a fost promulgat un nou regulament. Şcoala 
continua se fie o anexă a facultăţii de medicină, avea propriile sale discipline de studiu 
dar cursurile de chimie, fizică, botanică şi zoologie erau comune cu cele de la medicina 
umană. Durata studiilor era stabilită la 5 ani şi după depunerea a 5 examene se putea 
obţine diploma de medic veterinar. Se prevedea înfiinţarea a 7 catedre şi constituirea 
unui consiliu profesoral ceea ce apropia şcoala de organizarea unei instituţii de rang 
universitar. Candidaţii trebuiau să aibă gimnaziu iar titularii bacalaureatului erau înscrişi 
direct în anul II. Pentru a atrage elevi, şcoala oferea un număr important de burse, dar 
elevii bursieri aveau obligaţia de a servi statul timp de 5 ani. Un nou pas în consolidarea 
individualităţii şcolii de medicină veterinară este făcut prin construirea unui local propriu, 
în anii 1885-1887, situat pe malul Dâmboviţei. 

Problema subordonării Şcolii de medicină veterinară a generat numeroase contro
verse în epocă, alimentate de o serie de ambiguităţi probabil inerente. Dacă apariţia 
învăţământului medicinii veterinare răspundea unei priorităţi militare, constatare valabilă 
în parte şi în cazul medicinii umane, ulterior şcoala de medicină veterinară a fost balotată 
între ministerul agriculturii şi cel al instrucţiunii publice. Desigur primul era cel mai 
interesat în formarea medicilor veterinari dar constituirea unui corp profesoral competent 
şi cu prestigiu social sugera mai curând o subordonare faţă de al doilea minister. Fapt 
este că în 1883 şcoala trece în subordinea ministerului agriculturii care tocmai se înfiinţase 
şi care va sprijini iniţial progresul ei. În acelaşi an Şcoala centrala de agricultură de 
Herăstrău, fondată în 1869, este transformată în Şcoala superioară de agricultură care 
avea la rândul ei pretenţia, întrucâtva justificată, de a include în cursus-ul său învăţământul 
medicinii veterinare. Obiectivele corpului profesoral de la Şcoala de medicină veterinară 
intrau însă în contradicţie cu această realitate. Profesorii doreau să revină sub autoritatea 
ministerului instrucţiunii publice şi şcoala să fie transformată în facultate a Universităţii 
din Bucureşti, ceea ce ar dus la emanciparea profesiunii de medic veterinar, aflată într-o 
stare de inferioritate în raport cu profesiunea de medic uman şi la admiterea deplină a 
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instituţiei în comunitatea academică europeană. Un prim obiectiv este atins în 1899 când 
şcoala revine la ministerul instrucţiunii publice iar candidaţii trebuiau să posede 
bacalaureatul. Cu toate acestea ambiguitatea statutului şcolii nu era de natură să atragă 
un număr mare de tineri, în 1906 Şcoala de medicină veterinară având doar 60 de elevi. 
Nemulţumiri existau şi în rândul elevilor şcolii care redactează la l O februarie 1907 un 
memoriu. După ce se atrăgea atenţia că şcoala de la Bucureşti ar fi singura din Europa 
care cere candidaţilor bacalaureatul, era criticat faptul că pentru obţinerea diplomei de 
medic veterinar erau solicitate 5 examene şi o teză în condiţiile în care în anul V erau 
prevăzute cursuri practice care nu mai lăsau răgazul necesar pregătirii examenului de 
diplomă. Din această cauză durata studiilor se prelungea şi se calculase că durata medie 
a studiilor la Şcoala de medicină veterinară era de 6, 75 ani. În esenţă studenţii solicitau 
suprimarea primelor două examene de diplomă şi înfiinţarea locurilor de interni pentru 
studenţii anului V2. 

Transformarea Şcolii de medicină veterinară în facultate era văzută ca soluţia ce 
va rezolva miraculos toate anomaliile care erau semnalate fie de profesori fie de studenţi. 
Campania pentru convingerea autorităţilor în acest sens devine intensă la începutul 
secolului al XX lea. Între 14-18 octombrie 1904 are loc la Bucureşti al doilea Congres 
naţional veterinar (primul avusese loc în 1882) în prezenţa câtorva lideri politici precum 
P,S.Aurelian, preşedintele Senatului, Vasile Lascăr titularul ministerului de interne care 
avea atribuţii importante privind poliţia sanitar-veterinară, Ioan Zane secretar general al 
ministerului agriculturii şi Gheorghe Adamescu, secretar general al ministerului 
instrucţiunii Pl!blice. Momentul cel mai important se consumă la 17 octombrie, când se 
ţine raportul „Invăţământul medicinii veterinare în România" elaborat de Paul Riegler 
şi Gheorghe Udrischi, profesori la Şcoala de medicină veterinară. Raportul pledează în 
favoarea reorganizării şcolii pe baze universitare, măririi numărului de profesori şi şefi 
de lucrări, instituirii docenţilor, predominării învăţământului practic, creării postului de 
intern pentru clinicele şcolii, dotării clinicilor şi laboratoarelor, reînfiinţării institutului 
zootehnic etc. Aşadar, majoritatea revendicărilor vizau transformarea şcolii în facultate3. 

Doi ani mai târziu, la Congresul cadrelor didactice de toate gradele din 8-12 septembrie 
1906 de la Bucureşti, profesorul Ion Poenaru pleda pentru transformarea şcolii în facultate 
şi pentru alte ameliorări pentru ca să „modernizăm şi noi ca şi celelalte ţări acest 
învăţământ în raport cu progresul ştiinţific şi practic al acestei profesii (de medic 
veterinar-n.a.)"4. La 3 februarie 1907 profesorii Şcolii de medicină veterinară (Alexandru 
Locusteanu, Constantin Gavrilescu, Paul Oceanu, Paul Riegler, Ioan Poenaru, Gheorghe 

• Udrischi, Constantin Motaş, Nicolae Filip) înaintau un memoriu ministrului instrucţiunii 
publice prin care se critica vehement lipsa unei situaţii legale a învăţământului medicinii 
veterinare în România în condiţiile în care acest domeniu are atribuţii tot mai extinse 
precum poliţia sanitară, igiena publică, cercetarea ştiinţifică şi economia agrară. 
„Transformarea şcolii în facultate propriu-zisă, susţine memoriul pe un ton polemic, nu 
ar fi decât o schimbare de titlu, pentru că după cum s-a arătat mai sus, şcoala astăzi are 
deja aceleaşi condiţiuni de primirea studenţilor, aceeaşi ani de studiu, aceleaşi examene 
de diplomă ca şi celelalte facultăţi şi astfel fiind nu numai că n-ar face umbră altor 

2 Memoriu asupra situaţiunii studenţi/or Şcolii superioare de medicină veterinară, Bucureşti, 1907 
3 Alexandru Ciucă, Nicolae Dinescu, Al li /ea Congres na/ionat veterinar, în „Arhiva Veterinară", 

an 1(1904), nr. 5, p. 317-335 
4 Învă/ământul veterinar, în „Arhiva Veterinară", an 111(1906), nr.5-6, p.303 
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facultăţi, dar pe lângă că s-ar face un act de dreptate, s-ar crea pentru profesiunea 
veterinară o situaţie morală mai înaltă şi mai atrăgătoare pentru tineret spre marele folos 
al ţării ... Acolo unde este natural să ajungem, acolo unde tindem să fim, vom fi, chiar 
dacă cei ce s-au opus s-ar crede infailibili şi nemuritori, căci în calea progresului nu se 
pot opune nici forţele naturii, necum mici fiinţe cum suntem noi oamenii. Potrivnicii 
noştri nu cunosc, că forţa noastră stă în moralul nostru pentru cauza bună pentru care 
luptăm şi în puterea voinţei şi a muncii noastre"5. În anul în care era redactat acest 
memoriu, director al şcolii devine Ioan Athanasiu care prin eforturile sale şi prin relaţiile 
sale cu clasa politică reuşeşte să determine adoptarea legii pentru organizarea Şcolii 
superioare de medicină veterinară la 27 mai 1909. Legea stabilea că învăţământul medicinii 
veterinare era gratuit pentru elevii români spre deosebire de cei străini care plăteau taxe. 
Durata studiilor rămânea de 5 ani, urmau să se creeze conferinţe, iar o serie de cursuri 
erau urmate la facultatea de ştiinţe a Universităţii din Bucureşti. Erau prevăzute materiile 
care se studiau, normele pentru profesori şi şefii de lucrări (un profesor trebuia să 
presteze 6-1 O ore de curs şi lucrări practice şi minimum 4 ore de laborator pe săptămână) 
şi salariile. De asemenea erau prevăzute laboratoare, infirmerii, institute şi o farmacie, 
institutului de sero-vaccinuri rămânea în subordinea şcolii iar institutul de ser antivariolic 
trecea la Şcoala superioară de medicină veterinară. În fine ministerul instrucţiunii publice, 
ministerul agriculturii şi ministerul de interne se angajau să subvenţioneze crearea unui 
institut zootehnic care urma să funcţioneze în cadrul şcolii6 . Pornind de la această lege 
la 4 septembrie 1909 a fost promulgat un nou regulament care reia în detaliu cele deja 
stipulate în lege. Acum este reglementată problema internilor pentru studenţii ultimului 
an care sunt şi retribuiţi. Şcoala poate presta diverse servicii şi particularilor (expertize, 
acte medico-legale, certificate sanitare etc) care sunt taxate şi veniturile realizate, inclusiv 
din taxe universitare, rămân în proportie de 60%-100% şcolii. Evident serviciile prestate 
la cererea autorităţilor erau gratuite. In regulament figurează şi prevederi referitoare la 
disciplina elevilor care de acum sunt oficial numiţi studenţi7 . Deşi ameliorările aduse 
învăţământului medicinii veterinare sunt indiscutabile iar Şcoala superioară de medicină 
veterinară are aspectul unei instituţii universitare, formal statul universitar continua să-i 
fie refuzat. Asupra acestui aspect revine memoriul studenţilor veterinari din noiembrie 
1911 care avansează un argument de talie în favoarea transformării şcolii în facultate: 
„ Într-adevăr ea ar contribui foarte mult la mărirea prestigiului profesiunii de veterinar, 
prestigiu de care profesionistul veterinar are mare nevoie atât în ţară unde în ce priveşte 
populaţiunea, neîncrederea în medici este generală dar mai ales în medicii veterinari cât 
şi peste hotare. Se ştie că unul din motivele şicanelor ce medicii unguri ne fac la graniţă 
în ce priveşte exportul nostru de came, este că noi nu am avea un corp veterinar la 
înălţimea ştiinţei actuale şi care să reprezinte o garanţie suficientă în ce priveşte măsurile 
de control cerute de igienă. E drept că această aserţiune e făcută mai mult din spirit de 
şicană, dar nu-i mai puţin adevărat că orice măsură care să ridice prestigiul medicului 
nostru veterinar, ar tăia în acelaşi timp şi din tupeul detractorilor săi"8 . O altă pledoarie 
viguroasă în favoarea transformării şcolii în facultate este pronunţată la al III !ea Con
gres naţional de medicină veterinară ţinut la Bucureşti între 19-21 mai 1913. Cu această 

s „Arhiva Veterinară", an IV(I907), nr.4, p. 13-19 
6 „Arhiva Veterinară", an VI(l 909), nr.3--4, p.269-281 
7 „Arhiva Veterinară", an VI( 1909), nr.6, p.449--466. 
8 Memoriu asupra reformei Şcoa/ei superioare de medicină veterinară, Bucureşti, 1911, p. 6--7. 
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ocazie profesorii Alexandru Locusteanu şi Gheorghe Udrischi prezintă raportul intitulat 
„Organizarea învăţământului medicinii veterinare în România" în care deschis este 
desemnat unul din adversarii redutabili ai creării facultăţii de medicină veterinară şi 
anume facultatea de medicină : „Avându-se în vedere că studenţii ce intră în şcoala de 
medicină veterinară au aceeaşi origine ca studenţii tuturor celorlalte facultăţi; că studiile 
sunt tot aşa de numeroase şi importante; examenele aceleaşi ca şi la facultăţile cele mai 
marcante; profesorii în condiţiuni de a fi numiţi şi la facultăţi după cum am arătat că 
s-au şi numit, să se transforme Şcoala superioară de medicină veterinară în facultate, 
după cum s-a transformat altă dată în facultate şcoala de medicină umană care pe atunci 
se afla într-o stare de inferioritate ca organizare, faţă de actuala stare a şcolii veterinare"9. 

În preajma primului război mondial o serie de indicii arătau că autorităţile, sub impactul 
campaniei desfăşurate de profesorii şi studenţii Şcolii superioare de medicină veterinară 
în sensul transformării ei în facultate, erau dispuse să rezolve favorabil această problemă 
dar declanşarea conflagraţiei mondiale a dus la schimbarea priorităţilor. Crearea facultăţii 
de medicină veterinară, integrată Universităţii din Bucureşti, s-a realizat prin legea privind 
transformarea Şcolii superioare de medicină veterinară în facultate, publicată în ,,Monitorul 
Oficial" din 23 iulie 1921. Primul decan a fost şi ultimul director al şcolii, profesorul 
Constantin Motaş 10 • 

Transformarea şcolii de medicină veterinară în facultate a produs efectele care 
erau anticipate de mai mulţi ani de cei care au militat pentru acest lucru. Respectabilitatea 
profesiunii de medic veterinar a avut de câştigat iar facultatea s-a putut dezvolta în 
condiţii optime fie sub aspectul organizării studiilor fie în ce priveşte instituţiile anexe. 
La 30 ianuarie 1929 a fost adoptat un nou regulament, care a suferit mici modificări în 
1931 şi 1936. Durata studiilor continua să fie de 5 ani, dar pentru obţinerea titlului de 
doctor în medicină veterinară (dar nu doctoratul) erau prevăzute acum 6 examene plus 
o teză originală. Facultatea acorda un anumit număr de burse care erau ocupate prin 
concurs iar ceilalţi studenţi plăteau taxe relativ moderate 11 • În perioada sa de apogeu, 
la mijlocul anilor 1930, facultatea de medicină veterinară avea 14 catedre: 

l. Catedra de anatomie comparată, descriptivă şi topografică. Deţinută între 1880-
1927 de Constantin Gavrilescu, din 1927 titular era Gheorghe N .Iliescu care era şi 

directorul laboratorului de anatomie comparată. 
2. Catedra de anatomie patologică şi microbiologie. Deţinută de Paul Riegler 

între 1900-1936, urmat din 1937 de Alexandru Vechiu. Pe lângă catedră funcţiona 
laboratorul de anatomie patologică şi microbiologie. 

3. Catedra de chimie biologică. Deţinută din 1922 de Radu Vlădescu, director al 
laboratorului de chimie biologică. 

4. Catedra de clinica şi patologia bolilor contagioase. Titularul catedrei a fost 
între 1902-1931 Constantin Motaş urmat de Alexandru Ciucă. În cadrul catedrei 
funcţionează serviciul clinicii bolilor contagioase. 

9 Alexandru Locusteanu, Gheorghe Udrischi, Organizarea învăţământului medicinii veterinare în 
România, Bucureşti, f.a., p. 24 

10 Decanii facultăţii de medicină veterinară în epoca interbelică au fost : Constantin Motaş ( 1921-
1926), Paul Riegler ( 1926-1930), Ioan Poenaru ( 1930-1932), Gheorghe Udrisehi (1932-1935), Grigore 
Slavu (I 935-1940) 

11 Paul Rieglcr, la Jacu/te de medecine veterinaire, Bucarest, s.d., p. 4-10 
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5. Catedra de clinica şi patologia chirurgicală. Deţinută între 1902-193 7 de 
Gheorghe Udrischi care era şi directorul serviciului de clinică şi patologie chirurgicală. 
Catedra s-a contopit cu catedra de clinică obstetricală prin legea pentru raţionalizarea 
învăţământului superior din 4 noiembrie 1938. 

6. Catedra de clinica şi patologia medicală. Deţinută între 1897-1938 de Ioan 
Poenaru care era şi directorul serviciului de clinica şi patologia medicală. Aceasta se 
va transforma în catedra de clinică şi semiologie medicală deţinută din 1939 de 
Alexandru Panu. 

7. Catedra de farmacodinamie şi terapeutică. Deţinută de Grigore Slavu din 1914 
care era şi directorul laboratorului de farmacodinamie şi terapeutică. 

8. Catedra de fiziologie şi istologie (denumită mai târziu de fiziologie generală 
şi specială). Catedra a fost deţinută de Ioan Athanasiu din 1902 până la 1925. Ulterior 
a fost suplinită de Dimitrie Călugăreanu între 1925-1929, apoi de Gheorghe Nichita 
profesor titular din 1930. 

9. Catedra de igienă şi medicină experimentală. Deţinută de Alexandru Ciucă din 
1922, la această catedră au funcţionat şi Alexandru Vechiu din 1932 şi Dumitru Contescu 
din 1937. Pe lângă catedră funcţiona laboratorul de igienă şi medicină experimentală. 

10. Catedra de medicină operatoare şi obstetrică. Deţinută de Mihail Fălcoianu 
din 1920. La această catedră funcţiona din 1932 profesorul Ion Bucică. În urma legii de 
raţionalizare din 4 noiembrie 1938 devine catedra de clinică chirurgicală, obstetricală şi 
medicină operatoare cu două secţii: clinică chirurgicală şi medicină operatoare (1.Bucică) 
şi clinică obstetricală (M. Fălcoianu). 

11. Catedra de parazitologie şi inspecţie sanitară a alimentelor. Deţinută din 1922 
de Ion Ciurea care era şi directorul laboratorului. 

12. Catedra de zootehnie şi exteriorul animalelor. Deţinută de Gheorghe K. 
Constantinescu din 1923 care era şi directorul laboratorului. 

13. Catedra de istologie, embriologie şi teratologie. Deţinută de Ilie Bădescu 
din 1930 

14. Catedra de podologie şi medicină operatoare. Deţinută de Ion Bucică din 
1932. Catedra s-a contopit cu catedra de clinică medicală şi clinică obstetricală prin 
legea din 4 noiembrie 1938. 

Prin legea de raţionalizare a învăţământului superior din 4 noiembrie 1938 a fost 
creată catedra de anatomie patologică şi patologie generală deţinută de Mihai Mihăilescu 
(1888-1975). 

După cum se poate constata, unele catedre au fost deţinute mai multe decenii de 
acelaşi profesor existând pericolul ca să apară un decalaj între progresul inevitabil al 
medicinii veterinare şi capacitatea unor titulari de a se menţine în formă profesională 
permanent actualizată. Oricum o aprecierea pertinentă ştiinţific n-ar putea fi formulată 
decât de specialişti. Fiecare catedra avea un număr important de conferenţiari, şefi de 
lucrări, asistenţi şi preparatori din care treptat s-au recrutat titularii catedrelor. 

În afara catedrelor, laboratoarelor şi clinicilor, facultatea de medicină veterinară 
mai dispunea de două instituţii indispensabile rnedicinii veterinare, care ofereau 
posibilitatea derulării unei activităţi sistematice de cercetare şi producţie: Institutul de 
seruri şi vaccinuri şi Institutul naţional zootehnic. Precursorul primei instituţii a fost 
institutul vaccino gen al statului creat în 1893. În anii 1904-1905 ministerul de interne 
a pus la dispoziţia profesorilor Paul Riegler şi Constantin Motaş o alocaţie pentru 
crearea unui serviciu de sero-vaccinuri, serviciu care era în măsură să fumizeze din 
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1906 toate vaccinurile pentru combaterea epizotiilor. Pornind de la aceste baze, apare 
ideea creării unui institut cu toate dotările necesare şi în primul rând cu un local adecvat 
a cărei construcţie debutează în 1908. Prin legea din 27 mai 1909 mai sus-menţionată 
se crea Institutul de serovaccinuri, plasat în subordinea Şcolii superioare de medicină 
veterinară, a cărui misiune era de a prepara serovaccinurile şi produsele biologice pentru 
combaterea· bolilor contagioase la animale. Primul său director a fost Paul Riegler, 
urmat din 1936 de Alexandru Vechiu. La 27 decembrie 1921 institutul primeşte numele 
lui Pasteur iar din 1925 se constituie o fermă în comuna Marele Voievod Mihai (Giuleşti) 
unde se preparau serurile preventive şi terapeutice, inclusiv vaccinul antivariolic pentru 
om. Problema creării unui Institut zootehnic a cunoscut o evoluţie mai accidentată. 
Demersuri încep în 1890. Cel care o militat cu obstinaţie în favoarea fondării unui 
institut zootehnic a fost Nicolae Filip, care beneficiind de sprijinul lui P.P.Carp, a creat 
primul institui zootehnic din România în 1895 (director era Constantin Gavrilescu, titularul 
catedrei de zootehnie iar Nicolae Filip era şef de lucrări). Din nefericire, rivalităţile 
politice şi se pare ostilitatea lui C.l.Istrati au dus la suprimarea lui 1900. Atât iniţiatorul 12 

cât şi alţi lideri de opinie ai profesiunii veterinare nu au descurajat şi au continuat să 
agite problema reînfiinţării unui institut zootehnic. La cel de al III !ea congres naţional 
veterinar din 1913, C.C.Arion, ministrul agriculturii a promis că va sprijini crearea unei 
asemenea instituţii 13 care s-a realizat abia peste 13 ani. Prin legea privind creşterea, 
îmbunătăţirea şi apărarea sănătăţii animalelor publicată în „Monitorul Oficial" din 3 
ianuarie 1926 se creează Institutul Naţional Zootehnic pe lângă facultatea de medicină 
veterinară, condus de titularul catedrei de zootehnie. Cel căruia i s-a datorat instituţia 
a fost profesorul Gheorghe K. Constantinescu. Pe lângă misiunea de a pregăti specialişti 
şi cadru de practică pentru studenţi, Institutul naţional zootehnic recolta informaţii şi 
elabora statistici, conducea acţiunea de propagandă zootehnică, realiza anchete zootehnice, 
acorda asistenţă crescătorilor de animale, stabilea programe de creştere a animalelor pe 
specii şi regiuni, controla producţia de lapte etc. În fapt sarcina institutului era imensă 
dacă se ia în considerare atitudinea refractară, obtuză a micilor crescători de animale, 
care se instalaseră în activităţi rutiniere care perpetuau contraperformanţele. În 1931 a 
fost adoptat regulamentul Institutului naţional zootehnic după ce între 1926-1930 fusese 
construit impunătorul său local 14. În cursul anilor 1930 Institutul avea următoarea 
organizare : secţia de biologie, secţia de igienă, secţia de alimentaţie, secţia de lactologie, 
secţia de piscicultură, secţia de apicultură şi sericicultură, secţia de avicultură, secţia de 
zooeconomie (statistică şi informaţii), secţia de selecţie, secţia pentru studiul furajelor 

12 Nicolae Filip, Cum ar trebui îndrumat învăţământul în Ţara Românească, în „Arhiva Veterinară'', 
an .V( 1908), nr. l, p. 25-48; idem, Nevoia unui institut zootehnic în ţara noastră, în „Arhiva Veterinară", an 
XI(l 914), nr. I, p. 9-17. În ultimul articol Nicolae Filip, pentru justificarea creării institutului, porneşte de 
la constatarea că animalele domestice din România sunt degenerate. Institutul trebuia să aibă o funcţie 
instructivă pentru studenţi, apoi pregătirea personalului de conducere al institutiilor zootehnice din \ară, 

supravegherea industriei laptelui, studierea problemei alimcnta\ici etc 
13 «Arhiva Veterinară», an X(l 913), nr.2, p.126--128. Cu prilejul congresului, Alexandru Locusteanu 

şi Gheorghe Udrischi nu ezitau să adreseze critici acerbe clasei politice care nu în\clegca necesitatea institutului 
zootehnic : " Pentru aceasta trebuie însă a se presupune prea multă bunăvoinţă în toate părţile, pe când la 
noi nu numai că s-au văzut funcţionari superiori care au căutat să impicdicc actiunca altor functionari din 
accl~i minister, dar chiar miniştri şi prim-miniştri care au căutat să impicdicc ac\iunca binefăcătoare a 
colegilor", Alexandru Locusteanu, Gheorghe Udrischi, op.cit., p. 18 

14 Directorul acestuia susţinea că ridicarea localului a avut loc între 1924--1930 cf. Gheorghe 
K.Constantinescu, Dare de seamă asupra activităţii institutului pe anii 1934-1939, Bucureşti, 1940 
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secţia de cinegetică (creată în 1939), serviciul fermelor, serviciul publicaţilor, serviciul 
muzeului. Institutul mai dispunea de o serie de ferme şi staţiuni experimentale. Prima 
fermă a institutului a fost cea la Tămădău, Ilfov, care era fosta moşie a lui Miloş 
Obrenovici, apoi fermele de la Gherghiţa, judeţul Prahova (din 1930), Dulbanu-Creţu, 
judeţul Buzău, Pipera şi Afumaţi, judeţul Ilfov, staţiunile piscicole de la Făgăraş şi 
Tarcău. În 1933 aria geografică de acţiune a institutului s-a extins prin crearea staţiunilor 
provinciale pentru Basarabia şi Dobrogea. Încercând să mobilizeze potenţialul zootehnic 
al României, Institutul naţional zootehnic a depus o remarcabilă activitate de propagandă 
şi de stimulare a organizării crescătorilor de animale. De exemplu din 1928, la insistenţele 
institutului s-au creat sindicate ale producătorilor iar specialiştii acestuia ţineau cursuri 
practice zootehnice (avicultură din 1931, apicultură din 1932, piscicultură din 1933 ), 
pentru ca din 1938 să se creeze în jurul capitalei centre de îndrumare zootehnică. O 
importanţă majoră o are activitatea publicistică, atât academică cât şi de popularizare 
(de exemplu „Revista crescătorului de animale" fondată în 1935)15 . 

În jurul profesiunii veterinare a apărut o sociabilitate savantă care avea un scop 
foarte important în determinarea politicii autorităţilor în domeniul medicinii veterinare 
sau măcar influenţarea ei, în apărarea membrilor profesiunii şi în cultivarea competenţelor 
profesionale. Rolul profesorilor de la şcoala mai târziu facultatea de medicină veterinară 
a fost de multe decisiv. Prima asociaţie savantă a profesiunii veterinare a fost Societatea 
de medicină veterinară care la început a avut o existenţă sincopată. Creată prima dată 
la 15 mai 1871 (statutul şi regulamentul au fost adoptate în august acelaşi an şi aprobate 
prin decret regal la 4 aprilie 1872), vegetează o perioadă şi este reînfiinţată la 25 
noiembrie 1888. Scopurile acesteia erau în mod natural progresul medicinii veterinare 
şi apărarea intereselor profesionale. Printre membrii fondatori de la 1888 figurează o 
serie de profesori de Şcoala de medicină veterinară, ca Alexandru Locusteanu, Paul 
Oceanu, Louis Vincent etc. 16• La 8 decembrie 1913 s-au votat noi statute prin care 
obiectivele societăţii erau reluate. Se urmărea apărarea intereselor profesiunii veterinare 
şi a membrilor săi, pregăteşte congresele naţionale veterinare şi sprijină prin distincţii 
şi premii cercetările originale din domeniul medicinii veterinare şi a zootehniei aplicate. 
Totuşi este prevăzut ca în momentul în care medicii veterinare îşi vor crea propria lor 
organizaţie sindicală, societatea să înceteze să se mai ocupe de chestiunile profesionale17. 

La congresul de medicină veterinară din 1913 printre obiectivele propuse figura şi 

crearea unei asociaţii a medicilor veterinari. Într-adevăr în decembrie 1914 s-a constituit 
Asociaţia generală a medicilor veterinari (va primi statutul de persoană juridică în 1919) 
care s-a ocupat în mod special de apărarea intereselor profesiunii veterinare şi care 
alături de Societatea de medicină veterinară a organizat congresele naţionale zootehnice 
din perioada interbelică (primul va avea loc la Cluj în septembrie 1924 care a elaborat 
propuneri importante în domeniul legislaţiei veterinare) şi va avea suficientă forţă 
financiară pentru a demara în 1929 construirea unui cămin pentru studenţii în medicină 
veterinară. Asociaţia generală a medicilor veterinari din România ca de altfel şi Societatea 
de medicină veterinară au fost desfiinţate în 1949 când întreaga sociabilitate savantă 
suprimată precum şi organizaţiile profesionale cu scopuri sindicale au fost suprimate de 
regimul comunist, fiind înlocuite cu organizaţii obediente. În fine un alt deziderat al 

15 Passim Gheorghe K. Constantinescu, op. cit. 
16 Statutele şi regulamentul Societăţi de medicină veterinară, Bucureşti, 1888-1889 
17 „Arhiva Veterinară", an X(l913), nr.6, p. 348-354 
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medicilor veterinari, formulat de mai mult timp 18, emanciparea medicilor veterinari de 
sub tutela medicilor umani şi crearea Corpului Veterinar care să consacre egalitatea 
veterinarilor cu medicii umani, s-a realizat prin legea pentru organizarea Corpului Veterinar 
din 6 ianuarie 1926 ( prin decretul-lege din 29 septembrie 1939 s-a înfiinţat şi Colegiul 
Medicilor Veterinari). 

Imaginea facultăţii de medicină veterinară n-ar fi completă fără prezentarea 
studenţilor, un actor colectiv important, protagonist al campaniei pentru transformarea 
Şcolii de medicină veterinară în facultate şi combatant pentru drepturi specifice. De la 
bun început s-a pus problema atragerii unui număr cât mai mare de studenţi din care să 
se recruteze medicii veterinari atât de necesari economiei româneşti, predominant agrare. 
Graţie datelor existente am reuşit reconstituirea numărului de studenţi înscrişi la medicină 
veterinară în perioada interbelică în dinamica sa 19. 

TABEL CU STUDENŢII ÎNSCRIŞI LA MEDICINĂ VETERINARĂ 
1918-1940 

An universitar Total studcnli Băicli Fete 
Studenţi de origine 

etnică română 

1918-1919 46 - - -

1919-1920 101 - - -

1920-1921 128 - - -

1921-1922 121 - - 81 

1922-1923 160 - - -

1923-1924 169 - - -
1924-1925 201 196 5 129 

1925-1926 189 184 5 110 

1926-1927 228 221 7 136 

1927-1928 300 291 9 211 

1928-1929 333 326 7 229 

1929-1930 326 314 12 272 

1930-1931 389 375 14 328 

1931-1932 427 403 24 388 

1932-1933 438 403 35 391 

1933-1934 442 396 36 380 

1934-1935 402 364 38 353 

1935-1936 401 364 37 346 

1936-1937 406 372 34 325 

1937-1938 445 408 37 379 

1938-1939 425 394 31 367 

1939-1940 419 393 26 355 

18 Nicolae Filip, Corpul veterinar vorbeşte, în „Arhiva Veterinară", an Xl(l914), nr.2, p. 95-98. 
19 Tabelul statistic a fost reconstituit pe baza datelor oferite de colecţia „Anuarului Universităţii din 

Bucureşti". 
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Tabelul de mai sus impune câteva comentarii succinte. Medicina veterinară rămâne 
în perioada studiată o profesiune aproape exclusiv masculină. Numărul de studenţi de 
altă origine etnică decât cea românească, în comparaţie cu alte facultăţi ale Universităţii 
din Bucureşti, este redus. Din această categorie se detaşează cetăţenii români de origine 
germană din Transilvania şi Banat şi cei de origine bulgară care ulterior profesau în 
Bulgaria unde nu exista o facultate de medicină veterinară. Există şi un număr de 
cetăţeni străini care studiază la facultatea bucureşteană dar n-am putut stabili ţările de 
provenienţă. Această statistică trebuie completată necesarmente cu o alta referitoare la 
absolvenţi care în mod efectiv puteau să practice, aceasta în condiţiile în care un procent 
relativ mic de studenţi reuşeau să obţină diploma pentru care postulau20. 

TABELUL ABSOLVENŢILOR CU TITLU 1919-1940 

An universitar Număr absolventi cu titlu de medic veterinar, din 1921 
cu titlul de doctor în medicină veterinară 

1919 18 

1920 12 

1921 li 

1923-1924 7 

1924-1925 14 

1925-1926 22 

1926-1927 26 

1927-1928 20 

1928-1929 34 

1929-1930 45 

1930-1931 35 

1931-1932 45 

1932-1933 50 

1933-1934 61 

1934-1935 61 

1935-1936 74 

1936-1937 93 

1937-1938 63 

1938-1939 65 

1939-1940 51 

20 Potrivit unei anchete efectuată pentru anii 1921-1932, rezultă că la facultatea de medicină 
veterinară obtincau licenţa 14% din numărul studenţilor înscrişi, cf. Ovidiu Bozgan, Universitatea Bucureşti. 
Scurt istoric, Bucureşti, 1994, p. 72 
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Studenţii Şcolii de medicină veterinară a dispus la rândul lor de propria organizaţie 
constituită în 1880 din iniţiativa lui Ioan Ştefan Furtună care devine primul preşedinte 
al Societăţii studenţilor în medicină veterinară (va rămâne preşedinte până în 1883). 
Primul statut, care prevedea scopuri exclusiv profesionale, a fost adoptat în 1889 iar la 
17 mai 1897 au fost adoptate noi statute şi regulamente. Societatea a fost capabilă să 
lanseze propria sa revistă în februarie 1893 sub titlul „Clinica veterinară" dar care şi-a 
încetat apariţia în 1894. La începutul secolului societatea a adresat în numele studenţilor 
o serie de memorii iar în 1909 a organizat greva studenţilor de la Şcoala de medicină 
veterinară care l-a obligat pe directorul acesteia, Ioan Athanasiu, să elaboreze un nou 
statut al şcolii. După primul război mondial, Societatea studenţilor în medicină veterinară 
continuă propaganda pentru transformarea şcolii în facultate, obiectiv atins în 1921 
graţie proiectului de lege depus de senatorul Nicolae Tănăsescu la 25 iunie, care pentru 
acest merit va fi ales preşedinte de onoare al societăţii. Un an mai târziu, studenţii 
veterinari, mobilizaţi de societate participă la amplele mişcări studenţeşti cu caracter 
naţionalist şi antisemit din decembrie 1922. La 8 decembrie 1922 Societatea studenţilor 
în medicină veterinară adoptă o moţiune în spiritul acestor mişcări şi se raliază programului 
minimal care reprezenta esenţa protestului studenţesc: numerus clausus, obligaţia pentru 
studenţii evrei de a practica disecţia pe cadavrele evreieşti, repararea prejudiciilor morale 
din partea presei care ar fi ofensat studenţimea. Moţiunea se explică prin sentimentul de 
solidaritate cu ceilalţi studenţi deoarece facultatea de medicină veterinară nu era 
frecventată decât de un număr infim de evrei. Societatea studenţilor în medicină veterinară 
persistă în poziţiile sale xenofobe, fapt dovedit de participarea unei delegaţii importante 
la congresul studenţesc de la Târgu Mureş din 3-5 aprilie 1936, dominat de mişcarea 
legionară. La 29 ianuarie 1927 societatea a fost recunoscută de Senatul universitar, la 
15 februarie 1928 a fost adoptat un nou statut şi în acelaşi an a fost recunoscută ca 
persoană juridică. Pentru a evalua gradul de reprezentativitate al societăţii, menţionăm 
că în 1929 aceasta avea 119 membri activi (probabil cotizanţi) ceea ce înseamnă 
aproximativ o treime din numărul total al studenţilor iar în anul universitar 1934-1935 
societatea avea 275 de membri dintr-un total de 402 studenţi. Un succes un acţiunea sa 
socială a repurtat societatea la 1 decembrie 1934 când, cu sprijinul profesorilor Gheorghe 
K. Constantinescu, Gheorghe Udrischi şi Grigore Slavu, a fost deschisă cantina 
studenţească. Apărarea intereselor specifice studenţimii veterinare dar şi a profesiunii 
continuă să preocupe societatea. La 6 noiembrie 1931 Senatul universitar aprobă 
introducerea unei taxe de 1000 de lei de student Ia facultatea de medicină veterinară 
pentru întreţinerea localurilor în condiţiile în care, din cauza crizei economice, ministerul 
nu mai putea acorda subvenţii bugetare suficiente21 . Aceasta pare să fie cauza mişcărilor 
studenţeşti de la facultatea de medicină veterinară din primăvara anului următor. Societatea 
reacţionează din la sfârşitul anilor 1930 când s-a derulat conflictul de competenţe dintre 
veterinari şi agronomi. Profesiunea agronomică, prin grupul său de presiune reprezentat 
de Societatea inginerilor agronomi, solicita responsabilitatea principală în ce priveşte 
dirijarea zootehniei din România, rămânând ca problemele sanitare să aparţină în 
continuare veterinarilor. Medicii veterinari denunţau această acţiune ca o luptă pentru 

21 „Anuarul Univcrsitătii din Bucureşti 1930--1931 '', Bucureşti, 1931, p. 15 
22 Memoriu asupra acţiunii zoolehnice, Bucureşti, 1937, p. 12 
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existenţă pe care o duceau agronomii şi care era fals drapată într-o chestiune de 
competenţă22 . În 1936 Societatea studenţilor în medicină veterinară redactează un memoriu 
prin care se pledează pentru menţinerea situaţiei actuale din zootehnia românească: „Este 
natural ca zootehnia să se integreze total şi organic în cadrul medicinii veterinare constituind 
în acelaşi timp însăşi expresiunea acesteia. Medicina veterinară întruneşte inseparabil atât 
calitatea de zootehnist cât şi pe aceea de medic. O separare forţată a acestora ... obligă 
statul de a plăti separat pe zootehnist de medic pentru un serviciu divizat pe care este 
chemat să-l îndeplinească singur medicul veterinar cu incontestabilă competenţă ... Cerem 
deci ca personalul de conducere al instituţiunilor zootehnice de stat, judeţ şi comună, să 
se recruteze şi pe mai departe numai şi numai dintre medicii veterinari"23 . Temporar 
conflictul s-a terminat în favoarea profesiunii veterinare, mai mult în 1938 Academia de 
Înalte Studii Agronomice simplă facultate în cadrul Şcoli Politehnice din Bucureşti. 
Societatea studenţilor în medicină veterinară avea propria ei bibliotecă, formată din lucrări 
ştiinţifice şi literare, constituită pe baza bibliotecii donate în 1919 de primul ei preşedinte 
Ioan Ştefan Furtună . De remarcat că printre preşedinţii societăţii s-au aflat şi viitori 
profesori ai facultăţii de medicină veterinară cum ar fi Radu Vlădescu în 19 l O, Gheorghe 
K.Constantinescu în 1911-1912 sau Alexandru Vechiu în 1915-191624. 

Istoria facultăţii de medicină veterinară din Bucureşti se confundă deseori cu 
istoria avatarurilor care au caracterizat construirea identităţii profesionale veterinare. 
Confruntată cu superbia facultăţii de medicină o perioadă îndelungată, cu neîncrederea 
clasei politice şi opiniei publice care erau sceptice în ce priveşte o creaţie autohtonă în 
domeniul medicinii veterinare, cu rivalitatea cu corpul agronomilor în ce priveşte 
competenţele profesionale şi administrative, facultatea de medicină veterinară din 
Bucureşti, singura instituţie de acest gen din România până la sfârşitul celui de al doilea 
război mondial25, şi-a consolidat prestigiul ştiinţific în primele decenii ale secolului al 
XX lea, generând o şcoală românească de medicină veterinară. 

Anexe biografice** 

Ion Athanasiu, născut la 27 aprilie 1868 la Sascut, absolvent al şcolii de medicină veterinară din 
Bucureşti ( 1891 ), şef de lucrări ( 1892), studii în Fran ia, Germania şi Italia după 1895, subdirector al 
Institutului intcrna\ional de fiziologic de la Boulognc sur Mer, profesor titular la catedra de fiziologic 
(noiembrie 1902), profesor de fiziologic la facultatea de ştiin!c, moare la 21 iulie 1926 

21 Memoriul Societăţii studen/ilor în medicină velerinară adresat d-lor minişlri, d-lor parlamentari 
şi opiniei publice romăneşti la noul proiect de lege privi/or la organizarea şi incurajarea agriculturii, 
Bucureşti, 1936, p. 6 

24 Seuri istoric al societă/ii studen/ilor în medicină veterinară, în „Buletinul Socictălii studenţilor 
în medicină veterinară'', an !(martie 1933), p. 10--68 

25 Prima încercare, eşuată, arc loc chiar la sfărşitul războiului. Prin decretul din 31 decembrie 1944 
se creează Universitatea de Vest din Timişoara, care avea în compunere pc lângă facultăţile de drept, litere 
şi filozofic, ştiin!c, medicină umană şi teologic, o facultate de medicină veterinară. Facultatea de medicină 
veterinară de la Bucureşti era chemată să aibă o contribuţie decisivă la înfiin1arca institu!ici similare din 
Banat. La I 8 ianuarie 1945 erau numili în consiliul de organizare Alexandru Ciucă, decan la Bucureşti, Radu 
Vlădescu, Gheorghe K. Constantinescu, Gheorghe Nichita etc. cf. Gheorghe Nichita, A doua facultate de 
medicină veterinară din /ară, odată cu înfiin/area Universită/ii de vest, în „Arhiva Veterinară", an 
XXXXVl(l945), nr.1-3, p. 221-231 

n Aceste date biografice, care se referă doar la pcrsonalită\ilc mcn1ionatc în cursul articolului, au 
fost recoltate din Arhiva Rectoratului Univcrsitălii din Bucureşti şi din lucrarea Ştiin/ele agricole (sub 
redacţia acad. David Davidcscu), Bucureşti, 1994 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Sruou ŞI ARTICOLE 91 

Ilie Bădescu, născut la I august 1887 la Petru Rareş, Vlaşca, şcoala de medicină veterinară din 
Bucureşti, docent în specialitatea istologic ( 1926), asistent (1921 ), şef de lucrări (1923 ), conferenţiar 

(1926), profesor agregat la catedra de istologic, embriologic şi teratologic (1932), profesor titular (1936), 
moare în 1970 

Ion Bucică, născut la 2 mai 1882 la Slatina, specializări în Franţa şi Belgia, docent în specialitatea 
podologic (I 927), conferenţiar ( 1923), profesor titular la catedra de medicină operatoare şi podologic (I 932), 
moare în 1957 

Alexandru Ciuci, născut la 21 august 1880 la Săveni, Dorohoi, absolvent al şcolii de medicină 
veterinară din Bucureşti ( 1902), şef de lucrări la catedra de microbiologic şi anatomic patologică ( 1902), 
lucrează la laboratorul de medicină experimentală condus de Ioan Cantacuzino, conferenţiar ( 1911 ), profesor 
la catedra de patologic experimentală şi igienă veterinară ( 1922), studii în străinătate (Al fort şi Toulouse 
1910-1914, Marca Britanic 1927-1929), profesor la catedra de clinica şi patologia bolilor infecţioase (1932), 
decedează în 1972 

Ioan Ciurea, născut la 26 aprilie 1878 la Fălticeni, urmează şcoala de medicină veterinară din 
Bucureşti ( 1896-1901 ), specializare în Germania ( 191O-I912), conferenţiar la conferinţa de parazitologic 
(1919), profesor la catedra de parazitologic şi inspecţia sanitară a alimentelor de origine animală (1921 ), 
decedează în 1944 

Gheorghe K.Constantinescu, născut 24 aprilie 1888 la Brăila, urmează şcoala de medicină veterinară 
din Bucureşti ( 1909-1913), studii de specializare în Germania unde ob\inc doctoratul în 1922, profesor 
agregat la catedra de zootehnic ( 1923), profesor titular ( 1926), publică un impozant tratat de zootehnic între 
1931-1938. Decedează în I95I 

Dumitru Contescu, născut la 4 ianuarie 1894 la Lipia, Buzău, asistent ( 1919), şef de 
lucrări( 1924),doccnt(l 929), confercnţiar(l 934), profesor titular (1937), moare în 1981 

Mihail Filcoianu, n.ăscut la 4 februarie 1884 la Pungeşti, Vaslui, studii de specializare la Milano, 
asistent ( 1911 ), şef de lucrări ( 1912-1920), profesor suplinitor la catedra de medicină operatoare, obstetrică 
şi clinică obstctricală(l920), profesor titular (1926). Decedează în I95I 

Nicolae Filip, născut în 1864, absolvent al şcolii de medicină veterinară din Bucureşti (I 888), 
specializări la Alfort, Lyon, Bruxcllcs,Hallc (1891-1895), şef de lucrări la catedra de zootehnic (1895), 
profesor titular la catedra de zootehnic (1903), profesor la şcoala centrală de agricultură (1902) şi director 
al acesteia între 1903-1905, şeful direcţiei zootehnice de la ministerul agriculturii, elaborează primul program 
de acţiune zootehnică din România în 1909. Publică în 1909 primul tratat de zootehnic generală din 
România. Decedează la 15 ianuarie 1922. 

Ion Ştefan Furtunii, născut în 1860, temporar profesor la şcoala de medicină veterinară din Bucureşti 
(1894), şef al serviciului veterinar din România, decedează în 1937 

Constantin Gavrilescu, născut la 13 aprilie 1859 la Buzău, urmează şcoala de medicină veterinară 
de la Bucureşti (1874-1879), specializare la Lyon (188I-1882) şi la Alfort (1882-1883), profesor de 
anatomic generală, istologic, anatomic comparată şi descriptivă ( 1884), se pensionează în 1927 şi 

decedează la 9 martie 1941. Între 1888-1919 a lucrat în serviciul activ al armatei, face campaniile din 
1913 şi 1916-1918. 

Gheorghe Iliescu, născut la 14 aprilie 1882 la Bucureşti, studii liceale la liceul Mihai Viteazul, 
studii la şcoala de medicină veterinară din Bucureşti, şef de lucrări la catedra de anatomic descriptivă şi 
disecţie ( 1909), şef de lucrări la catedra de anatomic comparată( 1911 ), profesor titular la catedra de 
anatomic comparată descriptivă şi topografică(l 927), studii în Franţa (1924-1926). Decedează la 30 
decembrie 193 7 

Mauriciu Kolben, născut la 30 mai 1835 la Tcplitz, Austria, asistent la şcoala veterinară de la 
Viena, chemat la Bucureşti probabil în 1863, profesor la şcoala de medicină veterinară de la Bucureşti, 
maior(l871), locotenent colonel (1884), veterinar şef al armatei în războiul din 1877-1878, pensionat în 
1893. Decedează în 1907. 

Alexandru Locusteanu, născut la 20 iulie 1848 la Bucureşti, urmează şcoala de medicină veterinară 
de la Bucurcşti(l 863-1870), activităţi didactice încă din I 869, întreţine împreună cu alţi entuziaşti pc 
cheltuială proprie şcoala în perioada desfiinţării sale oficiale între 1870-1871, predă după 1872 fiziologia, 
terapeutica medicală iar după 1900 doar terapeutica, materia medicală şi farmacodinamic, fondează prima 
publicaţie de specialitate din România, „Medicul vetcrinar"(l 879-1880), creatorul serviciului zootehnic de 
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la ministerul agriculturii( 1899, independent din 1905), primul preşedinte al Asociatici generale a medicilor 
veterinari. Decedează la 9 noiembrie 1922. 

Constantin Motaş, născut în 1869 la Vaslui, urmează şcoala de medicină veterinară de la Bucureşti 
( 1886-1892), şef de lucrări la laboratorul de anatomic şi histologic (1896-1898), şef de lucrări la laboratorul 
de microbiologic, pol ilic sanitară şi clinica bolilor infeclioasc ( 1898-1900), specializare la şcoala de medicină 
veterinară la Al fort ( 1900-1902), profesor la catedra de clinica şi patologia bolilor infecţioase ( 1902), 
decedează în 1931. 

Gheorghe Nichita, născut la 5 martie 1890 la Huşi, preparator la Institutul de fiziologic de la 
facultatea de ştiin1c (1914), asistent (1922), şef de lucrări (1924), specializare în Franţa (1925-1929), 
confercntiar suplinitor la conferinţa de istologic şi embriologic ( 1925), profesor suplinitor la catedra de 
fiziologic şi istologic (1929), profesor titular( 1930), decedează în 1966 

Paul Oceanu, născut la 27 iunie 1854 la Occa, Neamţ, urmează şcoala de medicină veterinară de 
la Bucureşti ( 1874-1879), specializări la Toulouse şi Al fort( 1884-1885), profesor suplinitor ( 1888) apoi 
titular( 1889) la şcoala de medicină veterinară din Bucureşti, fondatorul cursului de medicină operatoare. 
Decedează la 3 ianuarie 1920 

Paul Riegler, născut la 14 decembrie 1867 la Roman, elev al şcolii de medicină veterinară din 
Bucureşti( 1885-1893), asistent preparator la facultatea de medicină din Bucureşti ( 1890-1892), şef de 
lucrări( 1892-1895), şef de lucrări la Institutul de bacteriologic condus de Victor Babeş( 1895-191 O), profesor 
la catedra de anatomic patologică şi bacteriologic( 1900), decedează la 18 octombrie 1936. Pune bazele 
seroterapiei la animale şi sub conducerea sa se prepară în România serul antirugctic ( 1902) primul ser de 
fabricat ic autohtonă, serul anticarbonos(l 904), serul antitetanic ( 1906), şi împreună cu Ioan Cantacuzino 
creează Institutul de scrovaccinuri, a cărui local va fi ridicat între 1908-1910 şi va func1iona efectiv din 
1911 sub conducerea sa 

Alexandru Panu, născut la 1 O iunie 1890 la Bucureşti, preparator la laboratorul de fiziologic şi 

istologic( 1930). confcrcnliar la conferinta de semiologic şi diagnostic medical ( 1937), conferintă transformată 
în catedră la care a funcţionat din 1939, moare în 1972 

Ion Poenaru, născut la 1 noiembrie 1868 la Pocnari, Ilfov, şef de clinică (1893), profesor suplinitor 
la catedra de patologic cu clinică şi terapie medicală( 1897-1938), decedează la 18 ianuarie 1939. Studii de 
specializare la Al fort ( 1890-1895) şi Berlin 

Grigore Slavu, născut la 29 mai 1879 la Târgovişte, diplomat al şcolii veterinare de la Lyon( 1901 ), 
lucrează în diverse laboratoare din Fran ta şi Germania ( 1907-191 O), doctor în medicină veterinară la 
Berna( 1911 ), şef de lucrări la catedra de fiziologic ( 1904 ), şef de lucrări la catedra de terapie şi zootehnic( 1909), 
profcsor(l914) la catedra de terapeutică generală şi farmacodinamic 

Gheorghe Udrischi, născut în 1867, urmează şcoala de medicină veterinară din Bucurcşti(l886-
1892), studii la Berlin, Bruxelles şi Paris, profesor suplinitor la catedra de patologic cu clinică şi terapie 
chirurgicală( 1894), profesor titular ( 1903), pensionat în 1938, moare la 24 decembrie 1958 

Alexandru Vechiu, născut la 14 ianuarie 1890 la Slujitori-Albotcşti, judctul Brăila, şcoala de 
medicină veterinară din Bucureşti, şef de lucrări( 1920), studii în Franţa, la Al fort, la facultatea de medicină 
din Paris şi la Institutul Pasteur ( 1925-1927), profesor titular la catedra de patologic experimentală şi igiena 
veterinară( 1932), moare în 1954 

Radu Vlădescu, născut la 27 aprilie 1886. Urmează şcoala de medicină veterinară din Bucureşti. 
Preparator la laboratorul de chimic biologică ( 1911-1921), studii de specializare la Institutul Pasteur de la 
Paris, doctor în ştiinte la Paris (1921), profesor suplinitor (1921) şi profesor titular (1922) la catedra de 
chimic biologică, moare în 1964. 

La faculte de medecine veterinaire de Bucarest 

L' ecole de medecine veterinaire de Bucarest a ete fondee en 1861 sous la tutelle encombrante de 
l'ecole nationale de medecine, cette demiere tranformee en faculte huit ans plus tard. Meprisee par le monde 
universitaire roumain, mise devant l'incredulite de l'opinion publique peu acquise a !'idee qu'une creation 
autochtone dans ce domaine soit possible, l'ecole nationale de medecine veterinaire et ses partisans ont dQ 
mener un âpre combat pour inserer cette institution dans le systeme universitaire de Roumanie ainsi que pour 
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obtenir la reconnaissance de la profession veterinaire. Les obstacles etaient nombreux et de taille. Au debut 
s'etaient Ies medecins humains qui s'opposaient a ce que l'ecole veterinaire soit elevee au rang de faculte. 
Ensuite se sont Ies agronomes qui ont voulu subordonner la profession veterinaire non sans quelques jus
tifications valables. Pourtant le corps vetc!rinaire, appuye par Ies eleves de l'ecole de medecine veterinaire, 
a su imposer aux autorites ses revendications et finalement l'ecole a etc! transforme en juillet 1921 en faculte 
dans le cadre de l'Universite de Bucarest. Dans l'entre-deux-guerres la faculte de medecine veterinaire a pris 
un essor remarquable avec un corps enseignant hautement qualifie, la plupart des enseignants ayant fait leurs 
etudes a I' etranger, surtout en France, mais aussi en Allemagne, et dont le nombre des etudiants atteignait 
en moyenne 400. La faculte de medecine veterinaire a integre plusieurs centres de recherches, dont le plus 
important fut )'Institut National Zootechnique, cree en 1926, repute par ses recherches scientifiques et par 
son action pratique parmi Ies eleveurs. De meme, la faculte de medecine veterinaire avec son Institut Pasteur, 
fonde en 1909 (ii a pris le nom de Louis Pasteur en 1921) , a ete le principal foumisseur des vaccins et 
produits biologiques du pays. En 1948, par la foi de l'instruction publique mise en a:uvre par le regime 
communiste, la faculte de medecine veterinaire a ete transferee a I' Institut des Sciences Agronomiques. 
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REPERE PRIVIND PROBLEMA 
MINORITĂTILOR ÎN ROMÂNIA 
DUPĂ CONFERINTA DE PACE • 

DE LA PARIS 1919 

Rodica Chiriţă 
Muzeograf Muzeul Municipiului Bucureşti 

În contextul politic internaţional de după Conferinţa de Pace de la Paris, din 
1919, problemele grave cu care s-au confruntat guvernele României sunt: problema 
maghiară în vest şi cea bulgară în sud (care implicau litigii teritoriale) şi complicaţiile 
interetnice ale minorităţilor evreieşti. 

Secţionând acest grupaj de probleme, vom aborda un singur aspect, semnificativ 
pentru evoluţia relaţiilor, atitudinilor şi psihozelor determinate în Ardeal de unirea acestui 
teritoriu cu România şi, mai ales, semnificativ pentru modul în care partea maghiară a 
înţeles să implice organismele internaţionale în rezolvarea conflictelor de aici. 

Aşa cum era de aşteptat, după anexarea Transilvaniei şi Banatului în virtutea 
Păcii de la Trianon ( 4 iunie 1920) evenimentul va genera reacţii dure din partea ungară. 
Cele două puncte vulnerabile şi mai uşor de atacat de către guvernele maghiare erau 
chestiunea confesională şi legea agrară, cea din urmă interpretată ca fiind prost concepută 
şi, mai ales, tendenţios aplicată. 

Personajul principal antrenat în susţinerea drepturilor minorităţilor din Transilvania, 
este reverendul Louis C. Cornish, de rit uniat, vicepreşedintele „Asociaţiei Unitariene", 
membrp al „Asociaţiei pentru apărarea minorităţilor din Statele Unite". 

In documentele puse la dispoziţie de către Ministerul Afacerilor Externe, primul 
contract cu numele preotului Cornish îl avem prin intermediul unei telegrame din partea 
Legaţiei Române din Washington (nr. 304/6 iunie 1924), semnată Bibescu şi adresată 
Ministrului Afacerilor Străine: 

„Aflu că o delegaţiune de unitarieni, condusă de pastorul C. Cornish este în drum 
spre România pentru a cerceta situaţiunea coreligionarilor. Fireşte, vorbesc numai 
englezeşte şi cred că trebuie îngrijit să nu fie călăuziţi numai de tălmaci unguri, ca de 
obicei" 1• 

Deducem de aici că pastorul nu era la prima călătorie în Transilvania şi că gazdele, 
de etnie maghiară, făcuseră eforturi să-l ferească, pe cât posibil, de contactele cu populaţia 
românească sau cu lideri români ai facţiunilor politice. 

Antecedentele acestei vizite le aflăm dintr-un raport al Legaţiei Române din Haga 
(nr. 177/31 iulie 1925)2• 

Imediat după unirea cu România, reacţiile de adversitate nu întârzie să se mani
feste. În ciuda celor stipulate prin Conferinţa de Pace, din Marea Britanie soseşte în 
Transilvania Sir William Drummond, ca să se convingă la faţa locului în ce măsură 

1 Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Fond 71/Rornânia; anii 1919-1930; voi. 372, pag. 13. 
2 Ibidem, pag. 22. 
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drepturile minorităţilor sunt respectate. Raportul întocmit este defavorabil ţării noastre, 
ca atare România este atacată drept o ţară a discriminării rasiale, defavorizând perma
nent minoritatea maghiară şi pe cea germană. Aceste prime concluzii vor fi preluate de 
următoarele comisii (căci vor fi mai multe), comisii care pun în prim plan cele două 
minorităţi din Transilvania, trecând sub tăcere existenţa altor comunităţi, ca şi cum 
acestea nu ar fi existat; este vorba de evrei, armeni, macedoneni, ruteni sau huţuli. De 
remarcat faptul că singura concesie pe care comisiile o fac celorlalte comunităţi este de 
a accepta în sfera de interese grupul armenilor catolici, dar nu şi al armenilor de rit 
ortodox - monofizit. 

Cercul se lărgeşte şi problematica ia o amploare din ce în ce mai mare şi mai 
delicată. Vizita lui Drummond este urmată de cea a unei comisii americane formate din 
dr. Sidney B. Snow, dr. Joel H. Metcalf şi dr. Edward B. Witte. În 1922 urmează o a 
treia comisie, anglo-americană de această dată, ceea ce dovedeşte că România era supusă 
unui draconic regim de monitorizare. 

Concluziile nefiind satisfăcătoare, doi ani mai târziu, în 1924 „American League 
for Defence of National and Religions Minorities" organizează o comisie intercon
fesională, avându-l ca preşedinte pe dr. Cornish (unitarian) iar ca membrii pe dr. Silvester 
Beach (luteran), dr. Charles W. Schaeffer (calvinist) şi dr. Athur Hurn (presbiterian 
anglican). 

În prezenţa observatorilor englezi şi americani, comisia îşi începe activitatea prin 
a stabili un dialog cu guvernul român, care avea în calitate de Ministru al Afacerilor 
Străine, pe l.G. Duca. 

Conform uzanţelor protocolului, dar şi din dorinţa de a dezamorsa starea tensionată 
care se instalase, Regele Ferdinand şi Regina Maria ofereau un dejun oficial la Cotroceni. 
În conversaţiile purtate, Primul Ministru abordează cu diplomaţie aspectele interetnice 
şi caută să explice punctul de vedere ca şi politica dusă de guvernul român în privinţa 
confesiunilor, angajându-se să analizeze acuzaţia de violare a drepturilor minorităţilor. 

Pentru a înlesni călătoria în Transilvania, guvernul român Ie pune la dispoziţie un 
tren special, însă comisia refuză asistenţa oferită. 

O primă conferinţă are loc la Cluj, în prezenţa lui Gustav Mailath (episcop) şi 

Balasz (canonic), reprezentanţi ai Bisericii Catolice, a lui Charles Naggy (episcop 
reformat), Josef Franz (episcop unitarian) şi a altor deputaţi luterani. A fost exclusă 
prezenţa oricărui reprezentant al oficialităţilor româneşti şi, mai ales, al Bisericii Ortodoxe. 

Concluziile conferinţei, rezumate în câteva puncte, sunt foarte dure, iar acuzaţiile 
adresate guvernului român deosebit de grave: 

politica română privind minorităţile obstrucţionează cultura maghiară şi saxonă; 
guvernul român închide instituţii ecleziastice şi şcolare; 
minorităţile nu sunt niciodată tratate, în faţa tribunalelor, pe picior de egalitate 
cu românii; 
minorităţilor nu li se permite, în relaţie cu autorităţile, să folosească limba 
maghiară, deşi, prin Tratatul de Pace, România se obligă să admită această 
limbă; 

guvernul român tolerează ca funcţionarii inferiori să fie brutali faţă de cei care 
aparţin minorităţilor şi invalidează toate drepturile pe care legea le asigură 
etnicilor3. 

3 Ibidem, pag. 26. 
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Urmează vizite şi discuţii cu populaţia maghiară din diverse localităţi. Turneul 
odată încheiat, comisia redactează un raport în 4 volume, documentele fiind remise 
Primului Ministru 1.1.C. Brătianu, guvernul fiind somat să-şi exprime părerea asupra 
situaţiei. Cele 4 volume conţin observaţiile constatate la faţa locului, considerate drept 
frustrări resimţite de minoritatea maghiară. Primul volum se referă la preluarea „brutală" 
a proprietăţii funciare de către Comisia Agrariană, pământuri care aparţinuseră şcolilor 
şi bisericii. Al doilea volum tratează problema închiderii mai multor şcoli confesionale, 
obstrucţia învăţământului în limba maghiară şi opresiunea autonomiei confesiunilor. Al 
treilea semnalează suprimarea dreptului de reuniune. Ultimul volum cuprinde 135 de 
puncte în care este menţionată violarea drepturilor persoanelor care aparţin minoritătilor. 

Răspunsul guvernului român la somaţii soseşte în America, în februarie l 92S. În 
ciuda eforturilor de a argumenta pertinent punctul nostru de vedere „Liga pentru protecţia 
minorităţilor" consideră răspunsul evaziv. Comisia Interconfesională publică un articol 
în „Christian Register" în care declară că dacă reprezentanţii politicii mondiale nu găsesc 
soluţia optimă în problemele naţionale şi confesionale, Transilvania va constitui în 
continuare un pericol pentru pacea mondială. 

Urmărindu-şi cu tenacitate scopurile politice, comisia publică la Beacon Press 
(Boston) o lucrare ce tratează detaliat constatările făcute în România. 

Următoarea mişcare a guvernului român este aceea de a lua o atitudine tranşantă, 
înţelegând că acuzaţiile au depăşit cu mult limitele realităţii. Ocazia se iveşte în 1925, 
când are loc Congresul „Institutului Internaţional pentru Studierea Problemelor Politice" 
aflate la ordinea zilei, ţinut la Williamstown, în Massachusetts. 

Dintr-o altă telegramă (nr. 4061114 august 1925) trimisă de Însărcinatul cu Afaceri 
al României la Washington, Frederic Nano, către Ministrul Afacerilor Străine, l.G. Duca, 
aflăm că, deja, se făcuse o intervenţie care deforma imaginea României. Important este, 
pentru noi, pasajul final în care se menţionează: 

„Anul acesta, din problemele care ne interesează mai aproape, numai aceea a 
minorităţilor ungureşti, în Ardeal, era la ordinea zilei, la Williamstown"4 . 

Ataşatul de Legaţie, Andrei Popovici, este desemnat să susţină opinia părţii române. 
Din raportul său aflăm câteva detalii privind politica de culise: 

„Sosind la 1 august, numaidecât am luat contract cu Domnia Sa (Bernadotte 
Schmitt, profesor de istorie diplomatică la Universitatea din Chicago - n.n.) auzind că 
în ziua de 3 august se va discuta chestiunea minorităţilor religioase din Ardeal şi că vom 
fi atacaţi de dl. dr. Louis Cornish ... ,vicepreşedintele Asociaţiunii Unitariene din Statele 
Unite, care în anii 1922-1924 a condus în Ardeal o comisiune reprezentând cele 60 de 
milioane de membrii ai Asociaţiei pentru apărarea minorităţilor. Domnia Sa mi-a dat să 
înţeleg ... că dl. Cornish a venit la Williamstown în urma stăruinţelor puse pe lângă 
dânsul de oameni cu influenţă, prieteni ai maghiarilor care au legături personale cu 
membrii guvernului din Pesta şi în special cu contele Szecheny, ministrul Ungariei la 
Washington şi cu dl. Peleny, consilier la această legaţie"5 . 

Aşa cum s-a prevăzut, atacul s-a produs, lui Andrei Popovici revenindu-i ingrată 
sarcina, de a răspunde acuzaţiilor, în faţa unui auditoriu care-i devenise ostil. 

In legătură cu reforma agrară şi aplicarea ei în Transilvania, Andrei Popovici 
aduce argumente statistice: în timp ce 76% din pământul cultivabil era deţinut de 2 200 

4 Ibidem, pag. 32. 
5 Ibidem, pag. 33. 
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de persoane, în cea mai mare parte maghiari, ţărănimii române majoritare îi reveneau 
numai 24%. Sunt prezentate sistemele metodice de spoliere duse de guvernul maghiar 
faţă de românii ardeleni, ca şi politica de excludere a românilor din viaţa politică, 
economică şi culturală a acestei provincii. 

A explicat că exproprierea s-a făcut ca în vechiul Regat, unde secularizarea 
proprietăţilor bisericeşti se încheiase încă din secolul trecut. Exproprierea latifundiilor 
care aparţinuseră şcolilor maghiare a fost necesară întrucât ele reprezentau o suprafaţă 
cu mult mai mare decât ar fi fost necesară acestor instituţii, în timp ce multe şcoli 
româneşti trebuiau închise din cauza lipsei de fonduri şi subsidii. Ba, mai mult, guvernul 
român hotărăşte să acorde despăgubiri celor care deţineau pământuri expropriabile, cu 
diferenţieri în favoarea minorităţilor. Astfel, dacă unitarienii au primit un ajutor de 28 
de lei de persoană, românii au primit numai 10 lei. 

La acuzaţia că au fost interzise întrunirile maghiarilor, Andrei Popovici insistă pe 
ideea că acest lucru nu s-a întâmplat niciodată fără un motiv major în Transilvania. 

„Am descris publicului cum ziua de încoronare a Maiestăţilor Lor (la Alba-Iulia) 
a fost un prilej de manifestare ostilă contra României ... şi cum guvernul român a 
tolerat toate acestea în speranţa că toate se vor îndrepta cu vremea. Dar această 
bunătate din partea noastră a fost interpretată drept o slăbiciune şi provocările s-au 
ţinut lanţ până ce guvernul s-a văzut nevoit să dea câteva exemple închizând liceul 
premonstratenzilor din Oradea Mare şi al piariştilor din Arad"6. 

Intervenţia ataşatului Legaţiei Române la Washington a reuşit să convingă în final 
auditoriul că punctul nostru de vedere este just şi că guvernul român, în politica pe care 
o duce se străduie să aplice cu eficienţă şi discernământ drepturile minorităţilor, pe care 
s-au obligat să Ie respecte prin semnarea tratatelor. 

Se pare că intervenţia nu a impresionat cu nimic asociaţia condusă de Cornish, 
atâta timp cât dintr-o altă telegramă a Legaţiei din Statele Unite (nr. 8833/29 martie 
1927) aflăm următoarele: 

„Sunt informat indirect de către preotul Walsh, vicepreşedintele Universităţii 

Catolice de aici că delegaţiunea reprezentanţilor religiunilor formând minorităţile din 
România, pusă la cale de pastorul unitar Cornish, are intenţiunea să se prezinte la 
legaţie, luni 4 aprilie, pentru a-mi înmâna un memoriu în chestiunea minorităţilor 
religioase, acoperit cu 35 OOO de semnături. Acest memoriu era pregătit pentru a fi 
predat Maiestăţii Sale, Regina Maria, în timpul şederii Sale în America, însă faptul că 
Maiestatea Sa nu s-a dus la Boston unde s-a pregătit această înscenare şi a plecat mai 
curând decât se credea a împiedicat acest lucru"7. 

Regina Maria, primind o telegramă din Bucureşti referitor la boala şi la sfârşitul 
iminent al Regelui Ferdinand, îşi va întrerupe călătoria revenind în ţară cu mult mai 
devreme decât îşi propusese. 

Memoriul domnului Cornish rămâne, astfel, fără ecou. Din acel moment acţiunile 
Asociaţiei pentru apărarea minorităţilor din Statele Unite au scăzut în intensitate, deşi 
ele vor răbufni din când în când, fără să atingă însă virulenţa reacţiilor din perioada 
1920-1925. 

6 Ibidem, pag. 39. 
7 Ibidem, pag. 74. 
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Cu toate acestea membrii guvernelor din perioada interbelică, lumea diplomatică 
românească rămân într-o constantă stare de alertă, gata pregătiţi să se justifice în faţa 
unor acuze supradimensionate. Pentru a proba atmosfera de suspiciune în care diplomaţii 
români acreditaţi pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, trebuiau să-şi desfăşoare 
activitatea, cităm dintr-un raport al Legaţiunii Regale a României la Washington D.C. 
către Ion Mitilineu, Ministru al Afacerilor Străine (nr. 10 056/P40/ 5 aprilie 1927): 

„A pretinde că protestanţii şi catolicii sunt persecutaţi într-o ţară unde de peste 60 
de ani domnesc Regi catolici şi Regine protestante, este evident absurd, însă cei ce au 
înscenat această manoperă nu s-au oprit la aşa de puţin, ştiind că publicul american de 
toate religiile este lesne de amăgit când se agită înaintea lui spectrul persecuţiilor religioase, 
mai ales când acest spectru este agitat de personagii eclesiastice marcante. Ceia ce e mai 
anevoie de priceput este cum un Cardinal al Bisericii Catolice a putut fi atras în această 
intrigă, ştiind că Papa are un Nunţiu la Bucureşti şi a încheiat un Concordat cu Statul 
Român şi că Episcopii catolici sunt Senatori de drept şi prin urmare drepturile minorităţilor 
catolice sunt apărate în mod cât se poate de complect precum altminteri şi acela ale 
luteranilor şi calviniştilor care, de asemenea sunt reprezentaţi, dacă nu mă înşel, în Senat. 
Faptul că feţe bisericeşti catolice au participat la această intrigă probează pentru mine 
până la evidenţa că toată afacerea a fost organizată de propaganda ungurească care desigur 
a prezentat exproprierea moşiilor bisericilor minoritare din Ardeal şi aceia ale proprietarilor 
unguri catolici şi protestanţi ca un act de persecuţie religioasă"8 . 

Cu numele reverendului L. C. Cornish ne mai întâlnim, câteva luni mai târziu, în 
raportul Legaţiei Române la Berna, către Nicolae Titulescu, Ministrul Afacerilor Străine, 
în guvernul Vintilă I. C. Brătianu (nr. 2596113 decembrie 1927): 

„Cu prilejul sesiunii Consiliului Ligii Naţiunilor din decembrie a.c., bunul nostru 
amic comun, Senatorul Dandurand, delegatul Canadei mi-a comunicat că cu câteva zile 
mai înainte de a părăsi şi America a primit vizita mai multor reprezentanţi ai bisericilor 
calviniste, unitare, luterane etc. din Canada şi Statele Unite care i-au împărtăşit adânca 
lor nemulţumire faţă de felul cum sunt tratate minorităţile la noi. 

Din capătul locului l-am întrebat dacă printre persoanele ce s-au adresat Domniei 
Sale nu figura şi faimosul Reverent Cornish, şeful propagandei religioase ungureşti ( ... ) 
Domnul Dandurand, foarte surprins că cunoşteam numele acestui personaj mi-a răspuns 
în mod afirmativ. I-am denunţat atunci toată activitatea suspectă a Domnului Comish"9. 

Dincolo de poziţiile luate şi de faptele petrecute în cancelariile organismelor 
internaţionale, corespondentele diplomatice devoalează realităţi grave cu mult mai puţin 
elegante decât permit aparenţele să transpară. 

Problemele minorităţilor etnice apărute în Transilvania, după semnarea Tratatului 
de Pace de la Trianon, se dovedesc a fi similare ca semnificaţie şi ca intensitate cu cele 
de astăzi. 

Acest pachet de probleme este la fel de dificil de gestionat acum, la începutul 
mileniului III, ca şi cu 82 de ani în urmă. 

Perioada de peste 50 de ani de ideologie comunistă nu a reuşit să înfrângă 
tenacitatea cu care sunt urmărite interese ce ţin identitatea etnică (mai mult sau mai 
puţin justificate). Ele sunt urmărite din umbra acelei abile dar şi de neînvins „politica) 
correctness". 

8 Ibidem, pag. 78. 
9 Ibidem, pag. 190. 
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Implicarea organismelor ·internaţionale în raporturile minorităţilor etnice după 
primul război mondial reprezintă o primă punere în scenă, modernă, a strategiilor de 
convieţuire interetnică. 

Abstract 

Thc papcr prcscnts a moment in thc development of intcrclhnic rclationships in Transylvania 
dctcrmincd by subscqucnt conditions of thc pcacc trcalics signcd at thc Pcacc Confcrcncc in Paris. 

Documcnts in Lhc Archivcs of Lhc Romanian Forcign ministry offcr significant information about 
attitudcs and psychological rcactions gcncratcd in Transylvania aftcr this rcgion unitcd with Romania, 
cspccially about thc way thc Hungarians induccd intcmational organizations into solving Lhc conflicts in 
thc rcgion. 

Mcanwhilc, thc papcr presen! thc position of thc Romanian Govcmmcnt and thc actions takcn for 
cnding thc conflict. (R.C.). 
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FURNIZORUL PA.LA.TULUi 
REGAL COTROCENI (1895-1930) 

Ştefania Ciubotaru 
Muzeul Naţional Cotroceni 

Palatul Regal Cotroceni, reşedinţă de prim rang în peisajul reşedinţelor regale, a 
cunoscut în evoluţia sa mai multe etape: aceea de reşedinţă domnească, palat princiar 
şi, mai apoi, palat regal. La început, casele domneşti de la Cotroceni au servit ca 
reşedinţă de vară regelui Carol I, care a luat decizia de a le remodela, păstrând fundaţiile 
şi pivniţele vechi. Astfel, în mai 1893, statul român a acordat un credit de l.700.000 lei 
pentru construirea unui palat în folosinţa principelui moştenitor Ferdinand, ca reşedinţă 
permanentă. Palatul a fost construit după planurile arhitectului francez Paul Gottereau, 
care a prevăzut ridicarea unei clădiri în formă de „L", cu trei nivele, structură care s-a 
menţinut neschimbată până astăzi. În planul expresiei arhitecturale, atât la interior cât 
şi la exterior, arhitectul Gottereau a recurs la stilul specific sfârşitului de secol al XIX-iea 
- eclectismul francez. Familia princiară - principele moştenitor Ferdinand şi principesa 
moştenitoare Maria - s-au mutat în Palatul Cotroceni în cursul anului 1896. Aşadar, 
Palatul Cotroceni era o proprietate a statului, iar întreţinerea lui se făcea din subvenţia 
lunară acordată de stat pentru: asigurarea palatului, iluminat, încălzit, întreţinerea parcului 
şi reparaţii executate în interior şi exterior. 

Revenind la subiectul propus, termenul de „furnizor", provenit din limba franceză, 
desemna o persoană fizică sau juridică, care livra anumite mărfuri sau produse în schimbul 
unei sume de bani 1. 

Acordarea brevetelor de furnizori regali s-a produs după proclamarea României 
ca regat şi a principelui Carol de Hohenzollern ca rege, sub numele de Carol I al 
României, când furnizorii domneşti existenţi până în acel moment, au devenit furnizori 
regali. Brevetele de furnizor al Curţii Regale erau, potrivit regulamentului din noiembrie 
1914, de trei feluri şi anume: brevete ale Curţii Regelui Carol I şi Reginei Elisabeta, ale 
Curţii Reginei Elisabeta şi ale Curţii A.S.R. Principele Moştenitor Ferdinand2. 

Brevetul de furnizor al Curţii Regale, potrivit regulamentelor referitoare la 
acordarea acestui titlu din 1893, 1901, 1907, 1914 şi 1920 arată că el „se poate conferi 
meseriaşilor, industriaşilor şi comercianţilor care, prin capacitate şi moralitate şi-au 
dobândit un nume nepătat şi o reputaţie în specialitatea lor"3. 

Pentru respectarea acestor reglementări, veghea mareşalul Curţii Regale şi, numai 
în cazul în care informaţiile pe care le poseda erau satisfăcătoare, se trecea la brevetarea 
solicitanţilor. Cel care primea brevetul de furnizor regal era fie producător de bunuri 
simple, fie producător de bunuri industriale, fie ofertant de servicii, fie comerciant. 
Exista însă şi un furnizor aparte: el era fotograful, muzicianul, artistul, sculptorul, care 
în aşteptarea unui titlu adecvat primea tot brevetul de „furnizor al Curţii Regale"4. 

1 Lelioara Zamani, Furnizorii Cur/ii Regale din Bucureşti, în „Bucureşti. Material de istoric şi 
muzeografic", voi. 12, M.l.A.M.B., p. 139. 

2 A.N.l.C., Fond Casa Regală - Regele Ferdinand, dos. 46/1915, f. 48. 
3 Ibidem. 
4 Lelioara Zamani, op. rit., p. 139. 
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Brevetul de „furnizor al Casei Regale" era personal şi netransmisibil şi se înmâna fără 
discriminare de rasă şi religie, atât românilor cât şi străinilor. O dată acordat, brevetul 
dădea dreptul punerii însemnelor regalităţii alături de firmă şi putea fi retras dacă titularul 
nu mai îndeplinea o serie de condiţii cerute de regulamentele privitoare la acordarea 
acestui titlu şi anume: a) în caz de faliment, insolvabilitate sau în urma unei sentinţe 
judiciare care atingea onoarea titularului; b) în caz când închiria altei persoane fondul 
său comercial pentru oricât de puţin timp; c) în caz când titularul înceta comerţul sau 
profesiunea sa; d) în caz când schimba comerţul sau profesiunea sa; e) în caz când 
brevetatul pentru România s-ar stabili în străinătate; f) în caz de deces al titularului5. 

Furnizorii Palatului Cotroceni - la început reşedinţa familiei A.S.R. Principele 
Moştenitor Ferdinand - erau în mare parte furnizori ai Curţii Regale ai Regelui Carol 
I, dar şi furnizori care nu solicitaseră brevetele de furnizori regali. Astfel, în perioada 
de construcţie şi amenajare a Palatului Cotroceni, arh. Paul Gottereau a recurs la serviciile 
firmei „Friederich Kisch - sticlar"6 pentru fumizarea geamurilor palatului, la serviciile 
firmei „Teirich şi Lepopolder"7 pentru livrarea elementelor necesare alimentării cu apă 
a palatului şi a instalaţiilor sanitare ale acestuia, iar firma franceză „Maison Krieger 
Damon et Colin"8 din Paris a făcut o ofertă de mobilier Palatului Cotroceni la începutul 
anului 1895, pentru mobilarea încăperilor de la parter: marele salon de recepţie, sufrageria 
de gală, cabinetul de lucru al principelui Ferdinand, marele salon al principesei Maria, 
salonul bizantin, precum şi a încăperilor de la etajul I ca: dormitorul A.A.L.L.R.R. -
principele Ferdinand şi principesa Maria, cabinetele lor de toaletă, apartamentul pentru 
oaspeţi şi alte încăperi de mai mici dimensiuni. 

Pentru realizarea tâmplăriei s-a recurs la firma „E. Vollichard - tâmplar de binale, 
mobile şi parchetar"9, la firma „A. Weigand" 10 din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 161 
pentru livrarea sobelor de faianţă şi terra-cotta, iar pentru covoare la firma „Philipp 
Hass şi fiii", care aveau fabrica şi magazinul general în Viena şi o sucursală la Bucureşti. 
Această firmă purta însemnele regalităţii şi specificaţia de furnizori ai Curţii Regale a 
României, Austriei şi Italiei 11 . 

În vederea alimentării cu energie electrică a palatului s-a încheiat în iunie 1894 
o convenţie între L. Basset - secretarul particular al regelui Carol I şi Alexandre 
Tassin - directorul Companiei de gaz din Bucureşti, convenţie prin care compania se 
angaja să livreze curentul electric necesar iluminării Palatului Cotroceni, începând de 
la l noiembrie 1895 12. 

După moartea regelui Carol I şi urcarea pe tronul României a principelui 
moştenitor Ferdinand, Palatul Cotroceni a devenit, din octombrie 1914, reşedinţă a 
noii familii regale, care a început să organizeze administraţia Casei Regale, potrivit 
vederilor sale. Aşadar, la cererea reginei Maria, Palatul Cotroceni a cunoscut o serie 
de intervenţii constructive, constând în extinderea unor aripi ale palatului şi 

reamenajarea unor spaţii prin intervenţiile arhitecţilor Karel Liman, Ion Ernest şi 
Grigore Cerchez. Pentru realizarea acestor transformări, arhitecţii au lucrat cu firma 

5 A.N.l.C„ Fond Casa Regală - Regele Ferdinand 
6 A.N.l.C., Fond Castele şi Palate - Palatul Cotroceni, dos. 165/1895, f. 27. 
7 Ibidem, f. 28. 
8 Ibidem, f. 1-23. 
9 Ibidem, f. 30. 
10 Ibidem, f. 31. 
11 Ibidem, f. 32. 
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de construcţii şi lucrări publice „Pietro Axerio" din Bucureşti, Calea Plevnei nr. 121, 
care deţinea brevetul de „furnizor al Curţii Regale" 13 . Această firmă a asigurat execuţia 
majorităţii lucrărilor de construcţii şi reparaţii atât în interiorul cât şi în exteriorul 
palatului, în perioada 1916-1930, precum şi după preluarea acesteia de către succesorul 
lui Pietro Axerio - fratele său Giovanni Axerio. Astfel, firma Axerio a executat în 
decembrie 1926 construcţia Salonului de vânătoare al regelui Ferdinand, prin 
transformarea a două saloane, lucrări în valoare totală de 840.141 lei 14. 

Alături de firma Axerio, Societatea Anonimă Românească pentru întreprinderi 
electrotehnice, electrochimice şi mecanice „Energia" din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 
28, a realizat instalaţia de electricitate a Salonului de vânătoare, în valoare de 54.900 
lei 15, iar „Caloria - Societate în nume colectiv de încălziri centrale, instalaţiuni sanitare" 
din Bucureşti, str. Antim nr. 22, a realizat încălzirea centrală a Salonului de vânătoare, 
în valoare totală de 66.800 lei 16. 

Revenind la perioada de început a transformărilor solicitate de regina Maria, 
pentru realizarea instalaţiei de încălzire centrală a palatului, s-a apelat în noiembrie 
1918 la firma elveţiană „Sulzer Freres" 17, care avea o sucursală în Bucureşti, str. 
Dimitrie A. Sturdza nr. 17, iar pentru lucrări de reparaţii la instalaţiile de canalizare, 
rezervoare de apă, robinete s-a recurs la următoarele firme şi anume: „Gologan Şi 
Gaetan'', Bucureşti, str. Colţei nr. 4 18, „B. Schreiber", Bucureşti, Calea Griviţei nr. 
75 19 şi „B. Gaiser'', Bucureşti, Calea Griviţei nr. 13820, firmă care deţinea şi brevetul 
de furnizor al Curţii Regale. 

În ceea ce priveşte lucrările de zugrăveli şi vopsitorie s-a apelat la firma „M. 
Foleanu - întreprindere de lucrări publice"21 , Bucureşti, str. Palas nr. 3, care în luna iulie 
1922 a executat lucrări de zugrăveală şi vopsitorie în ulei şi clei la biblioteca Ferdinand, 
apartamentul regelui Ferdinand şi apartamentul reginei Maria. În vederea realizării 
lucrărilor de tapiţerie s-a apelat, începând d.in 1922 şi până în 1930, la „G. Ionescu -
tapiţer-decorator", Bucureşti, str. Alexandru Lahovari, a cărui firmă se ocupa de 
întreţinerea şi repararea covoarelor, transperantelor şi a pluşului de la perdele şi draperii22 . 

Paralel cu construcţia palatului a început şi amenajarea parcului Palatului Cotroceni. 
Astfel, s-au făcut trotuare, folosindu-se piatră de Sinaia, s-a turnat pietriş pe alei, s-a 
pavat curtea bisericii şi grajdului şi s-a ridicat „florăria". Este vorba de un număr de sere 
de flori, care au jucat un rol important în istoria economică a palatului, întrucât se 
realizau însemnate sume de bani de pe urma vânzării răsadurilor de plante în ghivece 
şi a florilor tăiate. O parte din flori erau fumizate pentru nevoile Casei Regale, iar restul 
erau vândute diverselor florării din Bucureşti sau erau comercializate prin magazinele 
proprii, cum era magazinul din Calea Victoriei. Seminţele de flori erau comandate la 

12 Ibidem, dos. I68/1903, f. 4-5. 
13 /bidem, dos. 173/I916, f. 91, 95. 
14 Ibidem, dos. 18211926, f. I 02. 
LI Ibidem, dos 18311927, f. 46. 
16 Ibidem, f. 63. 
17 A.N.LC., Fond Castele şi Palate - Palatul Cotroceni, dos. 17511919, f 9. 
18 Ibidem, dos. 173/1916, f. 6. 
19 Ibidem, f 7. 
20 Ibidem, f 10. 
21 A.N.LC., Fond Castele şi Palate - Palatul Cotroceni, dos. 17811922, f. 54. 
22 Ibidem, dos. 17811922, f. 6; dos. 17911923, f. 40; dos. 18011924, f. 39; dos. I 8611929. 
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diverse firme străine - de pildă „Erbst Benary" din Germania, dar şi la firme din 
Bucureşti, precum: Seminţeria „Faraudo - societate în nume colectiv pentru comerţul 
exploataţiunii şi întreprinderilor de horticultură"23, Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 
237, Seminţeria „Flora - Alois Kaurek'', Bucureşti, str. Carol nr. 924 şi Seminţeria 
„Pildner", Bucureşti, str. Carol nr. 11 25• 

Legat de aprovizionarea cu alimente a palatului, Administraţia Casei Regale apela 
la o serie de firme, care în timp au devenit furnizori consecvenţi şi constanţi ai palatului. 
Este vorba despre franzelăria de lux „Otto Gagel"26, Bucureşti, str. Puţu cu Apă Rece 
nr. 40, care furnizau palatului: pâini simple, franzele, cornuri şi caizere. 

Furnizorul „Gustav Reitz - succesor al lui D.P. Niculescu"28, din Bucureşti, str. 
Carol nr. 54, comerciant de coloniale, delicatese, conserve indigene, franceze, engleze, 
germane şi de specialităţi de la C.H. Knorr livra bucătăriei palatului următoarele produse: 
muştar, măsline, brânză, untdelemn, boia, schvaitzer, cartofi, parmezan, sardele, macrou, 
heringi, fasole, castane, alune curăţate, nuci, tapioca, vanilie, scorţişoară, smochine, 
migdale, compot, griş şi zahăr cubic. Fraţii Fritz şi Victor Rochus - care aveau o fabrică 
de mezeluri şi conserve29, Bucureşti, str. Tăbăcarilor, asigurau fumizarea mezelurilor şi 
anume: şuncă, crenwurşti, cotlet afumat, piept afumat, leberwurst, salam Sibiu, parizer, 
cârnăciori Praga, Debreţini, schvaitzer. 

Acestor firme li se alătura „Confiseria Ionescu" care deţinea brevetul de furnizor 
al Curţii Regale şi magazine în P-ţa Sf. Gheorghe, str. Lipscani nr. 81-83 şi str. Colţei 
nr. 2-4 şi care furniza cofetăriei Palatului Cotroceni, bomboane „Grand marechal", 
fructe confiate, biscuiţi şi cozonaci. De exemplu, cu prilejul Sfântului Paşte din mai 
1924, confiseria Ionescu a livrat palatului un număr de 15 cozonaci, în valoare de 
1.500 lei30. 

Magazinul specializat în vânzări de cafea, ceai, cacao şi ciocolată „La pomul de 
cafea", furnizor al Curţii Regale31 , Bucureşti, str. Paris (Doamnei) nr. 20, asigura livrarea 
cafelei, iar firma „Ioan Niţulescu - Hala de fructe"32 asigura livrarea fructelor precum: 
cireşe, căpşuni, zmeură. 

Din prezentarea acestor firme furnizoare de alimente, se poate vedea modul cum 
erau organizate mesele regale, ce alimente se serveau la aceste mese, care potrivit 
spuselor principesei Elena, după căsătoria sa cu principele Carol „erau pline de fast şi 
bogăţie şi la ele participau întotdeauna alături de familia regală şi câţiva membri ai 
Curţii - un aghiotant, o doamnă de onoare, ofiţerul de serviciu şi o guvernantă precum 
şi numeroşi musafiri"33 . 

Un alt aspect important l-a reprezentat vestimentaţia atât a familiei regale cât şi 
a personalului Curţii Regale. Pentru fumizarea de noi haine sau repararea celor vechi ale 

23 A.N.1.C., Fond Castele şi Palate - Palatul Cotroceni, dos. 184/1928, f. 124. 
24 Ibidem, dos. 179/1923, f. 33; dos. I 88/1930, f. 60; dos. 184/1928, f. 125. 
25 Ibidem, dos. 188/1930, f. 61. 
26 Ibidem, dos. 175/1919, f. 14. 
27 Ibidem, dos. 179/1923, f. 29. 
28 Ibidem, f. 41. 
29 Ibidem, dos. 188/1930, f. 78. 
30 Ibidem, dos. 180/1924, f. 14. 
31 Ibidem, dos. 173/1916, f. 18. 
32 Ibidem, f. 85. 
33 Arthur Gould Lee, Elena regina-mamă a României, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000, 

p. 75-76. 
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personalului curţii, se apela la „Croitoria Cotroceni - Grigore M. Georgescu"34, Bucureşti, 
str. Cotroceni nr. 14. Un alt furnizor era „Vasile Georgescu şi fiul - succesorul lui Nancu 
Mincovici"35, Calea Victoriei nr. 83, care avea un magazin cu ordine militare şi tot felul 
de broderii şi care deţinea şi brevetul de furnizor al Curţii Regale; fabrica de stofe 
„Palladino e Pignalosa" din Roma, furnizor al Curţii Regale de asemenea, a livrat palatului, 
ţesături din mătase36 , iar magazinul „Anna Novak" din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 88 
(vis-a-vis de biserica Creţulescu)37 , magazin specializat în vânzarea mânuşilor şi cravatelor 
a asi~rat livrarea mănuşilor necesare Administraţiei Palatului Cotroceni. 

In ceea ce priveşte vestimentaţia familiei regale (în special a reginei Maria), 
aceasta era foarte variată, casele de modă la care regina apela fiind: Casa de modă 
„Esther Meyer", „La Maison Bear", „Maison Nouvelle" şi „Patou" din Paris şi „Ernestine 
Bouet" din Bucureşti 38 şi care livrau reginei rochii de mătase, de lână şi mantouri. De 
exemplu, în aprilie 1930, regina Maria a primit din partea sucursalei de lux a magazinului 
„Samaritaine" din Paris, invitaţia de a participa la o vânzare de blănuri şi alte articole 
de îmbrăcăminte ca rochii pentru casino, bluze, costume de plajă, mănuşi, pălării, stofe 
la care au adăugat şi lista de preţuri. Pentru repararea bijuteriilor şi modificarea unora 
dintre ele, regina Maria a apelat la firma „Cartier" din Paris39. 

Pentru livrarea articolelor de menaj, Administraţia Palatului Cotroceni apela la 
firma „Gospodina - articole de menaj I. Segall"40, Bucureşti, str. Câmpineanu nr. 20, 
care a livrat Palatului Cotroceni, cu ocazia încoronării: ceşti de cafea, de lapte, chesele, 
pahare, linguriţe nichelate, furculiţe cu mâner de lemn, storcătoare de lămâie din sticlă, 
în valoare de 2.740 lei, iar pentru porţelanuri se apela la Societatea Anonimă pentru 
porţelanuri „Rosenthal"41 . 

Un alt furnizor al Palatului Cotroceni a fost „Socec'', care avea cunoscuta librărie 
de pe Calea Victoriei nr. 31, care deţinea brevetul de furnizor al Curţii Regale şi livra 
palatului cărţi de literatură în diferite limbi, dar şi obiecte de papetărie precum: topuri 
de hârtie, registre, mape, plicuri, cerneală, ace, calendare, peniţe, creioane42. 

De asemenea, dacă în noiembrie 1915, în curtea Palatului Cotroceni s-a înfiinţat 
un cinematograf, care urma să fie întreţinut de Primăria oraşului Bucureşti43 , în noiembrie 
1929, Fabrica de mobile fine şi tâmplărie mecanică „Steriade", Bucureşti, str. Ion Creangă 
nr. 8-10, a livrat palatului un ecran de cinematograf pentru regina Maria44, iar Teatru 
- Cinema Lipscani Palace, str. Lipscani nr. 53, a livrat toate materialele necesare acestui 
ecran, în valoare de 5.870 lei45 . 

Legat de viaţa familiei regale la Palatul Cotroceni a fost şi momentul când boala 
regelui Ferdinand a fost diagnosticată ca fiind un cancer inoperabil la intestinul gros, 
fapt care a determinat începerea tratamentului cu radium, la sfârşitul lunii ianuarie 1927. 

34 A.N.l.C„ Fond Castele şi Palate - Palatul Cotroceni, dos. 173/1916, f. li. 
35 Ibidem, p. 37. 
36 Ibidem, dos. 183/1927, f. 224. 
37 Ibidem, dos. 173/1916, f. 76. 
38 A.N.l.C., Fond Regina Maria, IV, dos. 33/1918-1938, f. 12, 20. 
39 Ibidem. 
40 A.N.l.C., Fond Castele şi Palate - Palatul Cotroceni, dos. 17811922, f. 63 şi dos. 17911923, f. 32. 
41 Ibidem, dos. 186/1929, f. 67. 
42 Ibidem, dos.18711929. 
43 Ibidem, dos. 17211915, f. 16. 
44 Ibidem, dos. 186/1929, f. 130. 
45 Ibidem, f. 129. 
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Pentru livrarea aparatului de radium - necesar tratamentului regelui - s-a apelat la firma 
„Carol Biinger", depozit general de instrumente chirurgicale şi articole de laborator46 

din Bucureşti, str. Brezoianu nr. 4, furnizor al diferitelor clinici, autorităţi civile şi 
militare. Această firmă a asigurat atât livrarea cât şi montarea la palat a aparatului, în 
valoare de 26. 755 lei. 

Deoarece Palatul Cotroceni era o reşedinţă foarte importantă în peisajul reşedinţelor 
regale, pentru asigurarea atât a clădirilor cât şi a mobilierului, Administraţia Casei 
Regale a apelat la Societatea Generală de asigurare „Dacia Română"47 . De exemplu, în 
februarie 1930, această societate a asigurat mobilierul din Palatul Cotroceni la o valoare 
de 10.044.000 lei48 . 

Concluzionând, se poate spune că furnizorii Palatului Regal Cotroceni erau atât 
cei care deţineau brevetul de furnizor al Curţii Regale obţinut încă din timpul regelui 
Carol I, cât şi furnizori care nu deţineau (sau care nu solicitaseră brevetul de furnizor 
al Curţii Regale), dar care prin faptul că livrau mărfuri de bună calitate au devenit 
furnizori consecvenţi şi constanţi ai acesteia. Dacă uneori avea un aspect uşor caritabil, 
titlul de furnizor al Curţii Regale a urmărit promovarea unor specialişti ce prezentau 
garanţii sociale, profesionale şi morale; era o recunoaştere oficială a meritelor acestora. 
Prin acest titlu, regalitatea a încurajat meşteşugurile, producţia, serviciile, deţinerea lui 
fiind un bun exemplu de urmat. 

Dacă la începutul construcţiei şi funcţionării palatului ( 1895-1900), majoritatea 
furnizorilor erau străini din străinătate sau firme străine cu sucursale în Bucureşti, după 
1914 în prim planul vieţii economice a Capitalei s-au impus în aproape toate domeniile 
şi meşteşugarii şi comercianţii români (chiar dacă unii dintre ei erau de altă naţionalitate). 

Cunoaşterea acestor furnizori ai Casei Regale în general şi ai Palatului Cotroceni 
în special, implică şi cunoaşterea unor aspecte de viaţă cotidiană, legate de modul de 
amenajare a locuinţei, de modul de organizare al meselor regale, modul de alegere a 
vestimentaţiei şi de petrecere a timpului liber. 

Curtea Regală a României a sprijinit (uneori în condiţii nu foarte uşoare) pe toţi 
aceşti comercianţi, industriaşi şi ofertanţi de servicii, fapt care a dus la creşterea calităţii 
produselor şi a serviciilor, acestea aliniindu-se exigenţelor europene ale vremii. 

SUMMARY 
Providers of the Cotroceni Roya/ Pa/ace (1895-1930) 

The Cotroceni royal palace has known severa! stages: it was a voivodal residence, a princely palace 
and then a royal palace. In 1893, the Romanian state has allocated a credit of 1.700.000 lei for the building 
of a palace to be used by Prince Ferdinand, as a permanent residence. 

The certificates of royal providers were first given by King Carol 151
, to reputed handicraftsmen, 

manufacturers, tradesmen. 

46 Ibidem, dos. 183/1927, f. 11. 
47 Ibidem, dos. 173/1927, f. 8-9. 
48 Ibidem, dos. 188/1930, f. 30. 
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COMERCIANŢI, COMERŢ 

SI PRETURI ÎN BUCURESTI • • • 
(SF. SEC. AL XVIII-LEA -

SF. SEC. AL XIX-LEA) 

Camelia Ene 

Comerţul a reprezentat pentru Bucureşti o importantă componentă a v1eţ11 

economice şi sociale, aşa cum spaţiul românesc a fost un important loc de confluenţă 
a intereselor comerciale, politice, economice etc. La sfărşitul sec. al XVIII-iea şi începutul 
secolului următor, în contextul în care Ţările Române sunt angrenate în procesul trecerii 
de la feudalism la capitalism, importanţa Bucureştiului creşte considerabil. 

Dacă la sfârşitul secolului trecut economia naturală domina viaţa Bucureştilor, în 
veacul următor, pe măsură ce relaţiile capitaliste se dezvoltă, economia dobândeşte un 
pregnant caracter precapitalist în care creşte considerabil rolul comerţului şi al 
comercianţilor. De altfel, cum este bine cunoscut şi înain~e de această perioadă neguţătorii 
din Bucureşti au avut un aport relevant la viaţa cetăţii. In noul context, însă, pe măsură 
ce societatea se modernizează este firesc ca rolul lor să crească considerabil şi deopotrivă 
să se racordeze la noile exigenţe ale societăţii. Aspectul cel mai important în această 
perspectivă, îl constituie reglementările în sens modem care privesc în ansamblu societatea 
românească, cât şi reglementările care se referă strict la domeniul comercial. O influenţă 
extrem de importantă care marchează nu numai evoluţia comerţului şi a comercianţilor 
bucureşteni o constituie succesivele reglementări ale circulaţiei monetare din Ţara 
Românească şi crearea sistemului monetar unitar. După cum se cunoaşte, în Bucureşti, 
până la Legea privind înfiinţarea sistemului monetar din 1867, au avut circulaţie în afară 
de leu şi subdiviziunile sale, numeroase ale monede, care, mai mult sau mai puţin, creau 
dificultăţi atât comercianţilor cât şi comerţului în genere. Călătorii străini în Ţara 
Românească erau surprinşi de dezordinea monetară. Francezul Thibault-Lefebvre, pe la 
mijlocul secolului trecut, în lucrarea sa despre Ţara Românească, înfăţişează în felul 
următor ceea ce a văzut în această privinţă: „.„Există astăzi în Valahia monede de toate 
provenienţele şi de toate felurile. Bani de socoteală, monede reale, monede austriece, 
turceşti, ruseşti, şi câteodată monede franceze, engleze, italiene, monede având curs în 
ţările de provenienţă, monede demonetizate şi scoase din circulaţie, toate se găsesc în 
Principate, se primesc, circulă într-o învălmăşeală dăunătoare tuturor cu excepţia zarafilor. 
Aceştia măresc încurcătura generală stimulând mobilitatea cursurilor de schimb ale tuturor 
acestor monede". În ochii unui francez obişnuit în ţara lui cu o reglementare strictă a 
circulaţiei băneşti o asemenea dezordine apărea ca o curiozitate plină de pitoresc orien
tal, însă nu mai puţin ca o trăsătură incompatibilă cu dezvoltarea economică a ţării pe 
calea capitalistă. 

Leul ca unitate de calcul premergătoare leului adoptat în 1867 ca unitate a 
sistemului monetar naţional al României se subîmpărţea în parale, acestea fiind de 
asemenea unităţi de calcul şi nu parale turceşti efective emise în monetăria din 
Constantinopol. Această subîmpărţire a leului de calcul în 40 parale - tot calcul s-a 
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menţinut până la dispariţia definitivă a unităţii monetare respective chiar dacă de-a 
lungul timpului echivalenţa leului de calcul în parale turceşti a crescut, ajungând la 
paritatea de I la 60 sau 80 parale turceşti efective. Pentru a desemna jumătatea unui leu 
de calcul, contemporanii au adoptat sub influenţa limbii surse, termenul „pol" aducă 
jumătate. Şi cum jumătatea de leu reprezintă o sumă de 20 parale, cu timpul, termenul 
„pol" a ajuns să desemneze o monedă având valoarea nominală de 20 unităţi, în speţă 
20 lei, începând din 1870 când a fost emisă prima monedă cu această valoare. Prin 
adoptarea leului de calcul, preţurile erau exprimate mai departe în lei şi parale de calcul, 
iar plata efectivă se făcea cu ajutorul unor monede efective existente în circulaţia locală, 
dar de provenienţă diversă ca de exemplu, ducatul de aur austriac, unguresc, olandez sau 
monede de argint: taleri imperiali (şi crontaleri), creiţari austrieci, ruble ruseşti, taleri 
colonaţi, spanioli etc. 

Printre monedele străine aflate în circulaţie - la mijlocul sec. al XIX-iea - în Ţara 
Românească, până la 1867 cele mai cunoscute erau: de aur (napoleonul francez - 20 
franci, lira sterlină, lira otomană şi ducatul austriac), iar printre monedele de argint 
(piesele de 5 franci, icosarul - Turcia, jumătate de imperial, rubla şi piesele de 50 
copeici, 30, 25, 20, 15, IO, 4, I - de Rusia, sfanţigi - poli şi sfert, firfirici, sorcoveţi 
austrieci, creiţari de mai multe mărimi - de Austria, precum şi talerul de Prusia, zgripsorii, 
ţechinii, crontalerii). 

Introducerea sistemului monetar bimetalist în 1867 înlătură în linii esenţiale haosul 
financiar, în circulaţie rămânând doar câteva monede în afară de leu: napoleonul - 20,00 
franci - 54,00 lei; lira sterlină: 25,20 franci - 68,00 lei; galbenul austriac: 11,85 franci 
- 32,00 lei; lira otomană: 22,68 franci - 61,10 lei; polul imperial rus: 20,37 franci -
55,00 lei, acestea fiind monede de aur. Cele de argint rămase în circulaţie erau următoarele: 
piesa de 5 franci - 13,20 lei; piesa de 1 franc - 2,28 lei; piesa de I schilling: l ,26 franci 
- 3, 15 lei; sfanţigul: 0,83 franci - 2, I O lei; icosarul: 4,5 franci - 12, 1 O lei; rubla de 
argint nouă: 3,89 franci - 10,20 lei; rubla veche: 3,70 franci - 10,00 lei. 

Înlăturarea definitivă a circulaţiei paralele a mai multor monede are loc în 1890 
când se adoptă monometalismul, sistem bănesc al leului cu bază monometalistă în aur, 
factor important în stimularea dezvoltării economico-sociale a capitalei şi a Ţării 
Româneşti în perioada respectivă ca şi ulterior. 

Breasla comercianţilor, apărută cu mult timp înainte de veacul al XVIII-iea, are 
o alcătuire care se dezvoltă pe măsură ce activitatea comercială în Bucureşti cunoaşte 
o creştere accentuată. Neguţătorii din toate timpurile au fost cinstiţi, privilegiaţi şi 

consideraţi de domnii ţării drept „clasa care urmează în cinste după boierii şi mai marii 
proprietarilor de pământuri". Deşi la sfărşitul secolului al XVIII-iea existau în Bucureşti 
un număr însemnat de negustori străini, greci, turci, bulgari, albanezi, pătura de negustori 
autohtoni sporeşte numeric, începe să se organizeze şi să ceară anumite drepturi. Comerţul 
se diversifică, apar tot mai multe categorii de comercianţi ce nu îi agreau pe „venetici" 
stabiliţi temporar sau definitiv în ţară şi aflaţi sub protecţia consulatelor străine. Băcănia, 
care „trebuia să se îngrijească de toate cele ale mâncării obştei" era ramura cea mai 
răspândită a comerţului. În timpuri grele ca şi în cele de belşug articolul mâncării 
trebuia să se găsească în prăvălia băcanului. Principalele produse comercializate erau: 
alimentare (carne, peşte, unt-de-lemn, unt de vacă, ouăle, zahărul, fasolea, mazărea, 
lintea, făina de grâu şi bineînţeles jimbla), de îmbrăcăminte (postavul, tropaorul, nafele 
de vulpi etc.). 
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Dezvoltarea producţiei şi circulaţiei capitaliste determină scindarea activităţii 
comerciale în comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul. Comerţul cu ridicata era în 
general specializat în desfacerea anumitor produse ca: cereale, vite, lemn, coloniale, 
manufactură. Una din cele mai vechi forme de comerţ cu ridicata - dar şi cu amănuntul 
au fost bâlciurile respectiv iarmaroacele. 

Până în deceniul 9 al sec. XIX, aceste forme de comerţ au ocupat un loc impor
tant în activitatea comercială bucureşteană. Odată cu dezvoltarea mijloacelor de trans
port şi comunicaţie începe să se dezvolte comerţul pe bază de mostre pentru export şi 
import îndeosebi. 

Dezvoltarea economiei şi a comerţului creează condiţii deschiderii unor expoziţii 
care, tăcând cunoscută producţia industrială şi agricolă din ţară au înlesnit desfacerea ei. 
În a doua jumătate a sec. al XIX-iea, în Bucureşti au avut loc două asemenea expoziţii: 
la 1865 „Expoziţia naţională de vite, flori, legume, produse agricole şi industriale" şi, 
la 1873 o „Expoziţie naţională generală". 

În ce priveşte comerţul cu amănuntul, în Bucureşti, el se practică permanent în 
prăvălii ale negustorilor şi ale meşteşugarilor. Pe lângă comerţul stabil cu amănuntul sau 
acela din oboare şi târguri săptămânale în Bucureşti era răspândit şi comerţul ambulant 
- practicat de aşa-zişii marchetani - care cutreierau zonele limitrofe ale Bucureştiului 
purtându-şi marfa în căruţe cu cai. 

Negustorii, în special băcanii, utilizau munca unor lucrători, în special minori, 
care, cu timpul se transformă într-o categorie socială distinctă: funcţionari comerciali. 
„Lumea nouă" din 18 noiembrie 1841 publică: „ ... Te cuprindă mila când îi vezi muncind 
câteodată 14-18 ceasuri pe zi istovindu-şi puterile, muncind în cârciumi, fierării, 
băcănii ... ". Salariul acestor copii era derizoriu. Abia în al doilea an de serviciu căpătau 
I O lei pe lună în condiţiile în care un kg de fasole uscată costa 0,30 lei, iar un kg pâine 
- 0,15 lei. Acest salariu echivala cu 30 de pâini (4,5 lei) şi cu 18,3 kg fasole (5,5 lei) 
pe lună, deci, nu-i acoperea decât o hrană foarte sărăcăcioasă neluând în calcul 
îmbrăcămintea, încălţămintea, adăpostul. Utilizarea pe scară largă a copiilor în prăvălie 
era folosită şi pentru acordarea unor lefuri derizorii salariaţilor comerciali maturi. Astfel, 
în Bucureşti, salariaţii comerciali care munciseră câte 8-10 ani în aceeaşi prăvălie nu 
aveau decât între 40-70 lei pe lună, ceea ce, dacă ţinem seama de preţurile următoare 
relevate de „Lumea nouă" la 3 noiembrie 1894: I kg de untură costa 1,20 lei; I kg de 
zahăr - I leu; 1 I de lapte - 0,40 lei. Dacă considerăm o medie de 3 copii la fiecare 
familie se dovedeşte că salariul lor era sub minimul necesar al existenţei. 

Situaţia relatată de „Lumea nouă" contrastează evident cu cele afirmate de Dionisie 
Eclesiarhul la sfârşitul veacului al XVIII-iea: „Toţi se bucurau şi fără grijă petreceau, 
ieftinătatea era la mărfuri şi la dobitoace: boii, vacile, oile, caprele cu puţin preţ, bucatele 
cu mai puţin preţ". Boul de plug costa 10 lei; cel ales - 15 lei; vaca de lapte costa 6 
lei; calul cârlan de 3 ani - 8 lei; cel de călărie - 20 lei, iar cel boieresc - 40 lei; oaia 
cu mielul - 1 leu; capra cu iedul - I zlot; carnea - I para sau 2 - ocaua; găina - 2-
3 parale; vinul 1 O parale vadra; 10 ouă - 2 parale; gâsca - 6-7 parale; curcanul cel mare 
- 15 parale; făina de grâu - 1 para/ocaua; peştele era berechet: morunul proaspăt de 
Dunăre - 4 parale/ocaua la târg, 8 parale/ocaua la Scaune; crapul, somnul - 5 parale şi 
4 parale/ocaua; icrele tescuite de morun - 30 parale/ocaua; icrele proaspete - 20 parale/ 
ocaua; zahărul - 2 lei/ocaua (cel bun); 2 zloţi zahărul mai prost; cafeaua - 2 zloţi; unt 
de lemn - 20 parale/ocaua; unt de vacă 6 parale/ocaua; „cu puţin îşi tăcea omul şi 
îmbrăcăminte": postavul de Anglia costa 8 lei cotu, cel mult 10 lei; postavurile franceze 
sunt mai puţine pentru că sunt mai scumpe. 
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Diferenţa frapantă între preţuri care se înregistrează în decurs de aproape un secol 
arată tendinţa de creştere a acestora în paralel cu accentuarea dezvoltării capitaliste a 
României. Ca întotdeauna cei care suportă creşterea preţurilor sunt oamenii de rând care 
constituiau majoritatea populaţiei Bucureştiului. Cum şi în ce sens evoluează politica 
preţurilor în Bucureşti, care erau mecanismele de punere în aplicare şi mai ales efectele 
în plan social rezultă din cele ce unnează. Astfel, nartul, care reprezenta o reglementare 
periodică a preţurilor stabilită de domni împreună cu Divanul ţării - în favoarea negustorilor 
- înregistrează unnătoarele fluctuaţii. La 20 noiembrie 1809 preţurile la principalele produse 
alimentare erau: ocaua de mălai - 2 parale; raţa - 15 parale; gâsca - 30 parale; curca -
50 parale; I ou - I para; laptele dulce/ocaua - I O parale; fasolea - 6 parale; ceapa uscată 
- 4 parale/ocaua; lintea - 6 parale/ocaua; bobul - 6 parale/ocaua; 5 morcovi -1 para; 7 
fire de pătrunjel - 1 para; ridichea mare - 1 para (cele mici - 4 la para); gulia mare - 2 
parale (cele mici - 4 la para); ocaua de prune uscate 10 parale; peştele de heleşteu, mare, 
proaspăt - 24 parale/ocaua; 1 căpăţână de varză acră - 4 parale; mierea - 28 parale ocaua; 
pâinea l O parale. La diferenţă de numai 2 ani, la 22 ianuarie 1811, preţurile la acelaşi 
produse înregistrează valori mai ridicate. Astfel, pâinea costă 16 parale; mălai - 14 parale/ 
ocaua; găina - I taler şi 1 O parale, raţa - l taler şi I O parale; gâsca - 2 taleri; ceapa uscată 
- 5 parale; laptele - 8 taleri/ocaua; fasolea - 1 taler/ocaua; lintea - 18 parale/ocaua; 
peştele mare de heleşteu - 32 parale/ocaua; o căpăţână de varză acră - 6 parale; mierea 
- I taler şi 15 parale/ocaua; suta/oca făină - 50 taleri; kila de grâu - 11 O taleri; nartul la 
zarzavaturi nu se schimbă în această perioadă. Deşi nartul avea drept scop frânarea speculei 
exista tendinţa ca negustorul „„.aici în oraşul Bucureştilor să nu respecte narturile la 
legume, pâine şi băuturi şi să vândă peste preţul ce s-au pus" după cum relevă un docu
ment din noiembrie 1811 emis de Divan. 

Pe măsură ce circulaţia monetară se reglementează, şi, în acelaşi timp apar unele 
nonne în ce priveşte desfăşurarea comerţului, politica preţurilor dobândeşte o tendinţă de 
creştere care, în linii esenţiale se menţine nealterată până la sfărşitul sec. al XIX-iea. 
Putem exemplifica în acest sens raportul de proporţionalitate între creşterea valorii monedei 
aflate în circulaţie şi preţul în prima jumătate a veacului al XIX-iea. De la 4 şi l/2 lei vechi 
în 1877 valoarea galbenului creşte la 71/2 în anul 1802; la 15 lei la 1821, 25 lei la 1825 
şi la 31 şi 1/2 ajunge la 1832. Preţul grâului urcă de la 2 lei kila în anul 1777 la 15 lei 
în anul 1821; 28 lei la 1822 ajungând la 70 lei preţ de mijloc - kila la 1832. 

lată în continuare câteva preţuri la produse alimentare de bază practicată în anul 
1833 în raport cu cele de la 1827: kila de grâu (de 300 ocale) se vindea şi cu 100 lei 
în loc de 30 lei (de 360 ocale) la 1827; carnea de vacă de la 14 parale 1827 - la 26 
parale (ocaua de 400 dramuri) în 1833; carnea de oaie: de la 12-14 parale la 1827 la 
- 16-28 parale la 1833; o găină: 30 parale la 1827 - 3 lei la 1833; kila de porumb: 18 
lei la 1827 - 60 lei la 1833; pâinea de 320 dramuri: de la 4 parale la 1827 - la 26 parale 
la 1833; kila de orz sau ovăz la 1833 costă 50 lei; ocaua de brânză: 1 leu şi 30 parale; 
ocaua de peşte sărat: 1 leu şi 42 parale; ocaua de carne sărată - l leu; o vadră de vin 
- 5 lei; un porc: 63 lei. 

Urcarea preţurilor e constatată şi de consulul austriac din Bucureşti într-un raport 
din 26 mai 1834. Consemnează creşterea preţului la cereale, făn, lemne de foc în anul 
1834 în comparaţie cu anul 1826. Dacă la 1826 plătea 3-4 lei pentru un car cu lemne, 
la 1834 era nevoit să dea de 5 ori mai mult. Pentru serviciul sacalelor consulul plăteşte 
Agiei 7 galbeni pe an; leafa agentului, de 4.000 fiorini pe an este insuficientă, chiria e 
de 1.060 fiorini „şezând cu altul în casă". Cancelarul abia se poate hrăni, „necum să se 
mai răcorească vara printr-o plimbare cu birja". 
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Paralel cu urcarea în lei a preţului monedelor are loc şi o urcare în lei a produselor; 
calculând această creştere constatăm că în timp de 50 de ani, de la 1800 până la 1850 
preţul general al produselor în lei se măreşte cam de 1 O ori. Urmărind în continuare 
preţul grâului care prezintă o deosebită importanţă, creşterea în lei este următoarea: la 
1837 - între 50-70 lei (preţul mediu); la 1842 - 70 lei; la 1847 - 142 lei; la 1852 -
70 lei; la I 857 - I20 lei. 

Creşterea preţurilor nu va fi stopată ca urmare a aplicării legii pentru înfiinţarea 
sistemului monetar din 1867. Adoptarea şi menţinerea bimetalismului are consecinţe negative 
deosebit de puternice în raport socio-economic. Contradicţia dintre rigiditatea legală, 
consacrată în 1867, a raportului de valoare dintre cele două metale (raportul I: 14,38 
stabilit prin legea monetară la 1867 şi l: 15,5 stabilit de Uniunea Latină - bastionul 
bimetalismului) şi schimbările pe care acest raport le înregistra pe piaţă au dus la crearea 
unui agio al aurului faţă de argint. Datorită agiou-ului - reprezentând suma plătită în plus 
peste raportul de valoare fixat prin lege, aplicarea sistemului monetar bazat pe bimetalism 
a provocat criză monetară. În şedinţa Adunării Deputaţilor din 29 noiembrie/11 decembrie 
1884, P. P. carp afirmă „S-a constatat pretutindeni o creştere exagerată a tuturor obiectelor 
din comerţ". Statistica preţurilor nefiind atunci bazată pe principii ştiinţifice reflectă palid 
întreaga amploare a creşterii preţurilor. Evoluţia unor preţuri pe piaţa capitalei consemnate 
de Monitorul Comunal al primăriei Bucureşti nu poate indica această amploare ci numai 
tendinţa de creştere (medii aritmetice în lei): carnea de porc - l oca - de la 0,87 în 1876 
la 1,02 în 1882; carnea de vacă/I oca - de la 0,83 în 1876 la 1,14 în 1882; mălaiul/1000 
oca de la 10,90 în 1876 la 19,00 în 1882. Făina de grâu ajunge la 140 lei în ianuarie 1878 
iar mălaiul trece de la 11 lei/ l 00 oca la 25 lei. În aceeaşi perioadă salarii le au rămas, în 
general, neschimbate. Monitorul Comunal al primăriei Bucureşti arată că în 1884 sau 1885 
o zi de lucru cu braţele se plătea ca şi în 1876 sau 1880. 

Rapoarte la preţuri, salariile şi veniturile populaţiei nu au acelaşi ritm de creştere. 
Un grup de funcţii şi profesii retribuite de stat pe termen lung, marchează tendinţele 
generale din economia românească. La începutul secolului al XIX-iea lefurile funcţionarilor 
publici variau între 2.800 lei (de calcul) pentru ministrul de interne, 750 lei leafa logofătului 
de Divan şi 400 lei leafa unui maior în timp ce ajutorul social acordat de „Casa Milelor" 
varia între 15 şi 4 lei pe lună. Pensiile se acordau după 8 ani, slujbaşul având drept la l/ 
3 din leafă; după 24 ani - la leafă întreagă şi erau de 60 de lei pe an/pentru scutelnic. În 
aceeaşi perioadă preţul la grâu oscila între 50 şi 120 lei/kila. 

Faţă de salariile particulare, cele de stat au înregistrat o tendinţă specifică: în a 
doua jumătate a sec. al XIX-iea erau, la funcţionari cu grade similare mult mai mari ca 
în întreprinderile particulare. Sistemul salarizării la stat este mai puţin flexibil, modificările 
salariilor în raport cu costul vieţii venind cu întârziere. Salariul unui inginer la 1875 este 
de 665 lei şi creşte la 750 lei în anul 1900 în timp ce a unui desenator scade de la 223 
lei la 1875 la 200 lei la 1900; unui arhitect îi creşte salariul de la 480 lei la I 875 la 550 
lei la 1900 în timp ce unui şef de gară salariul îi rămâne tot de 250 lei în 1900 ca şi 
în 1875; medicul de circumscripţie are salariul de 100 lei în 1875 şi tot 100 lei la I900 
iar un picher primeşte I 60 lei/lună la 1875 şi tot 160 la 1900. O tendinţă generală a 
salariilor în instituţiile de stat este aceea de apropiere a mărimilor la diferite funcţii sau 
profesii cu calificare medie şi inferioară. Se menţin la nivel ridicat salarizările inginerilor, 
ale tehnicienilor. 

Tendinţa care se manifestă în ce priveşte preţurile şi salariile se menţine aproximativ 
în aceiaşi parametri şi în perioadele următoare, modificările care se produc fiind influenţate 
atât de evoluţia economico-socială internă cât şi de unele evoluţii în plan internaţional. 
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SUMMARY 

Merchants, Commerce, Prices in Bucharest 
(end of the JB'hc - end of the 19'hc) 

Commcrce has rcprcsentcd an important component of thc cconomical and social lifo in Bucharcst, 
duc to thc fact that the Romanian arca has bccn a conflucnce point of commercial, cultural, politica( and 
cconomical intcrcsts. 

Thc imponancc of Bucharcst had considcrably incrcascd by thc cnd of thc l 81h ccntury and thc 
bcginning of thc ncxt one, in conncction with thc development of the capitalist rclations, whilc thc cconomy 
had acquired pre-capitalist featurcs duc to which the pan playcd by commcrcc and mcrchants amplified. Thc 
mcrchants of Bucharcst had a relevant contribution in thc lifo of thc town, their pan incrcasing with thc 
modcmization of thc socicty which obliged thcm to adjust to ncw cxigcncics. 

Thc author stresses upon thc cvolution of priccs, cspccially in thc casc of thc main commercial 
products, during almost a ccntury, upon thcir permanent growth according to succcssivc monctary rcgulations 
in Wallachia, till thc unitary monetary systcm was rcachcd. 

As always, thc oncs who stand the priccs growth arc thc ordinary pcople - thc majority. 
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DIN NOU DESPRE MEDALIA 
,,CONSTRUIREA FÂNTÂNILOR 

DIN BUCUREŞTI'', 1846 

Liliana-Nicoleta Hanganu 

Una dintre primele medalii care povestesc despre începuturile modernizării capitalei 
este şi cea dedicată «Construirii fântânilor din Bucureşti» - rară, şi de aceea, menţinută 
în cataloage1 sau publicată2 în studii, dar niciodată cu toate detaliile. Exemplarul pe care 
l-am studiat se află în colecţia Cabinetului Numismatic al Muzeului Municipiului 
Bucureşti3 . 

Piesa4, gravată manual, se descrie astfel: 

AR, 70 mm, 127, 21 g 
Av. C.l.e. În câmp, inscripţie pe şapte rânduri cu alfabet de tranziţie (traducere) 

FANTANELE/S[-]AU CLADIT IN OARSUL/BUCURESCILOR/LA 1846/IN ZILELE 
PRA INALTATULUI[UI]/DOMN/GEORGEE. D. BIBESCU 

Rv. C.l.e. În câmp, zeu fluvial spre stânga, laureat, culcat pe malul unei ape, 
sprijinit cu braţul stâng pe un vas din care curge apa, în mâna dreaptă ţinând o papură. 

Inv. 41641 

Comparând această medalie cu exemplarul5 de la Cabinetul Numismatic6 al 
Muzeului Naţional de Istorie a României - colecţia Academiei Române (aceasta din 
urmă cântărind 130,59 g), atât în ceea ce priveşte factura gravării, calitatea metalului şi 
nu în ultimul rând greutatea (diferenţa între cele două piese fiind insesizabilă, având în 
vedere mijloacele tehnice cu care a fost realizată),. considerăm că şi medalia care poate 
fi admirată în expoziţia permanentă a Muzeului Municipiului Bucureşti este tot o piesă 
originală. 

1 (G. Scvcrcanu, Gh. Iordănescu, E. Groncr), catalogul medaliilor moldo-române cunoscute de la 
1600 până la 1906, în BSNR, III, 1905-1906, 1906, p. 13; G. Buzdugan, Gh. Niculi1a, medalii şi plachete 
româneşti. Memoria metalului, Bucureşti, 1971, p. 235, fără precizarea grcutătii piesei. 

2 Maria Grigoriuţă, Edificii social-culturale şi lucrări edilitare bucureştene din secolul al XIX-iea 
reflectate în medalisticâ, în Bucureşti. materiale de istoric şi muzeografic, V, 1967, p. 200; Constanţa 
Popescu, Câteva medalii româneşti rare, în Studii şi Cercetări de Numismatică, IV, 1968, p. 312, nr. inv. 
C.N.B.A.R. 3940, ncprccizându-sc greutatea medaliei. 

3 Vezi Maria Grigoruţa, art. cit., nota I O, unde este publicat ca fiind galvanoplastic, precizându-se 
că singurul exemplar original se află în colecţia cabinetului Numismatic al Academici Române, colcctie 
păstrată astăzi la Cabinetul Numismatic al Muzeului Na1ional de istoric a României, informaţie preluată din 
Catalogul medaliilor moldo-române ... , din 1906, vezi mai sus, nota I. 

4 În registrul Inventar M.M.B. se precizează următoarele: argint; achizitionată de la N. Bratcs, la data 
de 16.03.1957, cu preţul de 150 Ici. 

5 Despre respectiva medalie, în Catalogul medaliilor moldo-româ11e ... se precizează că: „Dintr'acestea 
se găseşte o piesă autentică în colcqiunca Academici române", deci nu neapărat că ar fi singurul exemplar. 

6 Aducem mulţumirile noastre d-nei Katiuşa Pârvan pentru sprijinul acordat în aflarea datelor tehnice 
ale acestui exemplar. 
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Fig. I Medalia „Construirea făntânilor din Bucureşti" , avers-revers, 1846. 

SUMMARY 
New Considerations Concerning the "Building of the Fountains 

of Bucharest" Meda/ (1846) 

A single item was known, till now, in the numismatic catalogues (AR, 70 mm, 130,59 g), coming 
from the Romanian Academy collection, today - preserved at the Coins Room of the National History 
Museum of Romania. 

Comparing the above-mentioned meda! to the one existing in the collection of the Museum of the 
Municipality of Bucharest, (AR, 70 mm, 127,21 g) , the authoress considers this latter as an original item. 
This second meda! can be admired in the permanent exhibition of the Museum of the Muncicipality of 
Buchares t. 
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CÂTIVA COLECTIONARI 
' ' 

BUCURESTENI DIN VEACUL 
' 

AL XIX-LEA 

Drd. Ionel Ioniţă 

Pentru spaţiul românesc în general şi pentru zona Bucureştilor în special consemnări 
despre diverse colecţii apar încă din sec. al XVIII-iea. 

În contextul transformărilor politice şi sociale ale timpului, obiectele antice încep 
să capete dimensiuni nebănuite 1 • Pe lângă colecţiile de artă sau de carte veche apare 
aceast~ tentaţie a antichităţilor, a obiectelor vechi descoperite în săpături. 

In primele decenii ale sec. al XIX-iea se remarcă încercările a tot mai mulţi 
„colecţionari" pentru descoperirea pieselor istorice precum şi a exemplarelor de excepţie, 
aşa numitele „curiozităţi" din flora şi fauna locale2. Această activitate intensă a dus la 
apariţia multor colecţii particulare de cele mai multe ori cu un caracter eterogen. Se 
găseau adunate la un loc pictură, sculptură, argintărie, bijuterii, medalii, bronzuri, 
numismatică, faianţă, porţelan etc. 

Descoperirea şi colecţionarea pieselor istorice precum şi a obiectelor de artă a 
început să devină o preocupare importantă pentru multe persoane particulare cu posibilităţi 
financiare însemnate. Justificată din perspectiva tezaurizării, colecţionarea bunurilor 
culturale îşi găseşte susţinere şi în preocupări de natură istorică, religioasă sau estetică3 . 

Deplasările, uneori de lungă durată, legate de inventarierea monumentelor sau de 
săpături arheologice, organizate cu metode mai mult sau mai puţin ştiinţifice, au fost 
iniţiate şi susţinute în unele cazuri şi de stat, dar de cele mai multe ori au fost subvenţionate 
din resurse proprii4 . 

În linii mari se poate vorbi despre colecţionarea relativ instituţionalizată şi despre 
aceea a almatorului, despre iniţiativa statului şi iniţiativa particulară. 

Iniţiativa privată a fost una din premisele cele mai importante în ceea ce priveşte 
apariţia muzeului ca instituţie. Colecţionarea obiectelor de interes istoric şi cultural-artistic 
incită spre crearea muzeelor personale. Şi mai mult decât tentaţia deschiderii muzeelor 
cu bunuri proprii începe să se manifeste tendinţa participării cu piese din colecţie la 
diferit~le expoziţii care încep să se organizeze. 

In a doua jumătate a sec. al XIX-iea şi în special spre sfârşitul veacului colecţiile 
particulare, deseori cu un conţinut mixt, încep să capete în principal, două aspecte: 
colecţii istorice şi colecţii de artă. şi informaţiile privind colecţiile bucureştene încep să 
se înmulţească, cu privire mai ales la modalitatea de constituire a acestora5 . 

Un loc aparte în cadrul marilor colecţii aparţine artelor. Sigur că din punctul de 
vedere al componenţei sociale în rândul colecţionarilor de artă se remarcă în mod special 

1 Radu Vulpe, Muzeul Naţional de Antichităţi, în Boabe de grâu I ( 1930), nr. 3, p. 133. 
2 Ioana Cristachc-Panait, Panait I. Panait, Organizarea activităţii muzeistice la Bucureşti în anul 

1864, în Revista Muzeelor, anul V, 1968, nr. 6, p. 509. 
3 Ioan Opriş, Transmuzeografia, cd. Oscar Print, Buc„ 2000, p. 533. 
4 C. Căzănistcanu, Un înaintaş al muzeografiei româneşti Dimitrie A. Papazoglu (1811-1892), în 

Revista Muzeelor, 1971, nr. 5, p. 390. 
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cei cu resurse financiare deosebite. Cu timpul însă bogăţia începe să fie dublată şi de 
o educaţie estetică specială pe care adevăraţii colecţionari încep să o dobândească. 

O parte destul de însemnată din marile colecţii au ajuns în muzee. Altele însă nu. 
Este interesant de remarcat că foarte multe din piesele însemnate ale unor colecţii 
bucureştene au ajuns să se risipească dintr-o stranie reţinere a statului de a achiziţiona 
colecţiile respective. 

Printre înaintaşii descoperirii şi colecţionarii de bunuri culturale se numără figuri 
importante ale Bucureştilor, locuitori de vază ai oraşului: marele ban Mihalache Ghica, 
generalul Nicolae Mavros, Cezar Bolliac, lt. col. Dimitrie Papazoglu, Alexandru (Alecu) 
Filipescu, Vladimir de Blarenberg şi mulţi alţii. 

Dintre aceştia o parte au participat cu donaţii importante la realizarea nucleului 
de bază al Muzeului Naţional din Bucureşti, alţii au format muzee personale. 

Una dintre personalităţile proeminente ale 
vieţii politice şi culturale bucureştene, mare 
iubitor de antichităţi şi pasionat colecţionar a 
fost Mihalache Ghica, fratele celor doi domnitori 
Grigore şi Alexandru Ghica. În casa părintească, 
(palatul aflat la intersecţia Splaiul Independenţei 
cu strada Ilfov), era un adevărat muzeu de 
antichităţi. După cum notează Cezar Bolliac 
„galeria lui de pictură şi sculptură erau citate 
de europeni şi biblioteca, avută în manuscrise, 
erau imense" 6 . 

Dar colecţia sa nu cuprinde numai obiecte 
arheologice, sculpturi, picturi, manuscrise şi 

numismatică greco-romană sau bizantină7 . 
Alături de cele deja enumerate se găseau şi 

aşa-numitele „curiozităţi" care nu erau altceva 
decât exemplare deosebite de faună8 . Era 
dealtfel un obicei al timpului colecţionarea 
pieselor de ştiinţe naturale. 

În 1834, în luna noiembrie, Mihalache 
Ghica donează statului întreaga sa colecţie 

Foto 1. Banul Mihail Ghica (1794-1850) devenind astfel primul mare donator de obiecte 
cu valoare muzeistică9 . Donaţia sa, prima 

donaţie însemnată de obiecte antice, piese numismatice, exemplare de faună şi 
mineralogie10 a stat la baza fondării Muzeului Naţional din Bucureşti 11 . 

5 Petre Oprea, Colecţionari de artă bucureşteni, cd. Meridiane, Buc., l 976, p. 5. 
6 Apud Petre Alexandrescu, 160 de ani sub semnul continuităţii, în SCIVA, tomul 46, nr. l, Bucureşti, 

ianuarie-martie 1995, p. 7. 
7 Ioana Cristache-Panait, Panait I. Panait, op. cit„ p. 509. 
8 Petre Alexandrescu, op. cit., p. 7. 
9 Ion C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic, Buc., I9I5, p. 226. 
10 Elena Popescu, Mărturii despre înfiinţarea Muzeului Naţional la Bucureşti în anul 1834, în 

revista Muzeelor, an VII, 1970, nr. I, p. 28. 
11 Ioana Cristachc-Panait, Panait I. Panait, Începuturile muzeografiei la Bucureşti, în Revista muzeelor, 

an III, I 966, nr. I, p. 38. 
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Jumătatea secolului al XIX-iea va consemna una dintre cele mai variate şi bogate 
colecţii particulare din ţara noastră. Este vorba de colecţia generalului Nicolae Mavros. 

Foto 2. Generalul Nicolae Mavros 

Cumnat al lui Mihalache Ghica şi director general al carantinelor de pe malul 
Dunării, el îşi formează o colecţie care va constitui nucleul viitorului Muzeu de 
antichităţi 12. 

Colecţia alcătuită de-a lungul timpului cuprinde piese deosebite cumpărate de 
general din Grecia, din ţările aflate sub stăpânire turcească sau adunate din zonele 
româneşti 13 • Numeroasele inscripţii, sculpturile, vasele pictate greceşti, monedele şi 
obiectele de mici dimensiuni erau aşezate în cele două reşedinţe ale lui N. Mavros: una 
la Bucureşti pe str. Doamnei nr. 4 14 şi cealaltă la conacul său de la Moara Domnească 15 • 

12 Dorin Popescu, Centenarul Muzeului Naţional de Antichităţi în Revista muzeelor, an I (1964), 
nr. 4, p. 346. 

13 Petre Alexandrescu, op. cit., p. 8. 
14 Narcis Dorin Ion, Castele, palate şi conace din România, voi. I, Ed. Funda1iei Culturale Române, 

Bucureşti, 2001, p. 319. 
15 Radu Vulpe, Muzeul Naţional de antichităţi, in Boabe de grâu, an I (1930), nr. 3, p. 134. 
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La 22 ianuarie 1862 gen. N. Mavros îşi donează colecţia Muzeului Naţional. 
4000 de monede şi medalii din diferite epoci, din ţară şi străinătate, statui, statuete, 
busturi, basoreliefuri, ceramică etruscă şi greacă, antichităţi egiptene, obeliscuri, pietre 
de hotar, manuscrise şi tipărituri erau dăruite ca un omagiu adus Unirii Principatelor şi 
cu scopul educării ,junimii române" după cum menţiona Nicolae Mavros în scrisoarea 
adresată Adunării Legislative a României 16. 

Donaţia sa a fost atât de importantă prin număr şi valoare încât singură ar fi putut 
să formeze un muzeu. Chiar înfiinţarea Muzeului de antichităţi va fi posibilă abia după 
donaţia lui N. Mavros 17, iar generalul va deveni cel mai important donator cunoscut 
până atunci. 

Apariţia Muzeului Naţional în peisajul cultural bucureştean avea să fie o nouă 
etapă atât în evoluţia muzeului ca instituţie cât şi în activitatea propriuzisă a colecţionarilor. 
Dacă până în acest moment ei se preocupau în mod exclusiv de colecţiile lor, de acum 
înainte vor desfăşura o activitate de teren susţinută în vederea îmbogăţirii patrimoniului 
muzeal şi a salvării monumentelor istorice. 

Alături de Mihalache Ghica, Nicolae Mavros, Cezar Boliac, Constantin Esarcu 
sau Eugeniu Carada, din seria colecţionarilor bucureşteni din prima parte a celei de-a 
2-a jumătăţi a veacului al XIX-iea se evidenţiază în mod deosebit lt. col. Dimitrie 
Papazoglu. În acest caz avem de-a face nu doar cu un colecţionar şi colecţia sa. Dimitrie 
Papazoglu este fondatorul unui adevărat muzeu particular. 

Colecţionar pasionat, depozitar al vestigiilor trecutului, istoric al Bucureştilor, 
autor şi editor de litografii, lt. col. Dimitrie Papazoglu a dat dovadă de incontestabile 
aptitudini în colecţionarea obiectelor de o reală valoare. 

Născut în Bucureşti, el va organiza tot în Bucureşti, în locuinţa sa din „Calea 
Văcăreşti nr. 151, culoarea de Albastru" 18 muzeul care îi purta numele. Deschis pentru 
public după 1860 Muzeul de antichităţi şi rarităţi al maiorului Papazoglu, conţinea una 
dintre cele mai bogate colecţii, cu mult mai impresionantă decât ce avea la vremea 
respectivă Muzeul Naţional 19 • Aranjată cu multă grijă pe „despărţiri" ea cuprindea cu 
aproximaţie vreo 20 de teme20: 

- monede 
- vase de aramă şi pământ ars 
- instrumente romane 
- statuiete de piatră, bronz, pământ 
- pietre sculptate şi inscripţii 
- arme vechi 
- bijuterii şi pietre mici sculptate 
- arme de piatră 
- cărămizi mari romane şi dace 
- antichităţi egiptene şi o colecţie de mai multe rarităţi 

16 Ioana Cristachc-Panait, Panait I. Panait, op. cit„ p. 51 O. 
17 Ioana Cristachc-Panait, Panait I. Panait, op. cit., p. 43. 
18 Lt. col. Dimitrie Papazoglu, Istoria fondării oraşului Bucureşti - Istoria începutului oraşului 

Bucureşti - Călăuza sau conducătorul Bucureştiului, cd. Fundaţia centrală Gh. Marin Spetcanu, Bucureşti, 
2000, p. 271. 

19 C. Căzănistcanu, op. cit„ p. 391. 
20 Tancrct Bănăţeanu, Mircea Dumitrescu, Preliminarii la organizarea de artă populară a R. S. 

România, în revista muzeelor, an V, 1968, nr. 2, p. 25. 
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- manufacturi orientale 
- pietrificaţiuni de animale 
- diferite obiecte brute lucrate în România 
- antichităţi bisericeşti 

- pietre mari şi statui mari 
- arme vechi româneşti şi turceşti 
- biblioteca - cărţi vechi şi manuscrise 
- galerie de tablouri în ulei, halcografii, litografii, hărţi 
- ţesături în materii şi pânzării lucrate cu aur în România21 

Muzeul avea un caracter mixt, dar tocmai prin varietatea materialelor adunate el 
a reuşit să atragă atât a bucureştenilor cât şi a unor specialişti din afara graniţelor ţării. 

Alături de Cezar Bolliac, Alexandru Odobescu sau Grigore Tocilescu a fost 
semnalată prezenţa arheologilor francezi Gustave Boissiere şi Ambroise Baudry în toamna 
anului 1865 precum şi a profesorilor Otto Hischfet şi Otto Bendorf de la Universitatea 
din Praga22 . 

În mod special, trebuie menţionată participarea cu exponate a Muzeului Papazoglu 
la cea de a doua expoziţie mondială de la Paris din anul 1867. 

Muzeul va exista ceva mai mult de 30 de ani până după moartea lui D. Papazoglu 
survenită în 1892. Urmaşii nu vor mai păstra muzeul şi îl vor vinde, colecţiile pierzându-se 
în cea mai mare parte23 . 

Nu trebuie uitată însă activitatea lui Dimitrie Papazoglu ca muzeograf, ca 
deschizător de drumuri în domeniul muzeografiei, domeniu care i-a adus de altfel o serie 
de reuşite certe. Păstrând proporţiile, se poate spune că Papazoglu a fost un muzeograf 
înaintea muzeografiei. 

Dimitrie Papazoglu s-a preocupat în mod special atât de propria colecţie cât şi de 
problemele ridicate de alte instituţii de profil aflate la început de drum. Printre altele el 
a sprijinit atât acţiunea de dotare a Muzeului Naţional cât şi pe aceea de organizare a 
Muzeului Artileriei de la Arsenalul armatei (viitorul Muzeu militar). 

Interesante sunt ideile susţinute de Papazoglu privind nevoia creării unor muzee 
capabile să asigure păstrarea valorilor care altfel ar putea să se degradeze sau să se 
piardă cu totul sau aceea de înfiinţare a unor muzee locale (orăşeneşti sau săteşti) pe 
lângă biserici pentru conservarea pieselor cu valoare muzeistică sau a rarităţilor bibliofile. 

Din secolul al XIX-iea şi în special după 1850 avem ştiri precise despre existenţa 
colectiilor de artă în Bucureşti24 . 

· În prima jumătate a sec. XIX-iea colecţiile de artă cuprindeau tablouri ale unor 
pictori străini cărora li se adăugau diferite piese de artă decorativă. Este perioada în care 
la noi pictura de sevalet era la începuturi, iar colecţionarii erau prea puţin atraşi de ea. 

In schimb ei achiziţionează cu acelaşi interes atât lucrări originale cât şi copii 
după tablouri celebre aflate în muzee europene25 . 

De asemenea este de subliniat faptul că marea majoritate a colecţionarilor de artă 
bucureşteni au fost atraşi de pictura universală sau românească şi mai puţin de arta 

21 Lt. col. D. Papazoglu, op. cit., p. 271-272. 
22 C. Căzănistcanu, op. cit., p. 390. 
23 Ibidem. 
24 Petre Oprea, op. cit., p. 5 
25 Petre Oprea, Cu privire la expertizele tablourilor de artă românească (secolele XIX-XX), în 

Revista Muzeelor, an V, 1968, nr. 2, p. l 13. 
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decorativă . Cu toate acestea, amatorii de frumos au apreciat în mod deosebit faianţa, 
ceramica şi argintăria europeană, covoarele, ţesăturile fine de mătase şi vasele de aramă 
din Orientul Apropiat sau Extremul Orient26 . 

Până spre sfărşitul sec. al XIX-iea 
numărul colecţiilor şi al colecţionarilor 
de artă a crescut continuu pentru că în 
mentalitatea epocii existenţa alături de 
biblioteci de valoare, a unei colecţii era 
o dovadă de cultură27 . 

Din a doua jumătate a sec. al 
XIX-iea avem de-a face cu colecţii bine 
închegate sau în curs de constituire. 
Printre colecţionarii renumiţi în Bucu
reşti şi care dădeau tonul în materie de 
artă se numărau nume ilustre: Mihail 
Kogălniceanu , Constantin Esarcu, Nico
lae Kalinderu, Eugeniu Carada sau 
Alexandru Vlahuţă. 

Dintre aceştia cel care ieşea în 
evidenţă prin valoarea deosebită a 
pieselor sale de colecţie era Mihail 
Kogălniceanu. Deşi există prea puţine 
date despre aceasta se pare că ilustrul 
istoric şi om politic dispunea de o bogată 
şi variată colecţie . Pasiunea pentru artă 
dublată de preocupările sale de co
lecţionar au fost atât de mari încât de 
multe ori acestea treceau înaintea obli- Foto 4. M. Kogălniceanu 

gaţiilor sale politice28. 

,. 

Interesant de semnalat este faptul că Mihail Kogălniceanu intenţiona să pună la 
dispoziţia publicului bucureştean colecţia sa. El aranjase pentru început în locuinţa sa 
din şos . Kiseleff două camere şi un salon29 . Aici urma să expună diferitele colecţii pe 
care le strânsese timp de aproape un sfert de veac. 

Din notele lui Kogălniceanu se poate reconstitui inventarul pe care urma să-l cuprindă 
muzeul său: 

- pietre cu inscripţii latine şi greceşti antice 
- ceramică greco-romană 
- icoane şi artă religioasă 
- mobilier vechi30 

- pictură flamandă, veneţiană , germană, spaniolă etc. 31 

26 Petre Oprea, Colecţia Gheorghe Băgulescu, în Revista muzeelor, 1995, nr. 3, p. 30. 
27 Petre Oprea, op. cit„ p. 26. 
28 Petre Oprea, op. cit„ p. 14. 
29 Biblioteca Naţională , Fond M. Kogălniceanu , pachet Ill , dosar 4. 
30 Mihai Kogălniceanu , Scrisori. Note de călătorie, Ed. pt. lit. , Bucureşti, 1967, p. 183. 
31 Dan Simioncscu, La 150 de ani de la moartea lui Mihail Kogălniceanu (Bibliograful, muzeologul) , 

în Revista muzeelor, an IV, 1967, nr. 5, p. 402 . 
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Ideea amenajării unui muzeu va fi stopată însă după 1880 din cauza dificultăţilor 
financiare printre care trece. 

În această situaţie, obligat de împrejurări , oferă spre vânzare statului întreaga sa 
colecţie . 

Obiectele au fost inventariate de Grigore32 . Cu toate acestea, printr-un gest greu 
de explicat statul refuză oferta lui Kogălniceanu . 

În aceste împrejurări M. Kogălniceanu va fi nevoit să vândă în afara ţării prin 
licitaţie o parte din colecţia sa, şi anume tablourile de autori străini . 

Catalogul lucrărilor propuse spre vânzare a fost alcătuit chiar de M. Kogălniceanu . 

El cuprindea un număr de 185 de tablouri şi a fost tipărit în limba germană la Koln în 
anul 188233 . 

Este de altfel ultima ştire pe care o avem până în prezent privind destinul acestor 
tablouri . ·După cum menţiona şi Petre Oprea nu avem cunoştinţă (cel puţin până acum) 
de vreo colecţie străină, celebră care să deţină vreo lucrare provenind din această licitaţie 
sau din colecţia Kogălniceanu34 . 

Figură deosebită a celei de a doua jumătăţi a sec. al XIX-iea, remarcată nu numai 
pentru calitatea de colecţionar de artă ci şi pentru aceea de fondator şi animator a mai 
multe societăţi, prin care Societatea Ateneul Român, a fost doctorul şi diplomatul Cons
tantin Esarcu (1836- 1898). 

Constantin Esarcu 

C. Esarcu a moştenit o modestă colecţie de artă, o 
colecţie de tablouri străine, pe care permanent apoi a mărit-o 
cu lucrări de valoare achiziţionate în timpul studiilor la 
Facultatea de medicină din Paris şi după aceea ca reprezentant 
diplomatic la Roma şi Atena35. Primele informaţii despre 
colecţia sa le avem din cataloagele expoziţiilor Societăţii 
amicilor bellelor-arte din ianuarie 1873 şi decembrie 1873 . 

Mare parte din colecţia lui Esarcu, după lungi 
insistenţe şi mai ales după ridicarea clădirii Societăţii Ateneul 
Român, va fi expusă în sălile spaţioase ale Ateneului. Aici 
va da posibilitatea amatorilor de frumos să admire lucrările 
de artă universală şi cele câteva statuete de Tanagra aflate în 
colecţia sa. 

Moartea neaşteptată a lui Constantin Esarcu în iunie 1898 nu va păgubi Ateneul 
de operele aflate aici în expunere temporară. Esarcu a lăsat prin testament Societăţii 
Ateneul Român atât colecţiile sale pe care le instalase încă din timpul vieţii în Palatul 
Ateneului cât şi casa unde locuise, din bulevardul Carol nr. 7, pentru constituirea unui 
fond din care să se facă viitoare achiziţii de opere de artă36 . 

32 Ibidem. 
33 Titlul sub care a apărut catalogul a fost Katalog der Gemaldesammlung in Bukarest, Koln. 1887 . 

Catalogul se găseşte şi la Biblioteca Academici, Cabinetul de stampe sub co ta li 6559 . 
34 Petre Oprea, op. cit., p. 15. 
35 Petre Oprea, Constantin Esarcu, colec\ionar, în Revista Muzeelor, 1970, nr. 3, p. 213 . 
36 Le testament de C. Esarcu, în l' lndependancc roumaine, din 11 iunie 1898. 
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Summary 
Some Bucharestan Collectors /rom the J9'h Century 

For thc Romanian arca in general, and for Bucharcst in particular, thc first inforrnations about 
collcctors and collcctions arc dating from thc I 81h ccntury. Bcsidcs art objccls collccting and old books 
collecling, thc inlcrcst in archacological discovcrics soon bccamc quitc a fashion. 

Among thc first Romanian collcctors wc should mcntion notcd pcrsonalitcs such as: General Nicolae 
Mavros, Cezar Bolliac, Alexandru Filiopcscu, Mihail Kogălniceanu, Constantin Esarcu, Nicolae Kalindcru, 
Eugcniu Carada, Alexandru VlahuJă. 

Thc collcctors playcd an important part in Lhc foundaticn of various muscums in Bucharcst. 
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CATASTROFA DE LA COTROCENI 
DIN 8 IUNIE 1936 

Mihai Ipate 
Muzeul Naţional Cotroceni 

Platoul de la Cotroceni devenise încă din secolul al XIX-iea un Ioc preferat 
pentru parăzi şi demonstraţii cu caracter militar. Din nefericire, o festivitate de acest gen 
petrecută în vara anului 1936 s-a transformat într-o tragedie. La începutul lunii iunie al 
acelui an au sosit din provincie, pentru a participa la serbarea Restauraţiei, peste 5.000 
de străjeri cu vârste cuprinse între 7 şi I 8 ani, însoţiţi de comandanţii lor. Şi-au aşezat 
tabăra la Cotroceni, lângă platoul unde avea să se desfăşoare demonstraţia din 8 iunie. 
Tabăra de corturi verzi cuprindea trei grupe: primul grup era compus din i.000 de 
străjere, al doilea din 2.500 străjeri, iar al treilea din 800 arcaşi şi şoimi 1• 

În data de 8 iunie, în cadrul festivităţilor dedicate an~versării Restauraţiei, s-a 
sărbătorit, pe platoul de Ia Cotroceni, Ziua Tineretului. In acest scop, Primăria 
Municipiului Bucureşti construise o serie de tribune de jur împrejurul imensului câmp 
folosit ca loc de demonstraţie. În cursul serbării, la ora 9,30, în timp ce se ridicau spre 
cer cântecele religioase ale soborului de preoţi s-a auzit o trosnitură venind dinspre locul 
unde se aflau regimentele grănicereşti. Ce se întâmplase? Se prăbuşise tribuna municipiului 
aflată chiar lângă tribuna regală. Imediat au apărut salvările. Răniţii au fost scoşi în 
câteva minute şi locul a fost curăţat. Majoritatea celor veniţi la paradă nici nu au avut 
timp să-şi dea seama ce se întâmplase. Programul a continuat cu demonstraţia susţinută 
de străjeriţe şi arcaşe. La ora 10,30 premilitarii tocmai se pregăteau să defileze când s-a 
pornit vântul, moment în care unul dintre cei doi stâlpi care străjuiau extremităţile 
tribunei I s-a rupt şi a căzut peste partea stângă a tribunei, rănind pe cei aflaţi acolo. 
Atunci s-a declanşat tragedia. Intrând în panică, oamenii s-au îngrămădit spre mijlocul 
tribunei. Ca urmare a acestei suprasolicitări, tribuna s-a rupt acoperind sub dărâmături 
numeroşi spectatori. Bilanţul catastrofei număra 4 morţi şi nu mai puţin de 383 de 
răniţi. Echipele de salvare au fost conduse de doctorii Ioan Jianu, Atanasiu şi Minovici. 
Au intervenit 60 de medici, iar cercetaşii au dat şi ei un ajutor substanţial. Printre primii 
aflaţi Ia locul dezastrului s-au aflat regele Carol al II-iea şi prinţul Nicolae. Garda regală 
şi jandarmii au împrejmuit locul nenorocirii2. Răniţii au fost transportaţi de urgenţă Ia 
numeroase spitale - dat fiind numărul mare al accidentaţilor (Spitalul Corpului de gardieni 
Publici, de Chirurgie accidente de muncă, de Urgenţă, Central Prof dr. Ioan Cantacuzino, 
Sanatoriul de Chirurgie Gerotta, Institutul de Chirurgie „ Regele Carol al II-iea ", 
Colentina, Ocrotirea şi Ajutorarea Personalului C.FR., Colţea, Filantropia, 
Brâncovenesc, Militar Central, Aşezământul Principesa Elena, Sanatoriul Saint-Vin
cent de Paul3). 

Ca urmare a celor întâmplate, imediat au fost sesizate Comisariatul Prefecturii 
Capitalei şi Parchetul. Reprezentanţii acestor instituţii s-au deplasat Ia faţa locului 

1 „Curentul", 8 iunie 1936. 
2 „Adevărul", 10 iunie 1936. 
3 „Adevărul", 13 iunie 1936. 
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constatând urmările nefericitului eveniment. Astfel a început ancheta pentru stabilirea 
vinovaţilor. În acest sens, s-a instituit, în data de 9 iunie o comisie de specialişti pentru 
aflarea cauzelor prăbuşirii tribunelor. Au fost numiţi în această comisie ing. Ion Ionescu, 
inspector general, profesor de poduri la Şcoala Politehnică „Regele Carol al II-iea", ing. 
Gh. Em. Filipescu, profesor de statică grafică şi rezistenţa materialelor şi ing. Cristian 
Niculescu, conferenţiar la Catedra de poduri, ambii la aceeaşi instituţie. Comisia şi-a 
desfăşurat activitatea pe mai multe planuri: a mers la faţa Jocului pentru a observa şi 
cerceta atât tribunele prăbuşite, cât şi pe celelalte, a luat probe din piesele de lemn (care 
erau rupte, crăpate), a verificat dimensiunile lemnăriei şi cuielor întrebuinţate, a fotografiat 
tribunele, a studiat proiectul. Toate acestea au dus la incredibile şi totodată 
înspăimântătoare concluzii. Astfel, din examinarea proiectului s-au constatat următoarele: 

* lipseau notele de calcul; 
* tribune fusese calculată la 450 kg/m2 şi nu la 750 kg/m2 cât prevedea ordonanţa 

oficială. Nu au fost luate în calcul suplimente de încărcare. De exemplu, o ridicare 
bruscă de pe scaun duce la un supliment de încărcare de 79%, ori toată lumea se ridica 
când se cânta imnul regal!; 

* dimensiunile grinzilor, stâlpilor erau inadmisibile, fiind cu mult sub cele necesare; 
* insuficienţa contravântuirilor transversale şi longitudinale care au afectat 

stabilitatea consrucţiei; 
* desenele nu erau clare; 
* devizul cuprindea un singur articol cu descrierea sumară a lucrărilor şi cu 

încheierea: „Plata se va face global". Prin acest procedeu s-a înlăturat orice posibilitate 
de control a preţului stabilit şi a rabatului oferit. Dar, mai grav, a dezlănţuit lupta 
antreprenorilor de a reduce dimensiunile şi a suprima cât mai multe piese; 

* cuiele aveau dimensiuni mai mici decât ar fi trebuit; 
* caietul cu sarcini prevedea şi termenul de 3 iunie, „când se va face recepţia", 

iar la art. 43 pct. 1 următoarea specificaţie: „Garanţia se va restitui numai după aducerea 
materialului pe şantier şi executarea schelăriei". Această condiţie încălca Legea 
contabilităţii publice conform căreia garanţia nu putea fi restituită decât după recepţie 
şi constatarea îndeplinirii tuturor obligaţiilor contractuale. La pct. 4 se prevedea că după 
demontare materialele ră~ân antreprenorilor. Din acest motiv ei aveau tot interesul să 
nu strice lemnăria. De aceea nici nu s-au bătut cuie în unele piese - pentru a nu le 
găuri - lucru foarte grav, mai ales în cazul contravântuirilor, piesele au fost aşezate 
numai cu mâna, punându-se în pericol viaţa oamenilor. Referitor la adjudecarea lucrărilor 
s-au constatat cele ce urmează: 

* s-a ţinut o licitaţie verbală între concurenţi, cu ofertele desfăcute, încălcându-se 
Legea contabilităţii publice care interzice licitaţii verbale pentru valori mai mari de 
50.000 lei; 

* procesul verbal al licitaţiei tribunei I atestă ca prezente la licitaţie persoane care 
nu au fost; 

* antreprenorul Druţu nu mai executase nici o lucrare care i-ar fi dat dreptul să 
fie înscris în tabloul constructorilor autorizaţi. De altfel, comisia a constatat că era 
incapabil să citească un plan. 

În ceea ce priveşte execuţia lucrării s-au stabilit următoarele: 
* tălpile schelăriilor s-au pus pe teren fără să se aşeze orizontal, cum prevedea 

proiectul; 
* lemnăria trebuia să fie de calitatea I; era de calitatea a II-a, cu crăpături, 

putregai, răscoaptă, provenită de la alte construcţii; 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



126 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVI 

* cuiele aveau dimensiuni mai mici; 
* lemnăria nu avea dimensiunile stabilite în proiect; 
* îmbinările au fost prost executate; 
Supravegherea şi recepţia lucrărilor nu au fost făcute, aspecte condamnabile cu 

atât mai mult cu cât recepţia avea scopul de a dovedi dacă tribuna îşi poate îndeplini 
menirea. S-a nai constatat că: 

• proiectul a fost elaborat de o persoană fără competenţa necesară. Autorul, ing. 
Cozianu, era absolvent al facultăţii de electricitate şi nu de construcţii. Cu toate 
acestea el era angajat la Direcţiunea Arhitecturii din primărie ca inginer calculator de 
beton armat! 

* în serviciile tehnice ale Primăriei Capitalei lipseşte o Direcţiune Generală Tehnică 
condusă de o persoană competentă. 

Raportul de expertiză de ing. G. Ignat, arh. I. Culina, ing. E. Prager - însărcinaţi 
de Parchetul General al Tribunalului Ilfov, releva aceleaşi concluzii cu cele ale comisiei 
menţionate anterior4• 

Din Ordonanţa definitivă nr. 66 a judecătorului de instrucţie al Tribunalului 
judeţului Ilfov, George Stratulat reţinem următoarele: s-au întocmit acte de procedură 
penală împotriva inculpaţilor Iulian Cozianu, inginer; Vasile Ionescu, arhitect la primărie; 
Aureliu Cacip, conductor desenator; Ioil Blumenfeld; Marin Druţu, tinichigiu; Dobrin 
Ion, dulgher; Vasile Vasilescu, avocat,ajutor de primar; Jean Burcuşi, arhitect, sub-director 
al Direcţiei Arhitecturii Municipiului Bucureşti; Roger Bolomei, arh.; director general 
al aceleiaşi direcţii. 

Toţi aceştia au fost arestaţi preventiv la închisoarea Văcăreşti5 . 
Tribuna a fost construită de M. Druţu şi Ioil Blumenfeld, care au luat antrepriza 

la licitaţia publică din 18 mai 1936, cu toate că au fost contestaţi de către ceilalţi 
participanţi ca fiind incompetenţi. Comisia de licitaţie a fost condusă de V. Vasilescu, 
iar lucrarea a fost executată după planurile Serviciului de Arhitectură care cuprindea pe 
cei menţionaţi mai sus ca inculpaţi. Ancheta a mai stabilit că I. Blumenfeld fusese 
crupier la cazinoul din Slănic Moldova, iar M. Druţu antreprenor de pompe funebre. 
În timpul detenţiei, Blumenfeld nega că ar fi fost antreprenor, afirmând că era doar 
finanţatoru\ lui Druţu şi că urma să primească - în schimbul capitalului avansat acestuia 
jumătate din beneficiul rezultat6. 

Cazul a avut şi întorsături neaşteptate: precum dispariţia de la primărie a 
dosarului lui Druţu sau incendierea tribunei K construită de acelaşi antreprenor. 

Din cele constatate se desprinde următoarea concluzie: inconştienţa, nepriceperea, 
mita au transformat o sărbătoare într-o tragedie care a îndoliat inimile multor bucureşteni. 

SUMMARY 
The Catastrophe at the Cotroceni Pa/ace, on June 8, 1936 

The Cotroceni Plateau had become, even since the 19•h century, a favorite place for parades and 
military demonstrations, unfortunately, a ceremony of 1936 tumed into a tragedy. The tribune fell, injuring 
the spectators, four people were killed. 

Irresponsibility, inability, bribe tumed a feast into a tragedy. 

4 A.N.J.C„ Fond Casa Regală. Regele Carol II. Dosar 4811936, Raport de expertiză asupra cauzelor 
surpării tribunei I din tabăra Cotroceni din ziua de 8 iunie 1936. 

s Ibidem, f. 30. 
6 „ Curentul", 11 iunie 1936. 
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ACTIVITATEA FARMACEUTICĂ 
DIN BUCURESTI • 

ÎN A DOUA .JUMĂTATE 
A SECOLULUI AL XIX-LEA 

Florentina Limban 

În a doua jumătate a secolului al XIX-iea activitatea farmaceutică s-a dezvoltat 
în condiţiile sociale şi istorice specifice societăţii româneşti, fiind marcată de Unirea 
Principatelor, reformele domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi cucerirea Independenţei. 
Pe plan sanitar, această perioadă a însemnat unificarea serviciilor sanitare (1862), 
elaborarea primei legi sanitare moderne (1874) şi înfiinţarea primelor şcoli superioare 
de medicină şi farmacie. 

Perioada se remarcă prin sporirea numărului de spiţerii şi modernizarea lor, prin 
creşterea nivelului de pregătire profesională şi asigurarea cadrului juridic şi organizatoric 
al activităţii farmaceutice. 

Asiste~ţa farmaceutică publică din Bucureşti era asigurată în 1851 de 19 spiţerii 
particulare1• In 1856 se înfiinţează a 20-a farmacie publică2 • Acest număr de farmacii 
se regăseşte şi în recensământul farmaciilor din Bucureşti din 1876. Cele 20 de farmacii 
publice deserveau o populaţie de aproximativ 172.000 de locuitori şi aveau un personal 
compus din 46 farmacişti, 44 asistenţi şi 18 elevi în farmacie 3. 

La o populaţie de aproximativ 180.000 de locuitori, funcţionau în 1881, în 
Bucureşti, 24 de farmacii4. Tot în acest an se înfiinţează Victoria şi Centrala5. În 1882 
a fost inaugurată Farmacia Română la Sf Pantelimon, aparţinând lui Christache 
Alexandriu şi farmacia Coroana de oţel, proprietar fiind Mihail Stoenescu6. În anul 
1883 este emis decretul regal nr. 1127 de înfiinţare în Bucureşti a farmaciei Heliade1. 

Decretul de înfiinţare a farmaciilor Aurora (proprietar Anton Altân), Galben (N. 
Drăgulescu) şi Camera Deputaţilor (Josef Iurah) este dat în 18868. 

Michael Bieltz înfiinţează în 1895 farmacia Crucea albă. Farmacia Centrala, 
farmacie pe acţiuni a fost înfiinţată tot în 1895 din iniţiati"._a Clubului Farmaciştilor, 
având ca model Pharmacie Central de France din Paris 10• In 1896 obţin concesii de 
farmacii Al. Volanschi şi Otto Nayer (farmacia Sănătatea) 11 • 

1 Vasile Lipan, Farmacia românească in date, Braunshwcig, 1990, p. 71. 
2 Ibidem, p. 76. 
3 Ibidem, p. I 06. 
4 Ibidem, p. 110. 
5 Ibidem, p. 111. 
6 Ibidem, p. 112. 
1 Ibidem, p. 113. 
R Ibidem, p. 118. 
9 Ibidem, p. 129. 
10 Ibidem, p. 130. 
11 Ibidem, p. 132. 
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Referitor la farmaciile de spital, documentele vremii menţionează desfiinţarea 
spiţeriei Spitalului Filantropia în 1855. Aceasta se va reînfiinţa în 1858. În anul 1897 
a fost înfiinţată farmacia Spitalului Brâncovenesc, farmacist şef fiind N. I. Sechel până 
în 1910, când funcţia este preluată de Andrei Racoveanu 12• 

Din iniţiativa lui Carol Davila ia fiinţă în 1859 prima farmacie militară portativă. 
Organizarea la Bucureşti a învăţământului farmaceutic a influenţat hotărâtor viitorul 

farmaciei româneşti. 
Începuturile învăţământului farmaceutic, ca şi ale celui medical, sunt legate de 

Carol Davila. Învăţământul farmaceutic a început să se cristalizeze în decembrie 1855, 
când s-a deschis sub conducerea lui C. Davila, Şcoala de mică chirurgie. Aceasta a 
funcţionat la Spitalul Oştirii 13 . Durata de studiu era de 3 ani. 

Şcoala a fost reorganizată în martie 1856 şi transformată în Şcoală de chirurgie, 
condusă tot de C. Davila, cu durata de învăţământ stabilită la 4 ani. 

Aceasta a fost nucleul din care s-a înfiinţat la 29 iulie 1857 Şcoala naţională de 
medicină şi farmacie, sub conducerea lui C. Davila. Ea a reprezentat începuturile 
învăţământului superior farmaceutic din ţara noastră 14• 

La 18 ianuarie 1858 Consiliul administrativ al Ţării Româneşti a aprobat 
organizarea Şcolii naţionale de medicină şi farmacie, iar la 16 august 1858, prin „ofisul" 
nr. 1092,a fost aprobat regulamentul acesteia. 

Şcoala funcţiona cu trei secţii separate: medicină, farmacie şi „veterinărie". Din 
cei 111 elevi ai şcolii, 20 s-au dedicat studiului farmaciei. Ei erau primiţi prin concurs 
şi aveau minimum 4 clase de gimnaziu 15 . 

Pe lângă şcoala de farmacie a fost înfiinţată lui C. Davila o grădină botanică. Ea 
a fost amenajată de botanistul Ulrich Hoffman, numit apoi director al acesteia şi profesor 
de botanică şi ştiinţe naturale la Şcoala naţională de medicină şi farmacie. 

În anii 1858 şi 1859 programa de învăţământ pentru clasa de farmacie era diferit 
de cea a clasei de medicină 16 . 

În 1860 au fost publicate regulamentele de examinare a elevilor ce urmau să 
devină asistenţii de farmacie, a candidaţilor la titlu de licenţiat în farmacie şi a farmaciştilor 
ce au studiat în străinătate şi doreau să obţină dreptul de liberă practică în Principate 17• 

În perioada 1860-1862 durata învăţământului era de 2 ani, iar între 1862-1864 
de 5 ani, când programa şcolară cuprindea 27de discipline. 

În 1862 a fost publicat noul regulament al Şcolii naţionale de medicină şi farmacie 
şi au fost aprobate programele de studii ale celor trei şcoli. 

După înfiinţarea Facultăţii de Medicină în 1869, învăţământul farmaceutic va fi 
anexat noii facultăţi în 1870, sub numele de Şcoala Superioară de Farmacie. 
Regulamentul pentru organizarea acesteia, apărut în 1871, preciza durata învăţământului 
la 7 ani20. 

p. 272. 

12 Ibidem, p. 133. 
13 Marţian Cotrău, Medicamentul de-a lungul vremii, Ed. Apollonia, Iaşi, 1995, p. 164. 
14 Samuel lzsăk, Farmacia de-a lungul secolelor. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, 

15 Marţian Colrău, op. cit .. p. 164. 
16 Vasile Lipan, op. cit., p. 80. 
17 Ibidem, p. 84. 
18 Samuel Izsăk, op. cit., p. 290. 
19 Ibidem, p. 279. 
20 Vasile Lipan, op. cit .. p. 100. 
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În anii următori, planul de învăţământ a suferit modificări şi reduceri în detrimentul 
pregătirii profesionale a farmaciştilor, mai ales după moartea lui C. Davila (l 884). 

Un rol important în reorganizarea învăţământului farmaceutic l-a avut Ştefan 
Minovici. În 1898 publica invăţământul nostru farmaceutic cu referiri la reorganizarea, 
perfecţionarea şi autonomia acestuia. În acelaşi an a apărut legea învăţământului secundar 
şi superior a lui Spiru Haret, prin care învăţământul farmaceutic devine universitar, 
condiţiile de admitere şi statutul juridic fiind asemănător Facultăţii de Medicină. 

Noul regulament al învăţământului farmaceutic a apărut în 1899. Durata studiilor 
era de 5 ani, iar candidaţii aveau diplomă de bacalaureat. În anii următori s-au reorganizat 
laboratoarele şcolii şi s-a completat corpul didactic. 

Învăţământul farmaceutic din Bucureşti a devenit un însemnat centru al pregătirii 
farmaciştilor. Acesta a fost frecventat de tineri şi din alte provincii ale ţării, iar ca o 
expresie a dezvoltării societăţii româneşti, în această perioadă s-au dedicat studiului 
farmaciei primele studente, Paulina Cruceanu, absolventă în 189 l, devenind prima 
farmacistă22 . 

Literatura farmaceutică din a doua jumătate a secolului al XIX-iea este reprezentată 
de cursuri pentru studenţi, de articole apărute în reviste de specialitate şi de publicaţii 
de popularizare. 

Mai mulţi profesori ai învăţământului farmaceutic au publicat preţioase lucrări 
destinate studenţilor. 

Evenimentele ştiinţifice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cum ar fi 
teoria selecţiei naturale, teoria celulară, radioactivitatea, dar şi descoperirile obţinute pe 
tărâmul medicinei şi farmaciei, cu rezultat îmbogăţirea tezaurului de medicamente al 
timpului, au avut un mare ecou şi în provinciile româneşti. 

Una dintre cele mai importante realizări din această perioadă o reprezintă redactarea 
(în limba latină şi română) şi publicarea Pharmacopeei Române ed. I-a. Aceasta a fost 
prima farmacopee naţională în raport cu apariţia farmacopeelor din ţările vecine. 

Lucrările preliminare au început în 1859 şi s-au terminat în 1860. Redactarea ei 
a fost încredinţată lui C. C. Hepites, profesor de materie medicală şi arta de a formula 
Şcoala naţională de medicină şi farmacie. 

Farmacopeea a apărut în 1862, odată cu unificarea serviciilor sanitare ale Moldovei 
şi Munteniei. Ea a intrat în vigoare în 1863 şi a fost unica farmacopee oficială recunoscută 
în acea perioadă, contribuind la unificarea activităţii farmaceutice româneşti23 • 24

. 

Aceasta introducerea, pe lângă sistemul românesc şi sistemul francez zecimal de 
greutăţi (sistemul metric) care va fi utilizat definitiv în practica farmaceutică începând 
cu l aprilie 1874, odată cu apariţia ediţiei a II-a a Farmacopeei Române25

, scrisă numai 
în limba română. 

Apariţia ei a fost însoţită de o nouă taxă şi un nou regulament farmaceutic26. 

21 Ibidem, p. 113. 
22 Marţian Cotrău, op. cit„ p. 166. 
23 Samuel lzsăk, op. cit., p. 281. 
24 P. Ioncscu-Stoian şi col„ Semicentenarul Facultăţii de Farmacie din Bucureşti (1923-1973), Ed. 

Medicală, Bucureşti, 1976, p. 27. 
25 Marţian Cotrău, op. cit„ p. 171. 
26 Samuel Izsăk, op. cit„ p. 287. 
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În 1882 Consiliul medical superior a decis editarea unei noi farmacopei româneşti. 
Prin decretul nr. 2650 din 22 iunie 1892, regele Carol I aprobă Farmacopeea Română 
ed. a III-a care intră în 1licare la l ianuarie 1893, fiind urmată şi ea de apariţia noilor 
preţuri la medicamente2 . 

Această farmacopee a fost revizuită în 1896, 1898, în sensul eliminării formelor 
farmaceutice perimate şi adăugării unor preparate noi28 . 

Realizările obţinute în arta de a produce noi forme farmaceutice şi apariţia unor 
noi medicamente, dar şi necesitatea reglementării preţului tuturor medicamentelor, au 
determinat intrarea în vigoare a unei noi taxe vieneze în 1855. Aceasta a servit la 
întocmirea taxei pentru Ţara Românească din iulie 1858, prima taxă farmaceutică 
românească adaptată condiţiilor din ţară29 . 

La 1 ianuarie 1864 a intrat în vigoare taxa medicamentelor pentru Principatele 
Unite, împreună cu regulamentul farmaceutic referitor la eliberarea medicamentelor pe 
baza reţetelor30 . 

Regulamentul pentru organizarea Consiliului Medical Superior, dat publicităţii în 
noiembrie 1865, stabileşte printre atribuţiile acestui consiliu şi controlul farmaciilor, 
elaborarea farmacopeelor şi a taxei farmaceutice. Comisia farmaceutică, constituită pe 
baza regulamentului, avea caracter permanent şi era condusă de un membru al Consiliului 
Medical Superior. Este prima comisie farmaceutică constituită legal, precursoarea Comisiei 
chimico-farmaceutice înfiinţată în 188531 . 

În august 1867 au fost redactate Instrucţiunile pentru toţi farmaciştii privind 
taxarea, executarea şi eliberarea reţetelor medicale. 

Activitatea farmaceutică a putut fi controlată şi prin emiterea în 1867 a 
Regulamentului pentru comerţul cu obiecte medicamentoase şi otrăvitoare din România 
şi apoi a Decretului domnesc din 1868 privind reglementarea dreptului de a deschide 
farmacii, în acest scop instituindu-se concursurile32. 

Lucrarea lui Anastasie Fătu intitulată Proiect de organisarea poliţiei sanitaria în 
România, cu referiri şi la organizarea farmaceutică, a avut o mare contribuţie în pregătirea 
legii sanitare din 16 iunie 1874. 

Legea sanitară din 1874 a reprezentat un însemnat progres pe calea modernizării 
activităţii farmaceutice, fiind prima lege sanitară modernă generală. 

În Camera Deputaţilor au fost dezbateri lungi asupra art. 92 din această lege, 
articol care se referă la calităţile profesionale ale personalului farmaceutic şi asupra art. 
l 06, cu referiri la corporaţiile farmaceutice33 . 

În urma promulgării acesteia s-au format comisii pentru verificarea tuturor titlurilor 
de proprietate a farmaciilor existente. 

Noi elemente de legislaţie au apărut odată cu legea din 1885. Comisia farmaceutică 
a fost transformată în Comisia chimico-farmaceutică care avea atribuţii lărgite privind 
controlul medicamentelor şi farmaciilor34 . 

27 Vasile Lipan, op. cit., p. 125. 
28 Ibidem, p. 132. 
29 Ibidem, p. 80. 
30 Marţian Cotrău, op. cit., p. 168. 
31 Samuel Izsăk, op. cil., p. 283. 
32 Vasile Lipan, op. cit., p. 97-98. 
33 P. Cazacu, Material documentar pentru rezolvarea chestiunei farmacii/or în România, Bucureşti, 

1916, p. 142-145. 
34 Marţian Cotrău, op. cit., p. 169. 
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În 1886 este dat publicităţii Regulamentul asupra serviciului interior al Eforiei 
Spitalelor Civile, capitolul IV cuprinzând datoriile şi atribuţiile farmaciştilor. 

Anul 1887 aduce noi modificări ale legii sanitare35 . Regimul farmaciilor în timpul 
legilor sanitare din 1885 şi 1887 este diferit de cel din 1874. 

Taxa medicamentelor pentru farmaciile Eforiei Spitalelor apare în 1891, iar în 
1892 intră în vigoare o taxă farmaceutică editată de Societatea farmaciştilor. 

În iunie 1893 a fost publicată o nouă lege sanitară şi a intrat în vigoare 
Regulamentul pentru organisarea interioară a farmaciilor, modul de privighere şi al 
controlului lor care a contribuit în mare măsură la modernizarea farmaciilor şi a rămas 
în vigoare până în 1910. În acelaşi an apare Regulamentul Consiliului Medical Superior 
şi Regulamentul comisiei chimico-farmaceutice. 

În 1896 şi 1898 au fost publicate modificările legii sanitare din 1893. 
Un rol însemnat în activitatea farmaceutică din această perioadă l-au avut şi noile 

asociaţii profesioniste, precum şi publicarea periodicelor farmaceutice. 
În 1856 Gremiul spiţerilor îşi schimbă numele în Colegiul farmaceutic37. 

Prima asociaţie pur medicală din ţara noastră se înfiinţează în noiembrie 1857 sub 
numele de Societatea medicală ştiinţifică din Bucureşti, preşedintele ei fiind N. Kreţulescu 
iar secretar C. Davila, la ea fiind admişi şi farmacişti38 . 

În 1870 se înfiinţează la Bucureşti Societatea farmaciştilor români, cu primul 
periodic farmaceutic românesc Foaia Societăţii Pharmaciştilor Români, apărut în 1871. 
La scurt timp periodicul şi-a încetat apariţia, de aceea farmaciştii au publicat în diferite 
periodice medicale, ca de exemplu Progresul medical român39. 

În septembrie 1880 se înfiinţează Societatea farmaciştilor din România, primul 
preşedinte fiind Andreas Frank. Aceasta inaugurează în ianuarie 1881 periodicul Organul 
Societăţii farmaciştilor din România (foaie pentru ştiinţă, artă şi interesele farmaceutice) 
care a apărut până în 1888 şi a fost continuat în 1894 cu Revista Farmaciei. Publicată 
sub egida societăţii sus-menţionate, revista a reflectat întreaga viaţă farmaceutică a 
epocii respective40• 

O altă asociaţie profesională a farmaciştilor, Asociaţia Generală a Corpului 
Farmaceutic din România, a luat fiinţă în 1899 la iniţiativa Prof. Şt. Minovici şi se va 
uni la începutul secolului XX cu Societatea Farmaciştilor din România. Publicaţia sa 
era intitulată Buletinul Asociaţiei Generale a Corpului Farmaceutic şi apărea trimestrial41 . 

În 1885 a fost creată Societatea studenţilor în farmacie care după 2 ani de 
activitate s-a desfiinţat, reînfiinţându-se în 1895. 

Din iniţiativa lui Constantin Istrati a luat fiinţă la Bucureşti, în 1890, Societatea 
de ştiinţe fizice denumită apoi Societatea română de ştiinţe, printre fondatori aflându-se 
şi farmacişti43 . În 1892 apare Buletinul Societăţii de ştiinţe în care sunt publicate şi 
articole legate de farmacie. 

35 Vasile Lipan, op. cit., p. 119. 
36 Samuel lzsăk, op. cit„ p. 287. 
37 Vasile Lipan, op. cit., p. 76. 
38 Ibidem, p. 78. 
39 Marţian Cotrău, op. cit., p. 170. 
40 Samuel lzsăk, op. cit„ p. 293. 
41 Martian Cotrău, op. cit„ p. 170-171. 
42 Vasile Lipan, op. cit„ p. 116. 
43 Ibidem, p. 123. 
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Din această perioadă sunt cunoscute şi primele încercări cu scopul de a pune 
bazele unei industrii farmaceutice, sub forma unor laboratoare ale unor farmacii mai 
mari, unde se produceau preparate farmaceutice proprii. 

Începuturile industriei farmaceutice româneşti au fost modeste, dezvoltarea ei a 
fost frânată de lipsa unei industrii chimice proprii, precum şi de marea industrie 
farmaceutică din occident. 

În anul 1888 Cristache Alessandriu a înfiinţat fabrica de medicamente L' Abeille, 
care a existat până în 1901 44. Societatea Centrala - societatea pentru industria produselor 
medico-farmaceutice şi comerţ cu droguri a luat fiinţă la Bucureşti în 1898, director 
fiind Adam Henţescu şi a avut ca scop, pe lângă importul de medicamente şi chimicale 
şi stimularea producţiei de medicamente româneşti45 • Din cauza concurenţei ea s-a lichidat 
în 1927. 

Transformările societăţii româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-iea şi-au pus 
amprenta şi asupra evoluţiei farmaciei în această perioadă, determinând creşterea 
numărului de spiţerii, pregătirea universitară a farmacistului şi reglementarea legală 
temeinică a activităţii farmaceutice. 

Summary 

The Pharmaceutical Activity in Bucharest, During the Second Hali 
of the 19'h Century 

The phannaceutical activity in Bucharesl developed due to a new legislation, to the increased 
number of pharmaceutical chemists and to their enlarged activity. 

44 Ibidem, p. 120. 
45 Marţian Cotrău, op. cit., p. 174. 
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MIJLOACE DE COMUNICATIE 
ÎN SLUJBA BUCURESTENILOR 

' 
DIN PRIMUL DECENIU 

INTERBELIC 

Alexandrina Nicolae 

Transformarea Bucureştiului într-un oraş modem a fost favorizată şi de extinderea 
reţelei mijloacelor de comunicare fapt ce a determinat scoaterea acestuia din izolare, o 
mai bună circulaţie a informaţiei atât în interiorul acestuia cât şi legături mai rapide cu 
alte localităţi din ţară sau din Europa. Acest lucru s-a realizat treptat, bucureştenii 
adoptând, în ordinea apariţiei, toate mijloacele modeme de comunicaţie: poşta, telegraful, 
telefonul, radioul, etc. 

A. Poşta reprezenta o modalitate ieftină şi rapidă de transmitere a informaţiei; 
continuând modelul tradiţional dar preluând şi elemente modeme, sistemul poştal 
românesc, intrat sub monopolul statului din 1865, nu asigura doar o transmitere rapidă 
a informaţiei ci şi confidenţialitatea acestuia. Existau totuşi şi excepţii, fiind momente 
în care secretul corespondenţei private şi al telegramelor era violat - când o cereau 
interesele justiţiei sau când se instituia starea de asediu, ocazii în care diriginţii oficiilor 
poştale erau obligaţi să-şi dea concursul necondiţionat. Aceste excepţii tind să devină 
însă ceva obişnuit, îndeosebi în perioada primului deceniu interbelic, când, pe un fundal 
de instabilitate generală, îşi făceau loc şi numeroase abuzuri, fie că secretul corespondenţei 
era încălcat în timpul deselor stări de asediu, fie că ilegalităţile veneau chiar din partea 
funcţionarilor Poştei care treceau la cenzurarea scrisorilor, ziarelor şi a altor publicaţii 
aşa cum atrăgea atenţia, prin articolele sale, presa timpului 1• 

Realizând faptul că desele abuzuri se aflau în strânsă legătură cu lupta pentru 
putere dintre diferitele grupări politice ale timpului, principalul deziderat al societăţii 
P.T.T. l-a reprezentat, în această perioadă. Obţinerea autonomiei în raport cu puterea 
politică cu scopul unei mai bune deserviri a populaţiei Capitalei, în primul rând. Un 
prim pas în această direcţie l-a reprezentat momentul 1923-1924 când se obţinea adoptarea 
Statului funcţionarilor publici. Conform acestuia era considerat funcţionar cetăţeanul 
care îndeplinea un serviciu public permanent, fapt ce a determinat instalarea unei 
stabilităţi, îndeosebi de la 1 ianuarie 1924, odată cu punerea în aplicare a Statului, 
funcţionarii din sistemul public nemaisimţindu-se ameninţaţi de desele schimbări de 
guvern, fapt ce ducea la limitarea dar nu şi la anularea definitivă a abuzurilor guvernanţilor. 

Următorul moment se înregistrează spre sfârşitul deceniului când, în 1928, începe 
reforma P.T.T. concretizată, în Bucureşti, prin descentralizarea serviciului poştal şi 

constituirea unor localuri noi, pentru o cât mai bună deservire a populaţiei capitalei. 
Apar astfel 6 sectoare poştale: Bucureşti l r palatul Poştelor, Bucureşti 2 - Gara de 
Nord, Bucureşti 3 - Bulevardul Dacia (Centrala Automată), Bucureşti 4 - Hala Traian, 
Bucureşti 5 - Calea Văcăreşti şi Bucureşti 6 - str. Puişor. Punctul final este reprezentat 

1 Telegraful Român, an I, nr. I din I mai 1923, p. 7. 

./ 
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de Legea pentru crearea R.A.P. T. T. (29 iulie 1929), lege ce va intra în vigoare de la 1 
ianuarie 1930, oficializând statutul autonom al P. T. T. Această lege reprezenta rezultatul 
propagandei societăţii P.T.T. conştientă de faptul că un control cât mai slab din partea 
statului nu putea determina decât o eficientizare a activităţii acesteia. Era nevoie de 
această autonomie într-o perioadă în care activitatea P.T.T. este foarte intensă, volumul 
corespondenţei (dovedit de numeroasele emisiuni de timbru) creşte, dovadă atât a cererii 
din partea populaţiei cât şi a modernizării serviciului însuşi ce avea o paletă foarte 
diversificată de atribuţii: transportul de hârtii înregistrate (hârtii de afaceri, scrisori, cărţi 
poştale), transportul de trimiteri recomandate (mesagerii), abonamente şi jurnale, 
expedierea mandatelor poştale şi telegrafice, încasarea cupoanelor, efectelor şi a valorilor 
prin ramburs, transportul de corespondenţă poştală şi bagaje prin serviciul de diligenţă, 
toate servicii diversificate în funcţie de noile cerinţe ale populaţiei bucureştene. 

B. Telegraful fiind considerat o modalitate mai rapidă de transmitere a 
corespondenţei va beneficia şi el de reglementările speciale pentru a satisface cerinţele 
crescânde ale populaţiei. Astfel la 16 ianuarie 1921 se creează „Agenţia Orient Radio" 
datorită interesului acţionarilor de a afla pulsul politic şi economic european. Serviciul 
telegrafic este adoptat şi pentru necesităţi interne, făcând legătura mai rapid între Bucureşti 
şi diverse localităţi ale ţării. 

În perioada următoare importanţa acestui serviciu este într-o continuă creştere, în 
strânsă legătură cu avântul economic ce se înregistrează, nu numai în Capitală, avânt ce 
necesită o circulaţie rapidă a unui număr mult mai mare de informaţii într-un interval 
scurt de timp. Se ajungea astfel ca, în 1929, pentru satisfacerea acestei nevoi de informaţie 
a populaţiei bucureştene să se facă o diferenţiere: postul de la Bucureşti - Herăstrău să 
transmită corespondenţa oficială şi particulară la principalele posturi străine (Roma, 
Toronto, Paris, Nantes, Viena, Belgrad, Praga) în timp ce postul de la Bucureşti - Filaret 
primeşte comunicate din exterior de la Lyon, Paris, Roma, etc. Această specializare era 
încă o dovadă a schimbărilor numeroase din societatea românească interbelică, a 
progresului său rapid şi continuu. 

C. Telefonia 
Apariţia primelor posturi telefonice în Bucureşti poate fi plasată în jurul anului 

1890. Ulterior reţeaua telefonică se extinde ajungând în 1898 la 700 de abonaţi2 , pentru 
ca în perioada următoare, numărul acestora să fie într-o continuă creştere. Această 
creştere a opţiunilor pentru instalarea unui post telefonic dovedeşte tot mai mult faptul 
că telefonul nu mai reprezenta doar un lux ci şi o necesitate, necesitate ce determina 
societatea P. T. T. să introducă unele reglementări referitoare la tipurile de posturi telefonice, 
ce urmau a fi instalate în clădirile particulare şi plata instalării lor. O diferenţiere în 
acest sens era făcută încă din 1921 când pentru instalarea unui post telefonic permanent 
se plătea 500 lei, iar pentru instalarea unor posturi suplimentare, 300 lei3• 

Tarifele percepute pentru convorbiri cât şi diferenţierea lor pe ore sunt încă un 
argument în sprijinul afirmaţiei că populaţia Bucureştiului interbelic recurgea tot mai 
des la acest mijloc de comunicaţie fapt ce determină o aglomerare a liniilor şi deci o 
intervenţie a societăţii P.T.T. Astfel, se fixa un tarif de 1 leu pentru 3 minute sau 2 lei 
pentru trei minute (în cazul convorbirilor interurbane), avizele telefonice erau taxate 

2 Revista Poştelor. telegrafelor şi telefoanelor. an I, nr. I din ianuarie I 926, p. 20. 
3 Ibidem. 
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după criteriul telegramelor iar convorbirile din timpul nopţii (între orele 21 oo_goo) se 
plăteau în regim de suprataxă (2 lei/3 minute), aceeaşi suprataxă plătindu-se şi pentru 
depăşirea numărului de convorbiri admise dar şi pentru convorbirile din zilele de Duminică 
şi sărbătorile legale. Excepţia făceau anunţurile la salvare, la medic, la pompieri (care 
erau gratis) şi reducerile cu 50% ce se făceau între orele 12°0-16°0 pentru ziare, agenţii 
publicitare, corespondenţă de presă. 

În afară de plata convorbirilor propriu-zise exista şi plata abonamentelor. Astfel, 
pentru postul instalat la domiciliu se plătea 600 lei, la birouri 1 OOO lei, iar la cluburi 
1500 lei pe abonament anual4, abonamentele suplimentare plătindu-se separat. Această 
statistică valabilă pentru anul 1921 se modifică în perioada următoare în funcţie de 
evoluţia preţurilor situându-se şi plata abonamentelor, cele pentru locuinţe rămânând 
totdeauna mai ieftine decât celelalte; raportat totuşi la salariul mediu al bucureşteanului 
din primul deceniu interbelic (2000 - 3000 lei/lună), ele nu sunt foarte uşor accesibile. 

Evoluţia nefavorabilă a conjuncturii interne din România dar şi nevoia de 
modernizare şi extindere a reţelei telefonice româneşti vor determina statul român să 
concesioneze pe 30 de ani, începând cu ianuarie 1931, printr-o lege - contract din 27 
iulie 1930, Serviciul Telefonic, Societăţii Anonime Române de Telefoane. La aceasta a 
subscris cu 1.880.000 acţiuni societatea Intemational Telephone Telegraph Corporation 
din New York şi cu 120.000 acţiuni ale altor instituţii româneşti5 . Era şi acest act 
expresia doleanţelor unei populaţii în continuă creştere, doleanţe ale căror rezolvare 
statul român nu o vedea decât făcând apel la ajutor extern într-o perioadă în care criza 
economică mondială se generaliza, atingând şi România. Efectele benefice ale acestei 
măsuri se vor vedea însă abia în următorul deceniu interbelic. 

D. Radioul a reprezentat o noutate în peisajul românesc din primul deceniu 
interbelic. Încă din 1925 se înfiinţează Asociaţia Prietenii Radiofoniei, fondată de un 
grup de specialişti, societate ce a desfăşurat prin presă o intensă campanie pentru 
răspândirea radiofoniei se făceau şi audiţii publice la Institutul Electrotehnic al 
Universităţii Bucureşti, se ţineau conferinţe. Efect al acestei activităţi intense l-a 
reprezentat constituirea la 21 decembrie 1925 a Societăţii Radio Academia cu sediul la 
Bucureşti, pe strada Romană, nr. 222. Tot din acelaşi an se datează o lege referitoare 
la instalarea unor posturi radio în Capitală, monopolul asupra instalării şi exploatării 
acestora revenind D.G.P.T.T. Se stabileau şi condiţiile în care se dădea acordul pentru 
instalare: după ce se aproba cererea pe care doritorul o depunea la D.G.P.T.T. se dădea 
autorizaţie „oricărei persoane majore care dovedea că are o bună conduită în societate"6, 

actele necesare fiind dovada de cetăţenie şi vârsta plus dovada de bună conduită în 
societate; aprobarea cererii comunicându-se apoi la domiciliul solicitantului. Înseşi aceste 
demersuri dovedeau că instalarea unui aparat radio reprezenta în epocă un lux chiar dacă 
preţul lor varia de la cele cu galene (mai ieftine) la cel cu lămpi (mai scumpe), după cum 
şi preţul abonamentelor varia de la 300 la 500 lei pe lună. Procurarea aparatelor revenea 
în sarcina abonatului (angajaţii D.G.P.T.T. doar îl verificau contra cost), fapt ce a 
determinat proliferarea, în Bucureşti, a magazinelor de profil cum ar fi „T.F. 
Electro-Phoebus" sau celebrul magazin „Nora" din str. Smârdan. 

4 Calendarul Poştelor. telegrafelor şi telefoanelor pe anul 1921, Bucureşti, 1921, p. 20. 
5 • • • Enciclopedia României, voi. I, Bucureşti, p. 362. 
6 Radio, an I, nr. 1 din 1 octombrie 1928, p. 6. 
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Din 1926 încep, în aceste condiţii, să fie ascultate primele emisiuni româneşti 
difuzate de postul experimental de la Institutul Electrotehnic şi mai apoi de cel de la 
D.G.P.T.T. Tot în acelaşi an se şi constituie Societatea de Difuziune Radiofonică. Din 
1927 această societate ce avea în consiliul de administraţie pe C. Hurmuzescu, se 
transformă în Societatea Română de Radiodifuziune. Aceasta îţi va începe propriile 
emisii la l noiembrie 1928, determinând o creştere rapidă a numărului abonaţilor de la 
7871 (în 1927) la 20.000 (în 1928)7. Ca şi în cazul telefoanelor şi în cazul abonamentelor 
radio, pentru popularizare, plata se făcea diferenţiat în funcţie de veniturile posesorilor 
şi de tipul de aparat radio deţinut; se plătea astfel 300 lei/an de către funcţionarii P.T.T., 
preoţi, învăţători, săteni, 500 lei/an pentru primării şi instituţii rurale, 10.000 lei/an 
pentru instituţii urbane, autorităţi, bănci8 , preţuri valabile în cursul anului 1929. 

Diferenţele de preţ ca şi conţinutul programelor, în care dominau emisiunile 
culturale şi mai puţin (sau aproape de loc ştirile politice, voiau să facă din radio un 
mijloc de comunicaţie cât mai accesibil şi în acelaşi timp cât mai îndepărtat de problemele 
vieţii cotidiene, dominată de crize politice şi economice. Programul zilnic difuzat de 
postul naţional de radio începea la ora 1700 şi dura până după miezul nopţii. El reunea 
o varietate de emisiuni îndeosebi culturale: program de muzică simfonică, de operă, de 
muzică populară, emisiuni pentru copii, emisiuni pe teme literare, ştiri. Aceste emisiuni 
fac ca aderenţa acestui mijloc de informare la publicul larg să fie foarte mare, 
nemaireprezentând noutate o familie stând seara în jurul unui aparat radio. Mai târziu 
programul se diferenţiază, transmiţând şi emisiuni ale posturilor străine (Madrid, Hamburg, 
Bmo, etc.), iar programul în limba română începe să fie diferenţiat pe zile. Spre exemplu, 
vineri, 18 ianuarie 1929, programul începea la ora 17°0 cu o emisiune muzicală susţinută 
de orchestra Leon, urmau ştiri de presă, iar la ora 21 00 coruri, dansuri, conferinţe religioase 
pentru ca, în ziua următoare, sâmbătă 19 ianuarie 1929 programul să fie mai bogat: 
începea tot la ora 1700, urmau ştirile şi iarăşi un program muzical pentru ca la ora 22°0 

să fie prezentat buletinul meteo, ştirile de presă, iar de la ora 2300 muzică instrumentală9 . 
Din acelaşi an 1929 datează şi postul Nora - Radio - Ştrand cu program periodic, 

doar în timpul verii, pentru a întreţine atmosfera la ştrandul proaspăt deschis în capătul 
Şoselei Kiseleff. Astfel se prezenta un program al acestui post de radio într-o zi de 
duminică, 28 iulie 1929: de la 9°0 la 10°0 - număr de dans, 1000-1130 - jazzul Eli 
Roman, 11 30-12°0 - muzica de dans, 13°0-14°0 - muzică populară, 1400-1500 - din 
operele lui Leonard, 15°0 - ultimele ştiri, 1530-17°0 - divertisment, 2245-24°0 - jazzul 
Eli Roman şi muzică de dans 10. prezentarea programelor de mai sus vine să întărească 
afirmaţia potrivit căreia, chiar dacă constituia un lux radioul era un mijloc de bună 
dispoziţie ce îi determina pe bucureşteni să uite de grijile cotidiene, să fie tot mai atenţi 
să audieze emisiunile radio aşa cum o dovedeşte creşterea numărului abonaţilor care 
ajungeau în 1930 la 48.505 11 . 

E. Alte mijloace de comunicaţie ce asigurau bucureşteanului din primul deceniu 
interbelic legătura cu exteriorul oraşului, erau calea ferată şi liniile aeriene. 

Folosit pentru marfă sau călători, transportul feroviar devenise o obişnuinţă pentru 
locuitorul Bucureştiului de la început de secol XX. Era transportul terestru considerat 

7 Revista Poştelor, an II, nr. I din ianuarie 1929, p. 9. 
R Poşta Informativă, an I, nr. 6, din martie 1929, p. 14. 
9 Revista Poştelor, an I, nr. 6 din ianuarie 1929, p. 12. 
IO Ştrand, an I, din 28 iulie l 929, p. I. 
11 Ibidem. 
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cel mai ieftin la care recurgeau şi cei mai bogaţi şi cei mai puţin bogaţi, fie pentru a 
pleca la vilegiatură, fie în scop de afaceri. Legătura oraşului cu calea ferată naţională 
se făcea prin Gara de Nord, Gara de Sud, Filaret, Gara de Est, Gara din Dealu Spirii 
(pentru mărfuri), Gara Regală Mogoşoaia şi Gara Regală Cotroceni. Toate acestea 
reprezentau porţi spre alte lumi, fie că era vorba de litoral, valea Dunării, zona montană 
sau staţiuni turistice sau mari oraşe occidentale. 

La rândul său, aviaţia Civilă începe să deservească tot mai mult nevoile cetăţenilor 
capitalei, Direcţia Aviaţiei Civile trecând pe lângă Ministerul Comunicaţiilor (până în 
1924) iar apoi sub controlul Aviaţiei Militare (din 1925) fiind organizate pentru o mai 
bună coordonare într-o Divizie Aeriană. Aeroportul Băneasa era singurul aeroport din 
Bucureşti ce deservea traficul civil prin intermediul diferitelor societăţi: L.A.R.E.S. cu 
3 linii aeriene: Bucureşti - Balcic, Bucureşti - Chişinău şi Bucureşti - Craiova; L.A.R.T.A. 
cu 3 linii aeriene: Bucureşti - Cernăuţi, Bucureşti - Praga, Bucureşti - Arad; „Air -
France" cu linia Bucureşti - Paris (via Belgrad - Viena); L.O.T. cu liniile Bucureşti -
Varşovia şi Bucureşti - Salonic şi C.S.A. cu linia Bucureşti - Praga. Mulţimea acestor 
linii ce funcţionau în această perioadă având ca punct de plecare Bucureştiul nu constituie 
decât o dovadă în plus a relaţiilor intense ale acestuia cu exteriorul, fie că era vorba de 
tranzacţii comerciale sau de un trafic intens de călători. 

SUMMARY 
Means of Communication at the Bucharestans' Service during the First 

/nterwar Deceny 

The progress Bucharest was going through after the World Wor I was partly favoured by the exten
sion of the communication network, which gcnerated a bctter circulation of informations. rapid links with 
other parts of the country or of Europe. 

The authorcss analyses the evolution of various means of communication (post, telegraph, tclephone, 
radio) and their impact upon the Bucharestans' lives. 
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NATIONAL SI EUROPEAN 
' ' 

ÎN SPIRITUALITATEA CURTII 
' 

DOMNESTI A LUI CONSTANTIN 
' 

BASARAB BRÂNCOVEANU 

dr. Panait I. Panait 

Lunga şi fecunda domnie a lui Constantin Brâncoveanu ( 1688-1714) delimitează 
două etape de continuă devenire a Bucureştilor şi a poporului român, cu un puternic 
accent de progres, spre modernism. Se poate afirma că de la înfăptuirea şederii în tron 
a lui Mihai Viteazul şi până în primele luni ale anului 1716, în pofida vicisitudinilor de 
tot felul, societatea românească, în ansamblu, depăşise moştenirea medievală, adaptându-se 
noilor relaţii şi norme de viaţă nouă europeană. 

Subliniem de la început că nici sec. al XVII-iea, inclusiv domniile lui Şerban 
Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu, nu au marcat includerea statelor noastre în 
realităţile europene, acest proces fiind mult mai vechi. Pământul românesc, cu oamenii 
care l-au populat permanent, a fost de totdeauna, conform definiţiilor ştiinţifice, europeni. 
În lucrările de specialitate naţionale ca şi în cele străine, prin termenul EUROPEAN se 
înţelege o realitate „care aparţine Europei sau populaţiei ei" 1 Numele bătrânului conti
nent a fost scris de Herodot în cea de a IV-a carte a Istoriilor sale. Spaţiul geografic 
definit prin cuvântul Europa a fost la început mai restrâns desemnând nordul mediteranean 
şi centrul continentului extinzându-se, către sfârşitul antichităţii, asupra Peninsulei Scan
dinave iar în E până la râul Tanais-Don şi mai târziu spre coamele pleşuve ale munţilor 
Urali. De totdeauna teritoriul carpato-pontic s-a aflat în Europa. Prin originea, existenţa 
şi creaţia sa poporul român a fost şi este o statornică componentă europeană. 

Condiţii care ies din câmpul subiectului de faţă, au făcut ca popoarele europene, 
şi respectiv zone ale continentului, să cunoască ritmuri diferite de dezvoltare, cu o 
ascendenţă vestică. 

Dar interese economice, culturale, politice au menţinut contacte între aceste mari 
şi mici colectivităţi umane, este drept cu desfăşurări neuniforme. Civilizaţia europeană 
nu poate fi atribuită unui singur popor, ea este rezultatul contribuţiei tuturor acestor 
popoare, după cum civilizaţia românească nu aparţine unei singure provincii locuite de 
români ci întregului neam. 

Există o sincronizare între procesul intern şi cel continental. Când factorii locali 
economici, politico-militari, spirituali sunt mai puternici creşte şi prestigiul blocului 
statal românesc în realitatea europeană şi chiar dincolo de limitele acesteia. S-au creat, 
pe un fond general, constant, pulsaţii în afirmarea mai complexă a contribuţiei româneşti, 
fenomen întâlnit şi la alte popoare. 

• Comunicarea susţinută la Sesiunea omagială organizată de Episcopia Dunării de Jos, Galaţi, 16-
17 august, 1995. 

1 Ana Caragiale, Vasile Breban, Mic dicţionar al limbii române, Bucureşti, 1974, p. 247, Vasile 
Breban, Dicţionar al limbii române contemporane, Bucureşti, 1980, p. 192, Grad Dictionnaire Universal du 
XIX• siecle, Paris, XV, p. 1127. 
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Deceniile de la sfârşitul sec. al XVII-iea şi începutul veacului următor se constituie 
într-o perioadă favorabilă stării de progres economic şi spiritual a românilor şi de interes 
sporit româno-european. 

Factorul determinant a fost situaţia în care se aflau atunci cele trei ţări carpatine. 
Fiecare dintre ele şi toate laolaltă înregistrau stadii noi generate de raporturi reciproce 
interromâneşti şi altele încheiate cu puternicele state imperiale din vecinătate. De asemenea 
dincolo de SE şi de Centrul Europei continua să se recepţioneze demersul românesc de 
către mari formaţiuni statale: Imperiul Habsburgic, Anglia, statele italice inclusiv 
Vaticanul, Olanda, Franţa ş.a.2 . 

Angajarea acestor state europene în Chestiunea Orientală şi în cadrul acesteia în 
politica spaţiului carpato-pontic a sporit capacitatea de afirmare a românilor. A fost un 
proces de reciprocitate, înţeles şi dezvoltat de factorii politici de la Bucureşti. 

Domnia lui Constantin Brâncoveanu desfăşurată timp de peste 26 de ani se 
înfăţişează nu numai ca o continuare a politicii lui Şerban Cantacuzino ci şi ca o sinteză 
de veche lucrare românească3 . Este drept că şi alţi voievozi militaseră pentru unirea 
eforturilor ţărilor române, pentru alcătuirea unui front ostăşesc românesc în faţa unor 
primejdii comune, pentru sprijinirea ortodoxiei, trăsături ce se regăsesc, în bună măsură 
şi la sfârşitul sec. al XVII-iea dar amploarea şi semnificaţia acestora le individualizează 
din plin. Au contribuit acum componente esenţiale de natură economică, politică, spirituală 
dintre care reţinem câteva: producţia meşteşugărească transilvană, de exemplu, a rezistat 
ofensivei mărfurilor manufacturiere imperiale graţie pieţei de desfacere extracarpatină. 
Ţara Românească a susţinut relaţiile cu Transilvania, dar şi cu alte mari centre europene, 
datorită realităţilor economice interne bazate pe tradiţionale ocupaţii. oraşele valahe au 
primit rodul muncii a zeci de branşe şi ramuri meşteşugăreşti. La Bucureşti, de exemplu, 
în domnia lui Constantin Brâncoveanu au lucrat peste 100 meşteşuguri şi servicii de 
prestaţii4 . Negoţul purta produsele româneşti la Viena, Lipsea, Veneţia, Moscova, nu 
mai vorbim de lstambul, Bursa, Smirna, Raguza s.a. Sistemul financiar s-a adaptat celui 
practicat în Europa vremii. Constantin Brâncoveanu, care a fost un bun gospodar al 
marelui său domeniu, s-a dovedit şi un bun diriguitor al economiei modeme a Ţării 
Româneşti5 . De aici o uşoară ascendenţă a capitalei sale Bucureşti, fapt ilustrat şi de 
actele vremii. Dacă în sec. al XVI-iea grămăticii Curţii, localnici, foloseau formula 
„minunata cetate a Bucureştilor" la sfârşitul sec. al XVII-iea oameni simpli din 
Transilvania slăveau reşedinţa voievodului sau o consemnau cu admiraţie. Pe un Octoih 
din 1706 doi săteni din Boziaş, localitate pe Tâmave, notau că au adus cartea aceea „din 
Ţara Românească, din vestitul oraş adică Bucureşti"6 . Un Apostol de Buzău, tipărit în 
1704 a poposit, tot dincolo de munţi, fiind procurat „tocmai în oraşul Bucureştilor"7 • 

2 Paul Cernovodeanu, Economy and society in the Romanian countries in the 17•h and mid - 181h, 

centuries, in .„„Economic History", Bucharest, 1994, p. 75-76. 
l Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1969, p. 419. 
4 Panait I. Panait, Oraşul Bucureşti în timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu, în 

„Bucureşti", XI, Bucureşti, 1992, p. 46-67. 
5 Iolanda Ţighiliu, Domeniul lui Constantin Brâncoveanu, în volumul „Con.\"lanlin Brâncoveanu", 

Bucureşti, 1989, p. 74-94. 
6 Ioana Cristachc - Panait, Carte, artă şi istoric în Transilvania secolului al XVIII-iea. Un capitol 

al difuzării culturii brâncoveneşti, în „SCIA", Artă Plastică, tom. 36, 1989, p. 42. 
7 Ibidem. 
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Se apreciază la cca. 17.000 - cifră minimă - numărul ostaşilor şi oamenilor 
simpli din Ţara Românească care au cunoscut nemijlocit satele şi oraşele moldave -
inclusiv Galaţiul, cu prilejul transporturilor de alimente, materiale de construcţii, mână 
de lucru impuse de Imperiul Otoman lui Vodă Brâncoveanu8• 

Dacă erau frecvente grupuri boiereşti băjenite în una sau alta din ţări9 la sfârşitul 
sec. al XVII-iea şi începutul veacului XVIII au fost angajate loturi mari de oameni de 
diferite stări sociale care au constatat direct că şi moldovenii, că şi valahii sau cei mulţi 
din Transilvania au acelaşi grai, aceeaşi sfântă credinţă, aceleaşi obiceiuri, necazuri şi 
bucurii. Ne găsim în stadiul în care dovada unităţii româneşti depăşeşte pagina cărturarilor 
cronicari, afirmaţia creaţiei populare, acţiunea grupurilor transhumanţilor şi ale 
negustorilor care străbăteau cărările oficiale şi pe cele, mai multe, neoficiale ale Carpaţilor. 

Ideea unităţii de origine a tuturor românilor a dobândit dimensiuni neatinse prin 
două filoane: larga difuzare a adevărului perceput direct de toate categoriile sociale şi 
în al doilea rând prin abordarea ştiinţifică, modernă a acestei probleme. Meritul 
incontestabil revine stolnicului Constantin Cantacuzino care a preluat de la Grigore 
Ureche şi Miron Costin misiunea de a dezlega originea românilor, indiferent de teritoriul 
în care ei vieţuiesc. 

Răspunzându-i contelui Luigi Marsigli, ostaş şi erudit om de cultură preocupat de 
elaborarea operei „Danubius pannonico-mysies ... " pentru care apelase şi la unele 
informaţii din partea stolnicului. Acesta îi răspundea „trebuie timp şi osteneală mare; 
care lucru îl fac eu după puteri pe româneşte, pentru a elucida mai bine analele acestei 
provincii; dar până acum nu e gata"10. Rezultatul aşternut în Istoria Ţării Româneşti 
„însă rumânii, nu înţeleg numai cestia de aici ce si din Ardeal, carii încă şi mai neaoşi 
sunt, moldovenii ... " 11 a fost obţinut în urma unui epuizant efort ştiinţific bazat pe studiul 
izvoarelor primare. 

Pe bună dreptate Nicolae Iorga aprecia că stolnicul Cantacuzino „e un occidental 
care scrie cum scriu apusenii şi uneori îi întrece în metodele întrebuinţate" 12 • 

Fără a-i ştirbi cu nimic prestigiul, învăţatul Constantin Cantacuzino, produs al 
instrucţiei de început făcută în ţară, apoi la Academia Patriarhiei din Constantinopol, al 
Universităţii din Padova nu este un singuratic în spiritualitatea românească contemporană 
lui13 . Că este corifeu al gândirii româneşti, al umanismului românesc, un renascentist 
danubian, un model şi un diriguitor al spiritualităţii noastre, o dovedesc mărturii de tot 
felul. Graţie lui spiritualitatea din Ţara Românească a devenit o forţă recunoscută departe 
de hotarele pământului nostru. 

Ea a emanat din activitatea câtorva centre care au fost: Curtea Domnească, Biserica 
Ortodoxă Română, Academia Domnească, unele familii nobiliare, marile mânăstiri valahe. 

8 Panait I. Panait, Moldova în politica lui Constantin Vodă Brâncoveanu, în „Anuarul Muzeului 
judeţean", Vaslui, II, 1980, p. 305. 

9 Nicolae Stoiccscu, Un aspect al relaţiilor politice dintre Ţara Românească şi Moldova în secolele 
XVI-XVII. Mutarea dregătorilor dintr-o \ară în alta în „An. Inst. Ist. şi Arh. „A. D. Xcnopol", laşi, XI, 1974, 
p. 252. 

10 Ştefan Ionescu, Epoca brâncovenească, Cluj-Napoca, 1981, p. 147. 
11 Constantin Cantacuzino, Istoria Ţării Româneşti, în „Cronicari munteni'', ed. M. Gregorian, 

Bucureşti, 1961, I. p. 52. 
12 Nicolae Iorga, Istoria literaturii româneşti, Bucureşti, I 929, I, p. 111, unde stolnicul este numit 

„podoabă al culturii româneşti". 
13 Virgil Cândca, Stolnicul între contemporani, Bucureşti, 1971, p, 111, Radu Ştefan Ciobanu, Pc 

urmele stolnicului Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1982, p. 59, s.u. 
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Două dintre aceste componente au fost dirijate direct de Stolnic; cancelaria Curţii şi 
Academia Sf. Sava, la cea de a treia; anume Mitropolia Ungrovlahiei. Constantin 
Cantacuzino a fost o personalitate unanim şi permanent agreată. Una dintre cele mai 
puternice componente ale vieţii de Curte este cea spirituală exprimată prin cărturari 
erudiţi, cunoscători temeinici ai limbilor vechi şi modeme, scriitori, în rândul cărora se 
încolonează şi trei din cei patru fii ai Voievodului, profesori, pictori, medici, actori, 
muzicanţi ş.a. Curtea Domnească din Bucureşti este un excepţional centru de cultură, cu 
largi ecouri în spaţiul românesc şi în cel ortodox oriental. Mentorul suprem a fost „Io 
Constantin Basarab Brâncoveanu voievod". 

Marele cărturar al cărui chip este trecut în fresca personalităţilor Universităţii 
padovane, a aplicat unor realităţi indigene metode întâlnite în lungile-i al călătorii care 
au vizat mai întâi capitalele otomanilor şi apoi lumea Europei Occidentale şi centrale. 
Documentele scrise îl consemnează la Edime şi lstambul, Veneţia şi Padova, Koln, 
Viena, Varşovia, Cracovia. Călătorise de asemenea în toate cele trei Ţări Române, la Iaşi 
fiind prezent de mai multe ori. Nu a fost un simplu peregrin ci un cercetător în accepţiunea 
cea mai fidelă. Dovadă stă marea sa bibliotecă alcătuită din peste 2000 de cărţi şi 

manuscrise şi chiar aprecierile unor contemporani. Pe un manuscris ce cuprinde Călătoria 
în China a vei spătarului Nicolae Milescu, amic de fapt cu Stolnicul, păstrat la Mânăstirea 
Radu Vodă din Bucureşti se poate citi notarea: „S-a scris cea de faţă cu mâna lui Mihail 
din Bizanţ, după porunca prea înţeleptului şi vestitului slăvitului stolnic domnul domn 
Constandin faimosul Cantacuzin, în domneasca mânăstire a Sf. Treimi ... 14. A fost un 
cărturar, un mare exeget pentru limba greacă, dar şi un pragmatic în domeniul politic, 
diplomatic. Cum lui i-a revenit rolul de dascăl al orfanului Constantin fecior al 
postelnicului Papa din Brâncoveni, cunoştinţele şi gândirea lui s-au transmis, de fapt, pe 
un teren fertil, nepotului după soră. Când în octombrie 1688 tronul Basarabilor revine 
descendentului lui Matei din Brâncoveni, noul domn era un om cult, capabil să înţeleagă 
mesajul vieţii spirituale. Era cunoscător al limbilor greacă şi latină şi manifesta un 
profund ataşament pentru slova scrisă. Contribuise deja la tragerea primului lot de 
exemplare a „Bibliei" în calitate nu numai de ispravnic ci şi de aducător de lexicoane, 
de alte lucrări utile15 . Mai târziu, în 1708, va pune să se dăltuiască pe frontispiciul sălii 
speciale de la Hurez cuvintele „Biblioteca de hrană dorită sufletului, această casă a 
cărţilor îmbie spre înţeleaptă îmbelşugare" 16 • 

Conjugarea capacităţilor de excepţie ale voievodului şi ale mentorului său a dus 
la conturarea laturei cele mai luminoase din zorii modernismului românesc. Nu este 
vorba numai de un Stil, „stilul brâncovenesc", ci de un program generos de ridicare a 
spiritualităţii naţionale spre dimensiunile popoarelor cele mai avansate de atunci. Cum 
avem a face cu un început nu putem transpune şi nu putem găsi la Bucureşti situaţii 
aidoma cu cele de la Curtea Regelui Soare sau chiar la Palatul dogilor din celebra piaţă 
a oraşului Lagunei pe care ştim că tânărul spudeu 1-a vizitat în anii 1667-1668. După 
cum nu putem decât compara starea cancelariei domneşti, a culturii în general, găsită de 
Şerban Cantacuzino în 1678 cu ceea ce sîarşitul de veac va lăsa în oraşul de reşedinţă, 
şi nu numai aici. Constantin Brâncoveanu nu a fost un mântuitor de spadă, deşi de la 
el au rămas cele mai multe săbii domneşti, a fost un conducător spiritual, pe gândire şi 

14 Hurmuzaki, Documente, XIV, I, p. 304. 
15 Ştefan Ionescu, op. cit„ p. 138. 
16 Florentin Popescu, Ctitorii brâncoveneşti, Bucureşti, 1976, p. 52. 
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faptă cărturărească brodând diplomaţia la nivel european, mesajul naţional, actul politic 
românesc şi peste toate acestea apărarea bisericii ortodoxe de la noi şi de aiurea. Poate 
fi socotit cel mai mare proteguitor şi păzitor al bisericii străbune asaltată, în condiţiile 
de atunci, de primejdii mult mai mari, mai perfide, decât acelea cu care s-a confruntat 
Moldova lui Ştefan cel Mare. 

Suntem convinşi că Vodă Brâncoveanu nu şi-ar fi putut înfăptui menirea dacă nu 
ar fi beneficiat de o adevărată mişcare culturală în care naţionalul şi europenismul s-au 
contopit într-un curent specific românesc. Meritul domnitorului a constat în sprijinirea 
şi completarea c personalităţi cunoscute pe plan european a acestui fenomen 17• Forţa 
spiritualităţii Curţii voievodale s-a bazat atât pe protagonişti români formaţi la proaspăta 
Academie bucureşteană, la centrul academic din Fanar şi în alte universităţi europene 
cât şi pe savanţi străini şi oameni de cultură invitaţi şi găzduiţi să-şi profeseze cunoştinţele 
ca magistri, predicatori, medici, diplomaţi, preceptori pentru generaţiile în formare, 
grămătici şi traducători ş.a. 

Analizând structura cancelariei domneşti, organizată şi condusă o bună bucată de 
timp de stolnic, reţinem prezenţa florentinului Anton Maria de! Chiaro, secretar domnesc 
şi răspunzător de corespondenţa în limbile latină şi italiană, Nicola de Porta, fost secretar 
al lui Jacob Collyer, ambasadorul Olandei la lstambul, adus la laşi şi apoi la Bucureşti, 
Nicolae de Wolf pentru limba latină, medicul conte Bartolomeo Ferrati pentru limba 
germană, clucerul Afenduli pentru turcă, tătară, greacă, Andreas Wolf, Peter Griener, 
românii David şi Teodor Corbea, fii popei din Schei Braşov pentru latină, slavă, greacă, 
Constantin Strâmbeanu, latină, italiană, Ioan Frâncul, autorul calendarelor şi astroloagelor 
mult gustate de voievod, popa Nicolae, alţi cunoscuţi ai limbilor polonă, maghiară, 
franceză, desigur engleză, ş.a. Numai menţionarea acestora permite dimensionarea politicii 
Curţii Domneşti în vremea Brâncoveanului, care se prezintă ca o realitate continentală. 
Pepiniera zecilor de dieci, grămătici, traducători a fost Academia Domnească începută 
de Şerban Cantacuzino şi reorganizată de Constantin Brâncoveanu la nivelul cerinţelor 
europene, aşa cum constată şi savantul Helladius 18• 

Cei mai mulţi dintre profesorii Academiei au avut o dublă formaţie, cea asigurată 
de Academia Patriarhiei din cartierul Fanar şi aceea însuşită la universităţi occiden
tale 19, de regulă italiene, în special Padova. Sevastos Kimenitul studiase la Constantinopol 
cu Alexandru Mavrocordat şi în Italia, dr. Ioan Comnen era produs al Academiei de pe 
Cornul de Aur, George Maiota, cretan cu studii la Roma şi Veneţia, era recomandat de 
prof. padovan N. Papadopol Comnen, dr. Pylarino nu numai medic al Curţii ci şi harnic 
diplomat este consemnat la Padova, Panait Sinopeus, fizician şi matematician cu studii 
în Italia, Ioan Avramios venit din Veneţia, Ion Cariofil refugiat în urma unor conflicte 
ideologice din lstambul, Marcu Cipru şi Gh. Hipomenes din Trapezunt de formaţie 
constantinopolitană, Teofil Coridaleu fost spudeu al lui Cezaro Cremonini din Padova 
ş.a. Toţi aceşti magistri la care se alăturau viitorul patriarh al Ierusalimului Hrisant 
Nottara, însoţitorul, în perioada de formare a lui Radu - Răducanu, cel de al doilea 

17 Constantin Şerban, Constantin Vodă Brâncoveanu, Bucureşti, 1969. 
18 Ion Ionaşcu, Învăţământul superior din Bucureşti şi ideologia iluministă înainte de 1821 în 

„Bucureşti'', VIII, Bucureşti, 1971, p. 134. 
19 Alexandru Duţu, Umaniştii români şi cultura europeană, Bucureşti, 1974, p. 11 I. 
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fecior al Stolnicului, la Padova, Celti (Paris)20, patriarhul Dionisie, cărturar de frunte şi 
în fine Atim Ivireanul au sporit actul de cultură românească şi în acelaşi timp au contribuit 
la clarificarea unor dispute ivite în lumea ortodoxă. 

Am greşi dacă vorbind despre epoca brâncovenească am reţine numai sprijinul 
material prin mari sume de bani, cereale, construcţii, asigurat de Ţara Românească marii 
biserici ortodoxe fără a reliefa aportul spiritual concretizat în slove scrise în limbile 
română, greacă, slavonă, arabă, ivireană, act patronat de mecenatul românesc. 

Spiritualitatea Curţii Domneşti, a oraşului de reşedinţă, nu este efectul unui trans
plant vremelnic de potenţe culturale străine. Este drept că această conjugare a eforturilor 
naţionale cu aportul celor găzduiţi, unii dintre ei rămaşi pentru veşnicie în Bucureştii 
ce-i adăpostise, a grăbit procesul de modernizare a societăţii noastre21 • Au fost atunci 
intelectuali români precum Damaschin episcop de Râmnic şi Buzău folosit şi ca preceptor 
de stolnicul Cantacuzino pentru fiii săi Ştefan, viitorul domn şi Radu-Răducanu, 

mitropolitul Teodosie din Vestem, un Matei Creţulescu, coleg al stolnicului al Padova, 
profesor al unei biblioteci cu cărţi scoase în Europa în domeniile filozofiei, politicii, 
istoriei, vieţii bisericeşti ş.a.22, Iordache Cantacuzino, fratele stolnicului, temeinic 
cunoscător al limbii greceşti şi diplomat de rang european, Mihai Cantacuzino om cult 
călătorit la Sf. Mormânt, în Sinai şi Italia, şi în fine feciorii lui Constantin Brâncoveanu. 
Voievodul nu a trimis pe nici-unul din cei 11 copii, dintre care 4 băieţi, la universităţi 
străine atâta vreme cât se practica frecvent această modalitate de instrucţie cu bursă 
domnească. Radu-Răducanu, Palade Damian, Gh. Damian, Andronache fiul lui Pascale 
vomicul, Gh. Hipomens, Antonie Stratigos, Stavros Malainis ş.a. sunt tineri care şi-au 
făcut instrucţia în Italia în perioada aceea. 

O motivaţie ar fi prezenţa marilor magistri trăitori în oraşul de reşedinţă; mai întâi 
Stolnicul apoi Ieremia Cacavela devenit după plecarea de la Bucureşti dascăl al lui 
Dimitrie Cantemir, Ghermanos fost mitropolit de Nyssis şi director al Academiei din 
Fanar şi succesul „prea înţeleptul nostru profesor Kir Sevastos"23, cum îl apreciază un 
spudeu în 1683 pe cel născut în Kimene lângă Trapezunt, Ion Cariofil şi el director la 
şcoala patriarhală şi toţi ceilalţi. Spiritualitatea bucureşteană strângea atunci personalităţi 
de frunte ale ştiinţei şi culturii europene, Constantin Brâncoveanu cunoştea destul de 
bine acest lucru şi nu a greşit atâta vreme cât primii trei fii, Constantin. Ştefan şi Radu 
se înfăţişează ca oameni cu vastă cultură, fapt constatat de membrii soliei lordului Paget, 
şi de rafinatul diplomat insular cu prilejul şederii lor la Bucureşti, în 170224. Ei pot fi 
consideraţi produşii de seamă ai umanismului brâncovenesc, posesori ai unei viziuni noi 
asupra omului şi naturii, a raporturilor dintre individ şi societate care se cultivau liber 
la Academia de la Sf. Sava, a relaţiei dintre naţional şi european25 . 

20 Radu Ştefan Ciobanu, op. cit., p. 175. 
21 P. P. Panaitescu, Începuturile şi biruinţa scrisului românesc, Bucureşti, 1965, p. 102. 
22 Corneliu Dima Drăgan, Biblioteci umaniste româneşti, Bucureşti, 1974, p. 11. 
23 Ştefan Ionescu, op. cit., p. 150, nota 58. 
24 Paul I. Cemovodeanu, Contacte de ordin ştiinţific şi cultural între intelccLualitaLea engleză şi 

cărturari din Ţara Românească şi Moldova, în a doua jumătate a secolului al XVII-iea şi primele decenii ale 
celui de al XVIII-iea, în „Studii", tom, 23, 1970, 4. 

25 Ion Ionaşcu, Începuturile Academici Domneşti din Bucureşti în „Materiale de istoric şi muzeografic", 
IV, Bucureşti, 1966, p. 20-23. 
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Tragedia din 15 august 1714, depăşeşte cu mult durerea unei nobile familii 
voievodale preluată imediat de întregul popor român, dovadă fiind „Plângerea" ce a 
circulat pretutindeni. Ea a anunţat brutal stoparea şi chiar prăbuşirea unui proces 
naţional pentru un veac. Pe parcursul anilor 1714-1716 floarea culturii româneşti a 
fost strivită sau pulverizată de imperiul bolnav otoman şi de acoliţii lui. Au dispărut 
corifeii politici, mecenaţi ai spiritualităţii, fapt ce s-a răsfrânt asupra programului 
naţional de modernitate. Regimul fanariot, cu toate strădaniile depuse de unii istorici 
de a-i retuşa faţa, apare ca o etapă de reflux, de regres, de întârziere a dezvoltării 
societăţii româneşti. Nu putem face abstracţie şi de unele realizări. Acestea rămân însă 
palide în comparaţie cu ceea ce ar fi fost în măsură să realizeze neamul român împovărat 
o sută de ani de trei regimuri tot atât de odioase: otoman, habsburgic şi apoi ţarist. 

Ieşirea din această nemeritată soartă va rămâne o chezăşie permanentă, a spiritualităţii, 
inclusiv a bisericii noastre străbune aflată în primele rânduri ale acelora care au militat 
pentru afirmarea naţiunii române. 

SUMMARY 
National and European Features in the Spirituality of the Princely Court 

of Constantin Basarab Brâncoveanu 

Thc long and fruîtful rcîgn of Constantin Brâncoveanu (1688-1714) markcd a sccond stage în thc 
development of thc cxîstcncc of Bucharest and of thc Wallachîan pcoplc în general, confcring thîs epoch a 
strong trend of progress, towards modemity. li can bc asscrtcd that, from thc moment of his cnthroncmenl, 
and în spite of all vicissitudcs, duc to hîm, thc Romanian Socicty surpasscd thc mcdiacval hcritagc, adapling 
itsclf to ncw European rclationships and norms of lifc. 
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UNIFORME CIVILE ÎN ROMÂNIA 
EPOCII MODERNE 

dr. Adrian-Silvan Ionescu 

Urmând sistemul occidental, şi la noi îp ţară demnitarii şi funcţionarii din sistemul 
administrativ şi judiciar au purtat uniforme. In perioada regulamentară au fost introduse 
primele ţinute de acest fel care fuseseră proiectate, în Moldova, la 183 5, de căpitanul 
Sungurov. Necesitatea adoptării acestor ţinute era argumentată în preambulul Ofisului 
Domnesc prin care Mihail Sturdza însărcina Sfatul Ocârmuitor să dispună proiectul 
respectiv: ,,Îndatoririle şi regula slujbei cerând a se statornici uniformă pentru toţi 
amploiaţii, punem înaintea Sfatului să facă o generalnică închipuire, întru aceasta, atât 
pentru partea Administrativă cât şi Giudecătorească, cu amănuntul arătare a foliului 
deosebirei uniformelor, după postul şi gradul amploiatului.( ... ) Uniforma îndeobşte 
este o îmbrăcăminte deosebitoare a feţelor care sau sunt întrebuinţate pentru obştesc 
folos, sau că pentru niscaiva slujbe, ori învrednicire de la Domnul Stăpânitoriu şi de 
la Patrie au drit de a purta acest semn de merit. Ea se împarte în uniforma posturilor 
de slujba statului, precum partea Administrativă, giudecătorească, medicală, scholastică 
şi consistorială, şi în aceea naţională pentru boierimea ţărei.( ... )" 1 Fondul general era 
din postav civit iar distincţia se făcea prin culoarea gulerelor şi maşetelor şi prin 
broderiile cu fir, care erau argintii pentru sistemul judiciar şi aurii pentru cel 
administrativ. Astfel, roşul era nuanţa specifică pentru Departamentul Dinlăuntru 
(Ministerul de Interne), verdele pentru Departamentul Visteriei (Ministerul de Finanţe), 
negrul pentru partea Giudecătorească (Ministerul Justiţiei), violetul pentru „corpusul 
doftorilor statului", brodat cu un şarpe între frunze de palmier şi tot violetul pentru 
„corpusul academic" (corpul profesoral) dar cu broderii cu ramuri de palmier. Pantalonii 
erau civiţi sau albi. În 1839, la ei se adaugă lampas de fir. Pe cap se purta bicorn cu 
gansă şi cocardă de fir iar la brâu spadă. Aceasta era uniforma de paradă care se 
îmbrăca la ceremonii, la audienţe şi de sărbători. În ţinuta zilnică, de servicii se lua 
„viţe-uniforma" care putea fi ori identică aceleia de gală dar fără broderii ori un frac 
albastru ce avea doar gulerul de culoare distinctivă. Deosebirea dintre diversele cinuri 
se făcea în funcţie de numărul nasturilor, mai mulţi la cadrele de conducere şi mai 
puţini la funcţionarii mărunţi. În această ţinută capul se acoperea cu o şapcă şi nu se 
lua spada. Angajaţii poliţiei aveau surtus de forma celui ostăşesc şi şapcă cu bandă din 
postav roşu; ei nu aveau dreptul la frac. 

Cu mici modificări, aceste uniforme s-au menţinut timp de 20 de ani. În 1853, 
pentru a accentua importanţa funcţiei de director al poliţiei din Iaşi, acestuia i se acordă 
dreptul de a purta bicorn cu pene" în colorul naţional" 2. Prin pompa cu care se înconjurau, 
toţi aceşti funcţionari civili încercau să-i imite pe confraţii lor ruşi, cinovnicii atât de 
savuros ridiculizaţi de Nikolai Gogol în scrierile sale. Şi, la fel ca unele dintre personajele 
marelui prozator şi dramaturg rus, existau şi la noi diverşi impostori care, profitând de 

1 Despre uniformele civile şi purtarea lor, în Manualul administrativ al Prin/ipatului Moldovei, Iaşi, 
1855, p. 571-572 

2 Ibidem, p .... 579 
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cinstea care se dădea uniformei, îşi însuşeau drepturi ce nu li se cuveneau. Prin Ofisul 
Domnesc din 27 mai 1841 se punea în vedere Departamentului Trebilor Dinlăuntru să 
oprească abuzurile unor asemenea nelegiuiţi; „Au ajuns la ştiinţa Domniei Noastre că 
mulţi şi feliuri de vagabonzi ce s-ar fi purtând în oraş sau pe afară, cutează a purta 
sămnele uniformei Statului civil, şi sub masca acelora punându-se pe sine amploiaţi ai 
Ocârmuirei, fac feliurite necuviinţe, cu care aduc şi publicului nelinişte şi ocârmuirei 
nemulţumire; spre depărtarea dar a unei urmări neplăcute şi spre a se pute cunoaşte 
adevăratul cinovnic ce ar fi slujind în statul ocârmuirei, Noi găsim de cuviinţă a porunci 
Departamentului ( ... ) ca tuturor adevăraţilor amploiaţi atârnaţi de el, să le sloboază 
bileturi arătătoare fiziognomiei amploiatului, locul locuinţei şi a îndatorierei ce poartă 
( ... )"3. Şi în Ţara Românească fuseseră instituite uniforme specifice de poliţie 
administrativă şi de poliţie judiciară după modelul propus de însuşi Prezidentul 
Plenipotent, generalul conte Pavel Kiseleff, în 1832, şi care semănau foarte mult cu 
acelea ale Miliţiei Pământeşti, creând astfel animozităţi între ofiţerii oştirii şi cei ai 
poliţiei4 . Dorobanţii acestor formaţiuni de pază şi ordine aveau uniforme compuse din 
mondir-frac, cu coadă scurtă, din postav civit, închis la un rând de nouă nasturi, pantaloni 
gri cu paspoal în culoare distinctivă şi ceacou din pielicele de miel negru ce avea în faţă 
acvila cruciată, stema principatului, din metal alb surmontând un scut pe care era scris, 
după caz, „Poliţia administrativă" sau „Poliţia judecătorească". Nuanţele care diferenţiau 
cele două instituţii erau roşul la cea dintâi şi albastru deschis la cea de-a doua, din care 
erau confecţionate gulerele şi manşetele. Paspoalele în alte culori desemnau diversele 
servicii din cadrul fiecăreia. Astfel, Vornicia Dinlăuntru avea verde, Visteria avea albastru, 
Agia avea roşu, Vornicia Închisorilor avea galben, Isprăvnicia avea maro, în administraţie; 
în justiţie, Logofeţia Dreptăţii avea paspoale roşii, Înaltul Divan le avea ~lbe, Divanul 
de Comerţ albastre, Divanul Civil verzi şi Divanul Provizoriu galbene. In 1834 sunt 
reglementate noi uniforme, mai elegante, pentru funcţionarii Agiei. Vei Aga (şeful poliţiei) 
purta redingotă civit cu paspoale roşii, broderii dreptunghiulare de fir argintiu la guler 
şi manşete iar pe umeri epoleţi de polcovnic din miliţie, dar din metal alb. Pe cap lua 
bicorn cu penaj negru iar la şold spadă. Comisarii de poliţie care răspundeau de sectoarele 
Capitalei - atunci desemnate prin culori (văpsele) - purtau tot redingotă cu epoleţi fără 
franjuri, de ofiţer inferior, dar gulerul şi manşetele erau în tonul „văpselii" pe care o 
conduceau: roşu, verde, galben, albastru sau negru; pe cap aveau bicorn fără penaj. În 
1844, redingota este înlocuită cu mondir-frac peste care, în zilele de sărbătoare, se 
încingea, la brâu, o eşarfă tricoloră. Tostul (şeful dorobanţilor), îmbrăca modir-frac cu 
paspoale roşii şi epoleţi fără franjuri, de ofiţer inferior, pantaloni gri şi ceacou cu flamă 
de postav roşu, ale cărui garnituri metalice erau argintii, la fel ca broderiile de la 
manşete şi guler. Prin noua reglementare uniformologică din 1850 a domnitorului Barbu 
Ştirbei, poliţia fiind militarizată, primeşte o ţinută de inspiraţie naţională, confecţionată 
din materiale autohtone, produse în gospodăria ţărănească, tunică şi pantaloni de postav 
gros, civit, guler, manşete, epoleţi şi paspoale roşii, căciulă de model caucazian, cu o 
calotă de postav roşu şi o bordură din blană neagră. 

La câteva luni după suirea pe tronul Principatelor Unite a prinţului Alexandru 
Ioan I, în august 1859, acesta interzice portul uniformelor militare de către funcţionarii 

3 Ibidem, p. 577 
4 Horia Vladimir Şerbănescu - Dorobanţii de poliţie - primele forma/iuni de pază şi ordine ale 

oraşului Bucureşti, „Bucureşti - Materiale de Istoric şi Muzeografic" XI/ 1992, p. 204, 206 
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administrativi în caz că aceştia nu erau chiar militari de carieră şi dispune conceperea 
unui nou proiect de uniforme civile5. Pentru că, în primăvara anului următor, încă nu 
fusese elaborat acel proiect, Ion Ghica, ministrul de interne, solicita domnitorului să 
permită prefectului de poliţie al Capitalei să poarte o eşarfă tricoloră în jurul mijlocului, 
ca însemn al demnităţii mele6. Cererea este aprobată iar pe 25 iunie 1860 le sunt 
conferite eşarfe tricolore tuturor funcţionarilor poliţieneşti. Diferenţierile dintre ranguri 
se făceau după culoarea şi materialul ciucurilor: prefectul avea ciucuri de fir auriu, 
subprefectul îi avea de fir argintiu, comisarii de „văpsele" (sectoare) aveau ciucurii din 
fir argintiu amestecaţi cu fire de mătase albă iar subcomisarii doar din mătase albă; 
epistaţii nu aveau eşarfe ci o brasardă tricoloră pe mâneca dreaptă pe care se prindea 
stema ţării din metal. Eşarfele erau purtate precum o lentă de decoraţie, de la umărul 
drept spre şoldul stâng; în ţinută de gală se puneau peste haină iar în zilele obişnuite pe 
sub îmbrăcăminte7 . 

Mare iubitor de fast, domnitorul nu se putea mulţumi cu aceste eşarfe pentru 
reprezentanţii forţei executive şi apărătorii ordinii aşa că, la scurt timp, pe 19 august 
1860, decretează uniforme pentru toţi funcţionarii civili, de la miniştri la ultimii epistaţi. 
Cu mici excepţii, ţinuta de gală - numită „uniforma mare" - era compusă din frac, vestă 
de caşmir alb, pantaloni albi, bicorn şi spadă. Cei nouă nasturi de pe pieptul fracului 
erau decoraţi cu stema ţării doar pentru miniştri, directorii din ministere, şefii diviziilor 
şi pentru prefectul poliţiei Capitalei toţi ceilalţi avându-i simpli. Gulerul şi manşetele 

erau din catifea de culoare diferită pentru fiecare minister în parte: roşu pentru Interne, 
albastru pentru Finanţe, verde pentru Externe, negru pentru Justiţie, galben pentru Culte 
şi Instrucţiune Publică, vişiniu pentru Lucrări Publice (atunci când avea să se înfiinţeze) 
şi albastru închis pentru Controlul de Stat. Pe aceste fonduri surveneau broderiile cu fir 
auriu sau argintiu, după caz. Evident, miniştri aveau broderii mai abundente, pe lângă 
acestea, pe pieptul fracului, la buzunare şi la spate, între nasturii de la talie şi pe margini 
două ghirlande împletite de ramuri de stejar şi de măslin. Gansa de catifea a bicornului 
era brodată în acelaşi fel iar pe margine avea pene albe de struţ. Pantalonii aveau lampas 
de fir auriu. În mică ţinută fracul avea broderii doar la guler şi la manşete iar pantalonii 
erau de postav civit; pe cap se lua acelaşi bicorn cu pene. Directorii de ministere aveau 
broderiile cu fir de argint şi bicornul cu pene negre iar şefii de divizii broderii argintii 
dar pe mai mică suprafaţă şi într-un joc de mat-lucios în vreme ce bicornul lor nu avea 
pene ci doar un galon de mătase pe margine şi pantalonii civiţi cu vipuşcă argintie. 
Prefecţii şi subprefecţii judeţelor aveau uniforme asemănătoare cu şefii diviziilor dar cu 
nasturi fără stema ţării stanţată pe ei iar ca semn distinctiv purtau la brâu o eşarfă 
tricoloră cu ciucuri de argint cei dintâi şi de mătase cei din urmă. Prefectul poliţiei 
Capitalei avea uniforma de mare ţinută identică .aceleia a directorilor din ministere la 
care se adăuga eşarfa tricoloră cu ciucuri aurii. In mică ţinută îmbrăca o redingotă la 
două rânduri, paspoalată cu roşu la guler şi la manşete, pantaloni gri cu lampas roşu iar 

5 ANIC, Ministerul Afacerilor Interne, divisiunca administrativă, dosar 70/1859, fila 3 - „( ... ) Art. 
I. Şeful Politici Capita_lci cu ajutorul săi şi unii din administratorii de districte cc după osebite puneri la calc 
din trecut se găsesc putând uniforme militare, vor înceta d'a Ic mai purta în viitor precum şi orice însemne 
militare, dacă nu vor fi însuşi militari. 

Art. II. Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul din Întru ne va supune osebit proiect 
pentru uniformele amploiatilor Administrativi.( ... )" 

6 ANlC, Ministerul Afacerilor Interne, divisiunca administrativă, dosar 137/1860, fila 2 
1 Ibidem, fila 7 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



148 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVI 

pe cap lua un chipiu. Comisarii şi subcomisarii de poliţie aveau gulerul şi manşetele în 
culoarea „văpselei" de care aparţineau la fel ca şi lampasul sau vipuşca pantalonilor 
civiţi. Bicornul era simplu, fără galon pe margine şi cu gansa din mătase; la brâu îşi 
înodau eşarfa specifică, reglementată mai înainte. Şi epistaţii aveau eşarfă legată peste 
redingota cu nasturi de metal alb, fără marcă, paspoalată în culoarea „văpselei"; bicornul 
lor avea gansa de lână8 • 

În noiembrie 1860, Gheorghe Costa-Foru, ministrul Trebilor din întru, cere pentru 
prefectul Capitalei o mică ţinută care „să se compuie într-un mod mai simplu şi mai 
apropiat de adevărata întrebuinţare jurnalieră" şi propune anumite modificări şi completări. 
Astfel, la redingotă, pe umeri urmau să fie prinşi contra-epoleţi de fir argintiu iar pe 
gulerul roşu să fie brodată o frunză de stejar; pantalonul gri era păstrat pentru „uniforma 
de noapte" iar pentru zi era unul civit, ambele lampasuri roşii. Tot noaptea se îmbrăca 
o ulancă exact ca a cavaleriei, cu paspoale roşii, şi manşete de pluş negru şi aceiaşi 
ţine-epoleţi pe umeri iar mantaua civit avea guler roşu şi o glugă căptuşită tot cu roşu. 
Pe banda roşie a chipiului era cusut un galon argintiu iar în faţă avea prinsă stema 
Principatelor Unite înconjurată de o ghirlandă de frunze de stejar9. Propunerea este 
aprobată şi noile efecte intră în uz curent. Pentru eficienţa ei, această ţinută este adoptată, 
identic, şi pentru directorul general al închisorilor10• La Prefectură funcţiona un Birou 
al Servitorilor, Fiacărelor (birjelor, n.A.S.I.) şi Damelor Publice ai cărui funcţionari se 
confruntau zilnic cu elemente din categoriile cele mai decăzute ale societăţii - oameni 
de serviciu, birjari şi prostituate - şi, pentru a se impune în faţa acestora era necesară 
o uniformă specială pentru introducerea căreia prefectul Capitalei aducea argumente 
irefutabile în august 1861: „( ... ) Luând în băgare de seamă obstacolele ce'ntâmpină acei 
Funcţionari, fiind nu numai Administrativi dar şi esecutivi, la revizia ce fac în toate 
zilele fiecare prin Coloarea (sectorul, n.A.S.I.) sa, acei Funcţionari întâmpină din partea 
mai multor Servitori şi Servitoare, ce se găsesc dosiţi de pe la Stăpânii lor, poate chiar 
şi lucruri şi bani furaţi, care în toate zilele se găsesc câte unu ascuns, şi vrând a-i ridica 
se opun cu totul, ba încă pot întâmpina şi alte neorânduieli din partea acelor Individe 
rău nărăvite, rămâind totdeauna acei Foncţionari maltrataţi din partea acestor trei categorii 
de Individe ( ... ) a chibzuit Sub Scrisul că zişii Foncţionari este de neapărată trebuinţă 
a purta o uniformă semplă" 11 • Aceasta era formată dintr-o tunică civit, la două rânduri, 
pe al cărei guler erau brodate ramuri cu cinci frunze pentru şeful acelui birou şi cu trei 
frunze pentru comisarii celor cinci „văpsele" ale Capitalei. Şeful avea dublu lampas roşu 
la pantalonii de postav civit iar comisarii lampasuri în nuanţa caracteristică „văpselii" 
căreia aparţineau. Chipiul era ca acela al poliţiei. 

Deşi aveau uniforme destul de frumoase, totuşi, poliţiştii tânjeau după splendoarea 
militară. De aceea, nu erau rare cazurile când se găteau cu efecte şi însemne ostăşeşti 
la care nu aveau dreptul. Aceasta îi exaspera pe ofiţerii de carieră care se plângeau 
ministrului de resort, aşa cum s-a întâmplat adesea. De două ori în luna august 1861, 
colonelul Iancu Ghica, ministrul de război, i-a semnalat colegului său de la Interne că 
„mai mulţi Comisari şi Sub-Comisari de Colori precum şi tişti du pe la Ministere au 
uniforme şi chipiuri de tot ostăşeşti, cu cocarde şi dragoane de fir", rugându-l să dispună 

8 „Monitorul Oficial" no. 202/23 August 1860 
9 ANIC, Ministerul Afacerilor Interne, divisiunea administrativă, dosar 137/1860, filele 12, 14 
10 Ibidem. fila 35 
11 Ibidem, fila 47 
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„a nu se mai purta de amploiaţii civili semne militare ce fac confuzie în regulile ce se 
păstrează în armată şi atribuţiilor comenduirii" 12 . La scurt interval, colonelul Ghica 
revine cu un nou protest: „S-a băgat de seamă că Tiştii Dorobanţilor de la Poliţia 
Capitalei poartă epolete cu franjuri ( ... ) Asemenea, s-a văzut că atât comisarii, 
sub-comisarii, epistaţii şi alţi foncţionari ţivili Poliţieneşti poartă trese de fir la chipiuri. 
( ... )"13 Ministrul de Interne îşi asigură colegul de cabinet că va interveni pentru eliminarea 
acestor abuzuri dar aminteşte că, prin regulament, în poliţie au fost introduse uniforme 
asemănătoare celor ostăşeşti 14 • Cu toate reclamaţiile şi interventiile, aceste excese de 
eleganţă şi fatuitate marţială nu au putut fi oprite. În multe alte î~prejurări, miniştri de 
Război au făcut asemenea obiecţii celor de Interne: în martie 1863, generalul Ioan Em. 
Florescu reclama acelaşi port al treselor militare la chipie de către funcţionarii de la 
Interne precum şi arborarea ulancei cu furajeră de fir de către un revizor al aceluiaşi 
minister 15, iar în februarie 1865, generalul Savel Manu atrăgea atenţia că subprefecţii 
districtului Fălticeni îmbracă uniforme de maiori de artilerie iar la chipie îşi pun trese 
de maiori sau căpitani 16 . La somaţia de a da o explicaţie în acest sens, prefectul de 
Suceava replică, foarte argumentat, că în lipsa unui regulament ferm, poliţiştii poartă 
uniforma general acceptată în toate judeţele, spre a se deosebi de sergenţii de oraş: „La 
oficia (adresa, n.A.S.l.) Domnii voastre No. 3708 am onoare a vă refera că uniforma 
Sub-Prefecţilor de aici este: pantaloni cu două lampase, o tunică cu pluş negru, două 
rânduri de bumbi marcaţi, la mânici cu un galon lat, o tresă şi un furajier de fir alb, sabie 
şi portopei militar cu dragon la mănunchi. Aceasta e uniforma de toate zilele şi care este 
făcută după aceea a desfiinţatului post de Vice-Agă din lassy, post care întru nimic nu 
s-a crezut superior unui Sub-Prefect. Tot acest model de uniforme s-au văzut admis în 
cea mai mare parte a României, şi se socoate a fi o chestie de convenienţă că nu numai 
Sub-Prefecţilor din acest Judeţ să le fie recunoscut din drept mai puţin decât celorlalţi, 
cu atât mai mult că D-lor, dacă şi-au făcut uniformă apoi au fost forţaţi de sub-scrisul 
şi numai că în lipsa unui regulament special, zic odată, m-am socotit dator a nu le 
impune ace uniformă prescrisă în Manual la pagina 577, tom I, decretată la 1835, şi care 
astăzi, prin preschimbarea uniformelor, a devenit ca costumul lor să se poarte de serjenţii 
de vil (de oraş, n.A.S.l.), cu diferenţa însă că lor, adică serjenţilor, le este permis a purta 
chipiuri şi marcă (stemă, n.A.S.l.), ceea ce Sub-Prefecţilor nu le-a fost permis acest 
drept de menţionata lege.( ... )" 17 

Pentru ca toate aceste situaţii conflictuale să înceteze, în luna octombrie 1868, au 
fost desfiinţate toate uniformele funcţionarilor administrativi, de orice rang, urmând ca 
prefecţii de judeţe şi cei de poliţie, sub-prefecţii şi comisarii să poarte doar eşarfa 
tricoloră, peste hainele civile, atunci când se aflau în exerciţiul funcţiunii; o ţinută foarte 
simplă, fără broderii şi lampasuri iar chipiul fără trese, era păstrată pentru sub-comisarii 
de poliţie, care avea"! contacte directe cu populaţia şi trebuiau să fie recunoscuţi şi 
respectaţi în mulţime. In referatul către consiliul de miniştri în care se propunea scoaterea 
din uz a acestor uniforme civile se preciza atât desuetudinea lor cât şi felul incorect în 

I 2 Ibidem, fila 43 
I 3 Ibidem, fila 49 
14 Ibidem, fila 50 
IS Ibidem, dosar 110/1863, fila l 
16 Ibidem, fila 6 
17 Ibidem, fila 8 
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care fuseseră purtate: „Prin ordonanţele domneşti cu No. 404 şi 560 din 1860 s-au 
decretat uniforme în ţinută mare şi mică pentru miniştri, directori, şefi de divizii, prefecţi 
de judeţe, sub-prefecţi, prefectul poliţiei Capitalei, comisarii şi sub-comisarii poliţieneşti 
şi poliţaii de judeţe. 

Această disposiţiune a fost aşa de puţin gustată de unii dintre funcţionarii noştri 
încât nu s-a pus în aplicare decât de câţiva agenţi poliţieneşti şi unii sub-prefecţi, chiar 
din aceia care poartă uniformele, sau mai mult nişte uniforme de fantasie decât 
regulamentare. Domnilor miniştri, atât pentru motivul că măsura de uniformare a 
funcţionarilor administrativi adoptată în 1860 este căzută de sineşi în desuetudine cât şi 
pentru că autoritatea în guvernământul constituţional în secolul de astăzi nu mai are 
nevoie de semnele guvernelor autocratice spre a fi respectată, vin a vă propune cu 
onoare să binevoiţi a încuviinţa desfiinţarea uniformelor la funcţionarii administrativi de 
orice treaptă.( ... )" 18 

Totuşi, la finele anului 1869, este reintrodusă uniforma pentru toate cadrele 
poliţieneşti. Se observase, probabil, că aceasta impunea foarte mult în faţa oamenilor 
simpli şi astfel, anumite scandaluri şi busculade între mahalagii sau meseriaşii cu chef 
se puteau preîntâmpina prin prezenţa unui agent uni format. Au fost păstrate două ţinute, 
la fel ca înainte, dar mult simplificate. Culoarea distinctivă la guler şi manşete a rămas 
roşie iar pe acest fond se suprapuneau broderiile cu fir argintiu, mai complicate sau mai 
simple, în funcţie de rang. In mare ţinută se purta tunică la un rând de nasturi; în mică 
ţinută ea era la două rânduri. Pentru gală doar prefecţii de poliţie din Bucureşti şi Iaşi 
aveau bicorn cu penaj tricolor în rest, toţi subalternii lor aveau chipiu cu bandă roşie cu 
broderie sau doar cu un galon argintiu prin mijloc, şi pampon în faţă (care în mică ţinută 
era scos). Eşarfa tricoloră rămâne în vigoare pentru toate funcţiile exceptându-i pe 
comisarii şi subcomisarii din oraşele mici 19• Pentru situaţiile în care, funcţionarii de 
poliţie umblau în haine civile, în 1871, se legiferează semnele de identificare sub forma 
unor plăcuţe metalice pe care era scris, în partea de sus, „Poliţia Capitalei" iar jos 
funcţia posesorului; în mijloc era stema ţării, în relief. Aceste plăcuţe se ţineau pe sub 
haină, prinse cu un cordon, şi erau arătate numai în cazuri de forţă majoră, când trebuiau 
să se identifice şi să ceară ajutorul agenţilor în uniformă20 . 

Printr-o adresă către Ministrul de Interne, prefectul judeţului Dolj cere lămuriri, 
în 1872 în privinţa uniformei pe care ar fi trebuit să o poarte directorul poliţiei din 
Craiova căci, prin regulamentul din 1869, această funcţie fusese omisă dintre cele 
specificate ca având dreptul la o anume ţinută. Lascăr Catargiu răspunde că poate folosi 
modelul de uniformă al comisarilor21 . 

Chiar şi după modificările din 1869 au existat diverşi amploiaţi care nu respectau 
regulamentul şi purtau ceea ce li se părea că le stă mai bine şi le dă un aer mai 

18 Înalt Decret 111: 1684124 Octombrie 1868, „Monitorul Oficial al României" no. 242/26 Octombrie 
1868, p. 2105 

19 Înalt Decret nr. 1623117 Noiembrie 1869, „Monitorul Oficial al României" no. 259/25 Noiembrie/ 
7 Decembrie 1869, p. 1153 

20 Înalt Decret nr. 2153130 Noiembrie 1871, „Monitorul Oficial al României" no. 269/3/15 Decembrie 
1871, p. 1 

21 Regulament pentru stabilirea 11nţformei ofiţerilor de poliţie, în C. Hamangiu - Cod11l General 
al României, Legi 11z11ale (1900-1907), Editura Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti, 1907, voi. lll, p. 3656-
36600 
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impunător în faţa concetăţenilor: în august 1872, comandantul garnizoanei Câmpulung 
reclama şefului săi ierarhic faptul că „toţi funcţionarii poliţieneşti şi telegrafiştii din acel 
oraş, fără excepţie, poartă uniforme de fantasie"22. 

În 1906 a fost stabilită o nouă uniformă pentru poliţie. Tunica era, de data aceasta, 
din postav negru la două rânduri de nasturi de alamă. Pentru prefecţii din Bucureşti, Iaşi, 
Craiova şi Galaţi, pentru directorii prefecturii, inspectorii şi poliţaii de clasa I, gulerul era 
de catifea neagră brodată cu fir auriu, cu un model mai mult sau mai puţin complicat, în 
funcţie de rang; subcomisarii aveau guler de postav cu un galon de aur iar comisarii, 
directorii prefecturilor de provincie şi poliţaii de clasele II şi III aveau acelaşi guler dar 
cu stele la colţuri, de la una la trei, conform gradului. Pe umeri se purtau epoleţiii 
dreptunghiulari, din carton acoperit cu postav negru peste care era cusut un galon de fir 
auriu. Subcomisarii şi poliţaii de clasele III şi II îl aveau simplu; comisarii aveau pe el o 
stea argintie iar directorii de provincie două; poliţaii de clasa I, inspectorii, prefecţii şi 
directorul prefecturii bucureştene aveau epoletul integral din fir pe care, cel din urmă avea 
o stea, prefecţii din oraşele mari, două, iar cei din Bucureşti şi Iaşi, trei. Pantalonii erau 
de postav negru cu vipuşcă tot neagră. Mantaua, de aceeaşi culoare, avea guler de catifea 
pentru rangurile superioare şi de postav pentru cele inferioare; acesta putea fi înlocuit cu 
unul de astrahan. La ea se putea ataşa o glugă. Pe cap se purta chipiu de postav negru cu 
banda de catifea tot neagră pe a cărei cusătură superioară avea un galon de fir auriu. În 
mare ţinută, la chipiu se adăuga un pampon tricolor iar în jurul mijlocului se lega eşarfa 
de mătase tricoloră, menţinută încă de la anterioarele reglementări. Un element nou este 
sabia de marină, cu teaca din piele şi garnituri de alamă, pe care o primesc ofiţerii de 
poliţie; ea era prinsă, însă, de un centiron ca acela din armata de uscati purtat pe sub 
tunică. (Până la acea dată, fuseseră în uz spadele ofiţerilor de stat major). In cazul în care 
prefecţii de poliţie din Bucureşti şi Iaşi proveneau din armată ei urmau să poarte uniforma 
specifică armei căreia aparţineau. Aşa se explică faptul că unul dintre cei mai populari 
prefecţi ai Capitalei, cneazul Dimitrie Moruzzi - ce a ocupat această funcţie în mai multe 
rânduri, în 1888-1895, 1904-1907 şi 191322 - umbla îmbrăcat în uniforma sa de 
locotenent-colonel de Călăraşi. Petrecăreţ şi comunicativ, mereu cu ţigara în colţul gurii 
şi pus pe glume - deşi riguros şi corect în deciziile pe care le lua - cneazul era o apariţie 
pitorească pe străzile oraşului şi un personaj simpatizat de populaţie. 

Cu binecunoscuta-i pasiune pentru fast, pe 30 decembrie 1863, domnitorul 
Alexandru Ioan I legiferează ţinutele de ceremonii şi cele de şedinţe ale magistraţilor 
Curţii de Casaţie23 . Pentru opozanţii lui Cuza, acesta era un nou motiv de critică la 
adresa lipsei de simţ al măsurii şi a cheltuielilor inutile care se făceau sub administraţia 
sa. Prinţul Nicolae Suţu nota: „Mania imitării fără judecată n-a mers până acolo încât 
i-a împopoţonat pe judecătorii şi procurorii noştri cu un costum dintre cele mai 
caraghioase, tolerat în alte ţări dintr-o rutină desuetă, dar nicidecum dintr-o nevoie 
inerentă bunei administrări a justiţiei24?" Departe de a fi caraghioasă, aşa cum o 
caracteriza, cu răutate, prinţul Suţu, uniforma era elegantă şi chiar impunătoare, semănând 
mult cu modelul franţuzesc, aşa cum remarca gazetarul Ulysse de Mersillac atunci când 

22 Prefecţii poliţiei Capitalei 1859-1904, Editura G.A. Tacid, Albert Baer, Bucureşti, 1905; Ferparul 
cneazului Dimitrie Moruzi, „Ilustratiunca" no. 2-3-4/Februarie-Mart-April 1916, p. 27; Georgeta Pcnclca-Filitli 
- Moruzi: din satul Moruzanda în scaunele domneşti de la Bucureşti şi laşi, „Magazin Istoric" nr. 3 (360)/ 
martie 1997 

21 Decret pentru uniforma Curţei de Casaţiune, în Const. Hamangiu - Codul General al României, 
Legi uzuale 1860-1900, Editura Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti, 1900, voi. II, p. 1365-1368 

24 Memoriile Principelui Nicolae Suţu, op. cit., p. 360 
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anunţa înstituirea ei25 . Ţinuta de ceremonii era compusă din frac de postav c1v1t cu 
gulerul şi manşetele din catifea neagră, brodate cu fir pe toată suprafaţa, la fel ca şi 
pieptul, marginile şi capacele buzunarelor de la spate. Primul preşedinte al Curţii de 
Casaţie avea broderiile aurii, procurorul general le avea argintii, preşedinţii de secţiuni 
aveau broderiile de la margini şi de la capace mai subţiri iar membrii secţiunilor nu 
aveau deloc. Pantalonii erau de caşmir alb - la fel ca şi vesta - şi cu un lampas de fir. 
La brâu se purta spadă iar pe cap bicorn cu gansa din catifea brodată cu fir, un galon 
lat de mătase moarată pe margine şi bordată cu pene albe de struţ. Primul grefier avea 
şi el frac cu o mică ghirlandă de frunze de măslin şi de stejar cusută la guler, la manşete 
şi la capace iar la bicorn nu avea pene în vreme ce grefierii de secţiuni nu aveau 
broderie decât la guler. La şedinţele obişnuite se îmbrăca o togă neagră cu mâneci largi 
căptuşite cu mătase neagră, cu cardinal (fâşie de postav ce avea la capăt o bucată de 
blană albă de hermină) pe umărul stâng, jabou (numit şi freză) alb la gât, din dantelă, 
şi tocă din catifea neagră pe cap. La margine, toca avea un şnur de fir; preşedinţii de 
secţiuni aveau în plus un galon de fir auriu iar primul preşedinte avea două galoane; 
procurorul general avea galoanele de fir argintiu iar procurorii secţiunilor aveau şnurul 
tot argintiu. Din şedinţele plenare toga şi toca erau de culoare roşie, cu toate tresele şi 
galoanele în culoarea specifică rangului magistratului. Era, desigur, impresionantă o 
asemenea şedinţă în care întreaga Curte era îmbrăcată în roşu. În tabloul său de mari 
dimensiuni, intitulat Constituanta, Theodor Aman a plasat în ultimul plan dar exact în 
mijlocul compoziţiei pe magistraţii de la Curtea de Casaţie care erau prezenţi, în robele 
şi cu tocile lor roşii, la depunerea jurământului de către tânărul principe Carol I de 
Hohenzollem. Chiar dacă se află într-o zonă mai umbrită a sălii aceştia impun prin 
strălucirea veşmintelor şi prin alura mândră cu care le poartă. 

Printr-un nou decret din 29 decembrie 1864 au fost stipulate uniformele ce trebuiau 
îmbrăcate la tribunal, în timpul proceselor, de magistraţi şi de avocaţi26 . Toţi purtau o 
robă neagră din merinos, cu mâneci largi, căptuşite cu mătase neagră, cardinal la umărul 
stâng şi freză albă la gât; în jurul mijlocului aveau o cingătoare de moar negru, care 
atârna în faţă până aproape de marginea de jos a robei iar pe cap se lua o tocă din catifea 
neagră. Pentru judecători aceasta avea pe margine un şnur de fir auriu, pentru preşedinţii 
de tribunal se adăuga un galon de fir deasupra şnurului iar la preşedinţii de Curţi două 
galoane. Procurorul general avea galoanele şi şnurul din fir argintiu iar cingătoarea era 
de moar roşu. Procurorii de secţiuni şi membri curţilor aveau cingătoarea albastră şi, la 
tocă, un galon argintiu între două şnururi. Grefierii nu purtau tocă iar roba lor nu avea 
cardinal. Nici avocaţii nu aveau cardinal iar toca lor avea fundul pătrat. 

Introducerea acestor ţinute a creat nevoia specializării croitorilor în asemenea 
modele: la câteva zile după promulgarea decretului mai sus menţionat un meşter din 
Capitală, probabil de origine franceză, D. Coulouvrin, îşi oferea serviciile, foarte 
tentante, tuturor amatorilor27, iar în prima lună a anului următor, un alt meşter începea 

25 „La Voix de la Roumanic" no. 8 /I4 Janvier 1864 
26 Decret pentru uniforma magistraţi/or şi advocaţilor. în Const. Hamangiu, op. cit .. voi. II, p. 

I433-I434; Radu Rosetti - Roba, în Eri„„ Editura Ziarului Universul, Bucureşti, I93l, p. 205-206 
27 „Monitorul" no. 290/30 Decembrie I864/l I Ianuarie l 865 - ,,În conformitate cu Decretul Domnesc 

care regulează costumul cc trebuie să poarte judecătorii Curţilor şi Tribunalelor române, D. COULOUVRIN, 
CROITOR DIN CAPITALĂ (strada Mogoşoaia, Casa Oteteleşanu) s'a însărcinat cu tot cc este necesar pentru 
Costumul Magistraţilor, formând o specialitate unică pentru această ramură a artei sale; prin urmare, este 
SINGUR în POSIŢIUNE d'a oferi, pc lângă cualitate şi preţuri moderate a obiectelor, cele mai complicate 
asortimente de materii etc., promiţând DO-lor Magistraţi şi Advocaţi, atât din Capitală cât şi din provincie 
care'! vor onora cu comanda S-sale, să-şi pună toată silin!elc spre deplina mulţumire a tuturor". 
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să îi facă concurenţă primului la confecţionarea robelor pentru „Domnii Judecători şi 
Doftorii în Lege" 28 . 

Ne putem imagina cât de impozanţi păreau, la tribunal, îmbrăcaţi în roba de 
avocaţi, unii dintre iluştri oameni de cultură ai României, precum Barbu Ştefănescu 
Delavrancea şi Titu Maiorescu, care erau şi celebri jurişti pledanţi în procese răsunătoare. 

O uniformă specială au avut şi agenţii diplomatici ai României acreditaţi pe lângă 
marile puteri. Este probabil că modelul şi ornamentele ei existaseră mai demult, încă din 
1859, când prinţul domnitor trimisese reprezentanţii, pe Vasile Alecsandri şi pe Costache 
Negri, la curţile europene şi, respectiv, la Sublima Poartă, dar o legiferare nu apare 
decât în 1871 29

. Aceasta se purta numai la ceremonii şi recepţii. Ca şi celelalte uniforme 
de mare ţinută din acea epocă, ea avea formă de frac din postav civit, cu guler şi 

manşete de catifea neagră, brodate cu fir auriu. Pantalonii erau albi, de caşmir, cu 
lampas auriu. Bicornul avea gansa din catifea, cu broderii de fir şi pene albe pe margine. 
Spada avea garda aurită, cu stema ţării pe scoică şi mânerul de sidef. Agentul diplomatic 
- funcţia cea mai înaltă în acel moment - avea broderii şi pe pieptul fracului, pe 
marginea de jos şi în jurul cozilor ca şi la spate, între nasturi, în forma unui ecuson. 
Primul secretar al agenţiei avea broderii doar la guler şi la manşetă în rest ţinuta fiind 
identică superiorului său. Secretarul al II-iea, ataşaţii şi dragomanul aveau, la fel, broderii 
doar la guler şi manşete, diferenţa făcându-se la pantaloni care erau civiţi, cu lampas, 
şi la bicorn care avea pene negre pe margine. În mare, aceste modele se păstrează până 
la al doilea război mondial, cu mici modificări şi adăugiri; doar titulatura purtătorilor se 
schimbă odată cu dobândirea independenţei. După spusele lui Ion Ghica, uniformele 
diplomaţilor şi ale miniştrilor plenipotenţiari apar după războiul din 187'~-187830• 

O altă instituţie care a beneficiat de uniformă proprie a fost poşta. ln anul 1865 
a fost legiferată uniforma Corpului Telegrafo-Poştal31 al cărei fond era, la fel ca în 
armată sau în instituţiile civile, civit iar culoarea distinctivă era vişiniul. Tunica, lungă 
până deasupra genunchiului, era închisă cu un rând de nasturi de alamă stanţaţi cu un 
corn peste care se suprapuneau patru fulgere, ceea ce reprezenta marca specialităţii. 
Diferenţa între diversele funcţii se făcea prin broderiile de pe catifeaua vişinie de la 
guler şi manşete: directorul general avea o ghirlandă groasă şi o floare cu cinci fulgere; 
şeful contabilităţii şi intendentul aveau două baghete şi floarea cu cinci fulgere; şeful 
serviciului administrativ şi controlorii principali, aceeaşi broderie ca precedenţii dar cu 
patru fulgere; controlorii de clasa a II-a, trei fulgere; registratorul, o singură baghetă şi 
floarea cu cinci fulgere; arhivarul la fel dar cu trei fulgere. Pantalonii erau civiţi, cu 
două lampasuri de fir pentru director şi cu ele de postav vişiniu pentru ceilalţi iar 
bicornul avea penaj alb, răsfrânt (ca în vremea regulamentară) pentru cel dintâi şi negru 
cu roşu, din pene amestecate, pentru subalterni. Toţi purtau spadă cu centiron de fir. În 
mică ţinută, la gulerul tunicii era brodat cornul cu fulgere pentru toate rangurile însă 
diferenţa se făcea prin galoanele şi tresele plasate orizontal la manşetă, în acelaşi număr 

28 „Rcgcncratiunca" no.19/28 Ianuaric/9 Fcvruaric 1865 - „În subsemnata magasie se primeşte 
poruncclc pentru Robe ş.c.I. prescrise pentru Domnii Judecători şi Doftori în Lege. Preturi cei mai moderate. 
/IOSIF SINGER I Croitor în coltu Podu Mogoşoaii şi Lipscani Nr. 9" 

29 Decret şi regulament pentru fixarea costumului representa11/ilor României în străinătate, în Ioan 
M. Bujorcanu - Apendice la Colecţiunea de Legiuirile Româ11iei, vechi şi no11i. Bucurcsci, 1873, p. 1 O 

Jo Ion Ghica - Scrieri, Bucureşti, 1914, voi. II, p. 206 
31 UnijiJrma pe11/ru Corpul Telegrafo-Poştal, „Buletin Tclcgrafo-Poşlal" no. 7/14 Fcvruaric I865, 

p. 49-5I 
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ca şi broderiile de la haina de ceremonie: directorul două galoane late, şeful contabilităţii 
şi intendentul, un galon şi patru trese, controlorii, galon cu trei trese, registratorii cinci 
trese, arhivarul trei trese. Pantalonii erau gri deschis cu două lampasuri vişinii iar şapca, 
tot vişinie cu bandă civit pe care era aplicat un galon de fir lat pentru director, două 
galoane mai înguste pentru subalternii săi şi un singur galon pentru amploiaşii de rând. 
Mantaua era de postav civit, cu glugă căptuşită cu vişiniu şi fără nici o altă distincţie. 
Oficianţii - adică telegrafiştii - aveau o singură baghetă în jurul gulerului şi la manşete 
iar decorul din mijloc varia ca număr de fulgere, de la cinci la unu, în functie de gradul 
funcţionarului care cunoştea cinci trepte ierarhice. În mică ţinută, la fel, p~ manşetă se 
aflau tresele indicatoare de grad, între una şi cinci. La conducătorii de linii nu exista 
decât mică ţinută, foarte simplă, cu semnul corpului din metal galben prins la colţurile 
gulerului şi galoane de mătase la manşetă iar şapca fără galon; pe vreme urâtă, şapca 
era de muşama. Căpitanii de poştă aveau uniforma întocmai ca aceea a conducătorilor 
de clasa a II-a, cu două galoane la manşetă. 

În 1871 este dat un nou regulament pentru ţinutele Corpului Telegrafo-Poştal care 
aduce câteva modificări minore, fără a schimba culoarea şi însemnele specifice32. Astfel, 
tunica se scurta şi rămânea a fi purtată exclusiv în mare ţinută iar pentru zilele de lucru 
şi în serviciu se folosea o bluză din postav civit cu guler şi manşete vişinii cu broderii 
de fir auriu în acelaşi model şi cu aceleaşi diferenţe ale gradelor la fel ca înainte. 
Bicornul - însă nu cu penaj, ca în perioada anterioară, ci doar cu o bordură din pene 
negre de struţ - rămânea numai pentru directorul general, în mare ţinută; toţi ceilalţi 
funcţionari, indiferent de rang, purtau chipiu de forma şi cu însemnele de grad la fel ca 
în armată, prin trese şi galoane de fir aplicate pe banda de catifea vişinie şi pe calota 
de postav civit. În faţă, sub cocardă, în locul cifrului domnesc era cornul cu fulgere, 
specific corpului. Pentru iarnă a fost introdusă o cabană (manta scurtă) din postav civit, 
închisă pe piept cu brandemburguri şi nasturi în formă de olivă şi cu o glugă terminată 
în vârf cu un ciucure - amintire a humusului din deceniul precedent. 

O uniformă deosebită - de fapt, reglementarea unui costum popular - aveau 
surugiii. Încă de la începutul veacului al XIX-iea, aceşti bravi conducători ai căruţei de 
poştă, călări pe calul lăturaş, impresionaseră pe toţi aceia care călătoriseră cu acel 
vehicul, precar dar eficient, prin măiestria cu care mânau caii, doar prin strigăte, prin 
dexteritatea, ingeniozitatea şi rapiditatea cu care reparau orice stricăciune survenită pe 
parcurs, prin curajul şi devotamentul lor, politeţea şi curtoazia faţă de călători şi, mai 
ales, prin veşmintele lor ciudate şi pitoreşti. Trecând prin Moldova înainte de 1848, 
inginerul francez Xaier Hommaire de Hell îi compara pe surugii cu „nişte muşchetari cu 
armele la îndemână" şi-şi arăta admi,raţia pentru portul lor spunând că „sunt unici în 
abilitate şi pitorească dezinvoltură cu nenumăratele lor panglici la pălăriile largi şi cu 
broderiile întregului costum, în special al cizmelor ornamentate" 33 . Memorialistul 
confundase jambierele de aha groasă, înflorate la fel ca întregul costum, cu care îşi 

acopereau cizmele cu însăşi acele încălţări. Dar această eroare avea prea puţină importanţă 
atunci când le tăcea surugiilor un portret atât de măgulitor. 

32 Regulamentul şi descrierea uniformei Corpului Telegrafo-Poştal, în Ioan M. Bujorcanu, op. cit., 
p. 53-55 

33 Xavier Hommairc de Hcll ci Jules Laurcns - Les câtes occidentales de la mer Noire el la 
Moldavie, „L'lllustration" no. 551117 Scptcmbrc 1853, p. 187 
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Regulamentul era destul de sumar în descrierea unifonnei surugieşti atât în 186534 

cât şi în 186835 şi nu apărea stipulat alături de celelalte uniforme poştale ci în cadrul 
unor instrucţiuni pentru conducătorii de diligenţe sau pentru condiţiile de dare în antrepriză 
a poştelor cu cai. Aceasta era compusă dintr-un „mintean alb cu şireturi" - cu alte 
cuvinte cusut cu arnici - iţari la fel decoraţi, brâu roşu, cizme înalte şi pălărie neagră, 
rotundă, cu boruri mari şi panglici tricolore, vara, sau căciulă scundă, oltenească, de 
oaie neagră, iarna. Ambele acoperăminte de cap aveau în faţă o placă galbenă, de alamă, 
pe care era scris numele poştei de provenienţă şi numărul matricol al purtătorului. Pe 
vreme rece se înveleau într-o ghebă cafenie, cu glugă. Acest costum era completat de 
„biciul de curea" pe care trebuiau să-l aibă totdeauna cu ei. Un articol din regulamentul 
din 1865 prevedea obligativitatea acestor angajaţi ai poştei de a purta uniforma în 
timpul serviciului şi de a nu le murdări: „Surugiii sunt datori a fi tot timpul curat 
îmbrăcaţi şi a nu porni la drum decât în hainele hotărâte prin Domneasca Poruncă". În 
1868, cădea în sarcina antreprenorilor să se îngrijească de ţinuta angajaţilor lor: „D-nii 
concesionari sunt ţinuţi ca la orice pornire de cursă a postilionilor, aceştia să fie totdeauna 
bine îmbrăcaţi şi cât se va putea mai curaţi". 

Căpetenia surugiilor se numea ceauş. El avea aceeaşi vestimentaţie ca şi subalternii 
săi doar că, pe pălărie sau pe căciulă avea marca Serviciului Telegrafic-Poştal, cornul cu 
fulgere. El trebuia să controleze atelajele şi pe cei care le conduceau, să păstreze curăţenia 
poştelor şi să-i povăţuiască pe surugii înaintea plecării în cursă. Pentru sârguinţă şi bună 
purtare ceauşul era recompensat de guvern, la zile de sărbătoare, precum 24 Ianuarie sau 
Sf. Alexandru, onomastica domnitorului, cu bani sau haine. Ceauşul era un personaj la fel 
de pitoresc ca şi surugiul. Evocând timpurile de altădată, când nu erau nici „haine nemţeşti, 
nici drumuri de fier nemţeşti'', un autor ce semna cu monograma M., îi consacra ceauşului 
un frumos portret la rubrica Figuri dispărote a ziarului „Resboiul" din 187836. 

Motivistica ornamentaţiei costumului de surugiu devenit uniformă era prea bine 
cunoscută în epocă pentru a mai fi date indicaţii în privinţa ei. Ea se baza pe spitrale 
recurente şi meandre, coamele berbecului şi stilizări fitomorfe, migălos cusute cu arnici 
şi suitaş roşu, galben, negru, uneori verde şi albastru. Pantalonii erau de tipul paturilor 
pandureşti, largi pe şolduri şi strâmţi la glezne, pentru a fi vârâţi cu uşurinţă în cizme. 
Peste cizme erau prinse jambiere din acelaşi material ca şi pantalonii şi cu acelaşi decor, 
astfel că păreau o continuare firească a părţii de sus; ele se evazau la bază, rotunjindu-se 
înspre spate şi terminându-se în unghi ascuţit în faţă. Costumul era atât de împodobit 
încât, pe bună dreptate, D. Teleor - un nostalgic al vremurilor apuse - putea să spună 
că surugiul era „îmbrăcat numai în flori" 37 . 

Un alt admirator al surugiilor şi al veşmintelor colorate ale acestora a fost Ulysse 
de Marsillac. El a scris adesea, cu simpatie şi admiraţie, despre aceşti centauri moderni 
şi a luat atitudine fermă atunci când, prin 1863, un administrator mărginit propusese să 
le modifice uniforma pentru a se alinia modei europene: „De amorul artei, păstraţi 
strigătele surugiilor. Păstraţi-le, de asemenea, costumul. Nu îi împopoţonaţi cu fracul 

34 Jnstruc/ii pentru conductorii de di/igen/e, cariole sau malle-poste, „Buletin Tclegrafo-Poştal" no. 
12/!2 Martire 1865, p. 160 

35 Condi/iuni pentru antreprisuirea poştelor, „Buletin Telcgrafo-Poştal" no. 4/27 Ianuarie l 865, p. 
27; Condiţiuni pentru darea în antrepriză cu brevete nesubvenfionate a poştelor de cai pe termen de 21 ani, 
cu începere de la I Maiu 1868, „Telegraful şi Poşta" no. l /I Ianuariu 1868, p. 3 

36 M. - Ciauşul, „Resboiul" no. 272/22 Aprilie 1878 
37 D. Tcleor - Bucureştii acum cincizeci de ani, în Sonete patriarhale, scene şi portrete, Editura 

Minerva, Bucureşti, 198 l, p. 342 
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strâmt şi ridicol al greoilor noştri poştalioni. Lăsaţi-le căciula, acest acoperământ de cap 
pitoresc şi comod, de sub care ies, ca nişte grele stalactite, valuri de păr pe care nici 
pieptenul, nici foarfecile nu-l ating vreodată; lăsaţi-le pantalonii a la zuav de lână 
cafenie sau albă, cu găitane negre în sfârşit, lăsaţi-le aceste aluri care nu sunt lipsite de 
graţie şi de mândrie şi pe care un pictor sau un poet le admiră cu pasiune" 38 . 

Cu toate că suferise şi el, ca şi alţii, de zdruncinăturile căruţei de poştă - acest 
„echipaj satanic" cum îl numea Thibault Lefebvre39 ale cărui hurducături ar pondera, 
după spusele lui Dimitrie Ralet, orice fluturări ale imaginaţiei şi orice dispoziţie pentru 
poezie sau pentru elocinţă politică40 - gazetarul francez îi iubea, fără rezervă, pe surugii 
şi ori de câte ori i se oferea prilejul le prezenta aspectul exterior şi obiceiurile în 
paginile periodicelor de limbă franceză din Bucureşti al căror editor şi aproape singur 
publicist era. Într-unul dintre aceste articole revenea asupra neinspiratului proiect de 
schimbare a uniformei acestora, din fericire neadoptat, profitând de ocazie pentru a 
comenta ţinuta şi modul ingenios de a-şi conduce atelajul, prin strigăte şi nu prin lovituri 
de bici: „Sunt curioşi de observat aceşti poştalioni români şi era o stranie idee a unui 
pretins reorganizator care dorea să le îndepărteze aspectul naţional pentru a-i transforma 
în poştalioni francezi. Costumul lor se compune dintr-o vestă, un pantalon şi jambiere 
de lână albă sau brună, abundent găitănate cu roşu şi albastru. O cingătoare îngustă, 
cusută cu mărgele albe, le înconjoară mijlocul de douăzeci sau treizeci de ori. Nişte 
jartiere decorate cu mărgele şi ciucuri de lână, nişte pantofi de piele fără tocuri, o bonetă 
scundă din blană de miel sau un mare sombrero de fetru negru garnisit cu lungi panglici 
în culori vii completează acest costum mai mult ciudat decât graţios. Pentru a-şi însufleţi 
caii surugiii folosesc rar biciul. Ei se mulţumesc a scoate strigăte cu totul sălbatice. Este 
mai întâi o notă foarte ascuţită pe care el apasă cu putere, apoi un fel de tremolo care 
se termină cu un fel de lung suspin. Noaptea, când auzi aceste strigăte în singurătatea 
câmpului sau repetate de ecourile munţilor, şi când te simţi purtat într-o cursă vijelioasă, 
în galop întins, de cai îpnebuniţi, este un lucru impresionant şi straniu, mai asemănător 
visului decât realităţii. ln timpul iernii, urletele lupilor acompaniază câteodată strigătele 
surugiilor; ochii lor strălucesc în zăpadă şi boturile surescitate suflă turbate în urma 
căruţei" 41 • Ulysse de Marsillac relatează, cu umor, cum decurgea o călătorie în şubreda 
căruţă de poştă: „Imaginaţi-vă o cutie trapezoidală de lemn, fără un cui, fără o ferecătură; 
câteva cepuri de lemn le ţin locul. Această cutie era aşezată pe patru roţi mici, poligonale. 
Era umplută cu fân. Marele lux era de a avea mult fân. Pacientul se chirceşte în fân şi 
se prinde bine de loitre iar patru cai urâţi, piperniciţi dar neobosiţi, mişcă din loc 
şubredul vehicul care saltă peste pietrele străzilor, peste asperităţile drumurilor, peste 
rădăcinile de pe pârloagă, peste făgaşe, peste podurile de lemn făcute de ţărani şi ca!e 
consideră dintr-un braţ de pomi puţin ciopliţi aruncat de-a curmezişul unui râu. ln 
primul moment eşti năucit, capul ţi se învârteşte, întregul corp caută un echilibru pe care 
nu îl găseşte. La capătul unei ore o durere puternică îţi cuprinde şalele, măruntaiele ţi 
se răsucesc. Dacă lucrul durează două ore începi să îţi aminteşti, vag, de torturile din 
Evul Mediu şi, ca un divertisment alinător, ai cere să fi întins pe şevalet sau să înghiţi 
plumb topit. Nu se moare totdeauna după acest supliciu. Atunci, torţionarul, vreau să zic 

JH U.M. [Ulyssc de Marsillac] - De Bucarest r Giurvego et retour, „La Voix de la Roumanic" no. 
29/11 Juin I 863 

19 N. Iorga - Istoria românilor prin călători, Editura Eminescu, Bucureşti, MDCCCCLXXXI, p. 572 
40 Dimitrie Ralet - Droşcomania, în Suvenire şi impresii de călătorie î11 Româ11ia, Bulgaria, 

Constantinopol, Editura Minerva, Bucureşti, 1979, p. 269 - „(„.) Hurducătura ci împrăştie ideile autorului 
sume!, stinge imaginaţia poetului exaltat, sfannă principiile demagogului limbut („.)" 

41 U.M. Ulyssc de Marsillac - Causeries, „Le Monitcur Roumain" no. 44/12 Mai 1869 
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surugiul ( ... ) vine la dumneavoastră cu un dulce surâs şi, anunţându-vă că aţi ajuns, vă 
cere un bacşiş. Ar fi bine să îi daţi. Nu ne povesteşte, oare, istoria, că hainele supliciatului 
aparţineau călăului42?" 

Surugiii erau nişte adevărate personaje literare, demne de condeiul unor mari 
romancieri sau dramaturgi. Alecu Russo remarcase acest lucru şi spera că se va găsi 
cineva care să scrie despre ei aşa cum se cuvenea: „De mult era de când doream să 
încerc şi eu caii de poştă, despre carii atâta s-a vorbit. Cu prilejul acesta mă încredinţaţi 
că caii sunt buni şi că surugiii nu şi-au furat buna lor reputaţie. Totdeauna am gândit 
şi am spus că surugiii noştri merită a avea o istorie a lor. şi eu trag nădejde că va veni 
ziua când se va scrie «Fiziologia surugiului», precum s-a scris aceea a unui mare număr 
de chipuri mai puţin interesante şi mult mai interesante. Mi-a dat în şând să-i pun pe 
scenă ... Câte ar mai zice ei despre persoanele ce au purtat cu olacul4 !" (sub!. A.S.l.) 

Datorită alurei lor mândre şi curajoase şi a veşmintelor colorate, surugiii au fost 
modelele preferate ale fotografilor epocii: Carol Szathmari, Franz Duschek şi Carl Schiiffer 
i-au pozat de mai multe ori în studiourile lor, uneori aranjate în aşa fel încât să amintească 
de un releu de poştă (aşa cum proceda, de obicei, primul dintre ei). De altfel, Szathmari 
prelua de multe ori sugestiile fotografiei în desenele sale - pe lângă alte tipuri pitoreşti 
selectate din popor, maestrul bucureştean a realizat o schiţă în creion după fotografia 
unui surugiu care stătea lângă un gard de nuiele ce făcea parte din scenografia specifică 
a atelierului44. 

Vestimentaţia surugiilor a reprezentat cea mai frumoasă şi mai originală uniformă 
românească din toate timpurile, alături de cea a dorobanţilor din armata teritorială. Ea 
era atât de caracteristică pentru ţinuturile noastre încât mult după ce poşta cu cai dispăruse 
înlocuită de drumul de fier, unii boieri o adoptaseră drept costumaţie pentru vizitiii lor 
de la moşie sau de la reşedinţa din oraş. Chiar în primele trei-patru decenii ale secolului 
XX unii le mai foloseau, ca amintire a vremurilor patriarhale şi a parfumului de epocă 
pe care îl suscita un echipaj condus de surugii. La prăvăliile de pe Lipscani se puteau 
vedea, aninate pe umeraşe, asemenea costume de gata ce stăteau la dispoziţia celor ce 
doreau să le achizitioneze. 

În 1869 a fo~t dată în folosinţă prima cale ferată pe ruta Bucureşti-Giurgiu. Cei 
care deserveau serviciul căilor ferate au primit şi ei o uniformă, în 1877, care avea 
fondul într-o culoare mai specială, neîntâlnită până la acea dată: negru-verde, cu alte 
cuvinte, negru cu tente verzui. Tunica, lungă până deasupra genunchiului, avea gulerul 
şi manşetele din catifea neagră şi se închidea la două rânduri de nasturi care, pentru 
ingineri erau din metal galben iar pentru conductori din metal alb. Toate paspoalele erau 
verde deschis. Pantalonii erau de postav civit cu vipuşcă verde. Pe umeri aveau epoleţi 
de catifea neagră cu steluţe albe pentru controlori şi galbene pentru ingineri, în număr 
de la una la trei, în funcţie de rang (controlor, respectiv, inginer clasa III-a o stea, clasa 
a II-a două stele şi clasa I trei stele). Inginerul şef clasa a II-a sau clasa I avea una şi, 
respectiv, două stele şi un galon auriu la guler şi manşete, iar inspectorul general avea 
trei stele şi galon dublu lat. Vara se purta o tunică de pânză albă. Pe cap aveau o şapcă 
asemănătoare cu aceea de marină, cu bandă de catifea neagră şi cocardă tricoloră în faţă. 
La brâu aveau încinsă spadă45 . 

42 Idem - Echos de Bucarest, „Le Journal de Bucarest" no. 175/25 Avril 1872 
43 Alecu Russo - Soveja (Ziarul unui exilat politic la 1846), în Cântarea României, Editura Minerva, 

Bucureşti, 1983, p. 197 
44 Adrian-Silvan Ionescu - Artă şi document, Editura Meridiane, Bucureşti, 1990, p. 200, fig. 80 
45 „Monitorul Oficial al României" no. 146/29 Iunie/I I Iulie 1877, p. 4157-4158; le nouveau costume 

des ingeneurs et conducteurs du service des chemins de fer, „l'Orient" no. 29/30 Juin/12 Juillct 1877 
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Peste douăzeci de ani a fost reglementată o nouă ţinută pentru personalul inferior 
al căilor ferate şi al poştei. Nuanţa tunicii a împrumutat-o pe cea civit a armatei şi tot 
ca la militari poalele s-au scurtat. Se închidea la două rânduri de nasturi cu emblema 
corpului: o roată înaripată. Gulerul era răsfrânt şi, pe ambele colţuri avea stele, de la una 
la trei, în funcţie de rangul conductorului. Paspoalele erau vişinii. Pantalonii ser cu 
vipuşcă vişinie. Mantaua era civit. Pentru timpul cald aveau prevăzută tunică şi pantaloni 
de dril alb cu petliţe vişinii pe guler şi, pe ele, aşezate steluţe. Şapca era tot civit, cu 
emblema corpului, din alamă, în faţă. Constructorii şi şefii cantonierilor aveau aceeaşi 
uniformă cu singura deosebire că la şapcă aveau bandă vişinie pe care erau aplicate 
trese, de la una la trei, după grad. Şefii factorilor poştali aveau tunică civit la un singur 
rând de nasturi invizibili, cu buzunare la piept, cu capace acoladate şi paspoalate cu 
vişiniu. Pe colţurile gulerului răsfrânt era prinsă emblema corpului, un corn. Mantaua 
era gri închis, cu paspoale în nuanţa specifică şi prevăzută cu glugă. Şapca era integral 
civit, paspoalată cu vişiniu, cu calota tare având pe ea cocarda tricoloră iar pe bandă 
însemnul corpului, din alamă. Factorii simpli aveau aceeaşi uniformă doar că, pe banda 
şepcii era scris, cu litere de alamă, „poştă" sau „Telegraf', în funcţie de serviciul pe care 
îl făceau iar dacă le îndeplineau pe amândouă erau doar iniţialele P.T. Pe colţurile 
gulerului era aplicat numărul de ordine al factorului şi, dacă făcea ambele servicii, pe 
unul era iniţiala P iar pe celălalt T. Factorii rurali aveau pe calota iniţialele P.R. din 
metal iar pe bandă numărul circumscripţiei din care făceau parte, centrat pe un corn din 
metal galben. Acelaşi număr apărea şi pe fiecare colţ al gulerului, sub iniţialele P. şi R. 

Cantonierii aveau cea mai simplă uniformă: căciulă de miel, tunică de postav ser, 
cu nasturi ascunşi şi nepaspoalată, pantaloni la fel, vara bluză şi pantaloni de pânză 
albastră şi pălărie de pai sau pâslă cu emblema corpului, din alamă46 . 

Ulterior, conductorii aveau să primească un alt model de epolet împletit din 
tresă de fir păstrând aceeaşi distincţie a gradelor. În anii treizeci ai veacului XX 
uniforma ceferiştilor se schimbase foarte puţin: era la un singur rând, avea buzunare 
neacoladate la piept, roata înaripată pe guler şi brodată pe calota şepcii şi cifrul regal, 
din metal, pe bandă. 

* 
Cu nimic mai puţin spectaculoase şi elegante decât ţinutele militare, uniformele 

civile - inspirate, în majoritatea cazurilor, de modele similare occidentale - au avut 
importanţa lor în România epocii modeme evidenţiind reprezentanţii anumitor specialităţi 
şi funcţii oficiale ce trebuiau respectaţi şi contribuind la fastul unor ceremonii. 

SUMMARY 
Civilian Uniforms in Modern Romania 

According to thc Occidental systcm, thc Romanian dignitarics and cmployccs in thc administrative 
and judiciary systcm also worc uniforms. Thc arliclc dcals with thc various such uniforms, wilh thc signi
fications involvcd. 

No lcss spcctaculous or elegant than thc military uniforms, thc civilian officc-clothcs inspircd, mos! 
of thcm, from similar Occidental modcls - had thcir special importancc in modern Romania, painting oul 
the importancc of severa! functions and institutions and contributing in thc pomp of somc ccrcmonics. 

46 Regulament pentru uniformarea personalului inferior telegrafo-poştal, „Monitorul Oficial" 
no. 210/19 (31) Decembrie 1897, p. 7161 
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Ion Bălăccanu, prefect al poli\ici Capitalei 1876 foto 
F. Vuagnat, Geneva, Biblioteca Academici Române 

(în continuare 8.A.R.) 
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Prefect de politic în uniformă model 1869, foto Urlaky, 
Ploieşti, colecţia autorului 
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Barbu Slătineanu, magistrat la Curtea de Casaţie, 
în linută de ceremonie, model 1863, foto W. 
Wollenteit, Bucureşti, Biblioteca Naţională 

Magistrat la Curtea de Casaţie în ţinută de ceremonie, 
model 1863, fo to J. Marie, Bucureşti, colecţie 

particulară 

Magistrat la Curtea de Casaţie în ţinută de ceremonie, 
model 1863 , foto J. Marie , Bucureş ti , colecţia 

autorului 

Alexandru Lăzărcscu, magistrat la Curtea de Casatie, 
în ţinută de ceremonie, model 1863, foto Franz 

Dusehcr, Bucureşti , B.A.R. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Gheorghe N. Raicoviceanu, consilier la Curtea de Casa\ie, în \inută pentru şedinţe plenare, cu 
robă, roşie , atelier fotografic necunoscut , circa 191 O, colecţia autorului 
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Controlor clasa a II-a în Corpul Telegrafo-Poştal, marc 
ţinută, model 1865, foto M. Wolf, Galaţi, colecţia 

autorului 

Oficiant clasa a V-a al Corpului Tc
lcgrafo-Poştal , mică ţinută, model 1865, 
atelier fotografic necunoscut, Muzeul 

Municipiului Bucureşti 
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Oficiant clasa a V-a al Corpului Tclcgrafo-Poştal, mică 
ţinută, model 1865, foto Franz Duschcr, Bucureşti, Muzeul 

Militar Naţional 

Şef de Staţie Tclcgrafo-Poştală clasa a II-a cu tunică de 
marc ţinută dar şapcă de mică ţinută, model 1865, atelier 
fotografic necunoscut, Muzeul Municipiului Bucureşti 

Şef de staţie Telcgrafo-Poştală clasa a IV-a, mica 
ţinutăăăă, model 1865, atelier fotografic necunoscut, 

Muzeul Municipiului Bucureşti 

Ioan Niculcscui , telegrafist al palatului domnesc, 1865, 
atelier fotografic necunoscut , colecţie particulară 
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Surugiu, foto Carol Szathmari, Bucureşti, B.A.R. 

Surugiu, foto Carol Szathmari, Bucureşti, B.A.R. 

Surugiu, foto Ca rl Schăffcr, Herculane, Biblioteca 
Naţională 

BltCURB:SCÎ 

V.3 , Cl+t..l!A Vic1'-0l'\lr:l , ta 

Doi surugii încadrând pc purtătorul ban icrei breslei 
lor cu care defilaseră în parada carelor a legorice pc 
I O Mai 188 1, cu ocazia încoronării regelui Carol ! , 
foto A. D. Rciscr, Bucureş ti , colecţie particu l ară www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ÎNVĂTĂMÂNTUL ÎN BUCURESTII 
' ' 

SECOLULUI AL XVIII-LEA 

Prof. Simona Sălceanu 

În secolul al XVIII-iea, sub impulsul transformărilor economice şi sociale, 
dobândirea unei culturi solide era în Ţările Române o necesitate şi se făceau eforturi 
serioase pentru extinderea învăţământului în rândul tuturor păturilor sociale. 
Învăţământul, în ambele sale forme, elementar şi superior, s-a bucurat de sprijinul 
domniei. Acest efort era cu atât mai important cu cât în sudul Dunării, în pasalâkurile 
otomane nu existau şcoli publice pentru creştini. Mulţi tineri din sudul Dunării 
veneau şi urmau cursurile şcolilor elementare sau ale Academiei domneşti existente 
la Bucureşti. 

Pentru fiii meşteşugarilor, ai lucrătorilor sau ai micilor negustori, învăţământul se 
reducea la instrucţie elementară de pe lângă bisericile Sfântul Gheorghe, Colţea şi 

Udricani. 
Şcoala de la Colţea, înfiinţată odată cu spitalul, între anii 1703-1707, de către 

Mihai Cantacuzino, avea doi dascăli, unul pentru ştiinţe şi altul pentru învăţământul 
elementar1• 

Vechea şcoală de slovenie de la Sfântul Gheorghe, pregătea diacii, logofeţii sau 
grămăticii necesari cancelariei şi visteriei domneşti. Din această şcoală vor ieşi toţi 

traducătorii din veacul al XVIII-iea, ai actelor slave. Un Lupu dascălu, un Stanciu lereul 
sau Popa Floarea sunt formaţi aici2• 

La 23 ianuarie 1792 domnul Mihail Sutu acordă privilegii dascălilor de la şcoala 
slavo-română de la Sfântul Gheorghe pentru că acolo învăţau alături de „ copiii 
pământenilor şi alţi străini dintr-o altă ţară veniţi "3. 

Cursuri se ţineau în chiliile de pe lângă biserică şi aveau loc mai ales vara. 
Lecţiile erau predate pe abecedare ce se numeau Azbucoavne. După învăţarea acestora, 
se trecea la rugăciuni din ceasloave, apoi la psaltire şi în sfârşit la citirea psaltichiei. 
Timpul studiului era de la răsăritul soarelui până la amiază şi după masă până la apusul 
soarelui. Dascălul avea întotdeauna o vargă, atât pentru a menţine disciplina între elevi, 
cât şi pentru a bate tactul atunci când ei cântau. 

Fiii domnilor şi marilor boieri, fie frecventau cursurile Academiei domneşti, fie 
beneficiau de un preceptor grec a cărui plată era asigurată din „visteria" familiei. 

Constantin Brâncoveanu a angajat profesori pentru fiii săi mai întâi pe cretanul 
Gheorghe Maiota pentru limba greacă şi latină, iar în 1812 pe Atanasie Bunelis din 
Ianina4 . 

1 Constantin C. Giurcscu, istoria Bucureştilor din cele mai l'echi timpuri până in ::.ileie noastre. 
Bucureşti, 1965, p. 91. 

2 George Potra, Din Bucureştii de altădată. Bucureşti, 1981, p. 70. 
3 Ştefan Ionescu, Bucureştii în vremea fanarioţilor. Cluj, 1974, p. 77. 
4 G. I. lonescu-Gion, Portrete şi evocări istorice. bucurcşti, 1986, p. 77. 
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Într-o scrisoare din 1766 a lui Manase Eliade, alt dascăl vestit, se arată cât de 
mult erau preţuiţi şi căutaţi oamenii învăţaţi deoarece „ toţi boierii de aici obişnuiesc să 
angajeze pentru casele lor profesori cu un salariu de 150-200 lei sau chiar mai mult 
şi profesorul are numai copiii boierului, unul sau doi, să instruiască. El ia şi masa 
împreună cu boierul şi are tot confortul"5• 

Domnii fanarioţi au acordat toată atenţia învăţământului, deoarece erau convinşi 
că numai prin învăţătură se poate accede la funcţii înalte ca acelea de dragomani ai 
Porţii. Nicolae Mavrocordat, unul dintre domnitorii cei mai erudiţi, a întocmit la 1727 
pentru fiul său Constantin nişte „ Sfaturi" pentru viitoarea sa domnie. Aceste sfaturi se 
refereau la per!nanenta instrucţie pe care trebuie să o aibă tânărul fanariot de-a lungul 
domniei sale. lnvăţăturile desprinse din cunoaşterea istoriei, combinate cu învăţătura 
primită de la francezi, italieni, greci aveau menirea de a face din viitorul domn un om 
înzestrat cu frumoase principii de demnitate, onoare, respect pentru aproapele său gata 
oricând să susţină orice discuţie în orice domeniu6. 

Fiul său Constantin Mavrocordat, s-a dovedit un demn urmaş al tatălui său, fiind 
nu numai un remarcabil om politic, dar şi un mare iubitor şi promotor al culturii. Este 
meritul acestui domn, care pentru „folosul patriei noastre, iar mai ales pentru învăţătura 
şi cinstea feciorilor de boieri, au aşezat şi au întemeiat atâtea şcoli de limbă elinească "7. 

Pentru desăvârşirea studiilor făcute în ţară, Constantin Mavrocordat a trimis 
cincisprezece tineri, fii de boieri, la Veneţia pentru studii. Între aceştia s-a aflat şi 
Răducanu Cantacuzino care a rămas trei ani în Cetatea lagunelor8. 

Constantin Vodă Mavrocordat s-a preocupat şi de învăţământul bisericesc. l-a 
obligat pe preoţi să înveţe carte punându-i să studieze patru ore pe timp de noapte9. 

Grijă pentru învăţământ a manifestat şi domnul Alexandru lpsilanti. În hrisovul 
său din 1775 se referea la învăţământul românesc în următorii termeni: 

„ Văzând această creştinească ţară lipsită de învăţături, de ştiinţe şi de arte, care 
luminează şi folosesc pe popor, am înfiinţat şcoli şi profesori cunoscători de mai multe 
limbi, rânduindu-le legi şi dând ajutor şi îndestulare şcolarilor" 10 • 

Alexandru lpsilanti a înfiinţat o şcoală de preoţi la Mitropolie şi un orfelinat, un 
„orfanotion" adică creştere şi hrănire de copii, „prunci săraci de părinţi" 11 • 

Nevoia de „luminare" în spiritul ideilor iluministe ce cuprinsese Europa veacului 
al XVlll-lea s-a reflectat şi în existenţa bibliotecilor, fie ele particulare sau aflate în 
preajma edificiilor de cultură. 

Mari biblioteci, pomenite în izvoarele vremii, fie în relatările călătorilor străini, 
existau de la începutul secolului al XVIll-lea. Este vorba de celebrele biblioteci ale 
stolnicului Constantin Cantacuzino sau cea a domnului Constantin Brâncoveanu. 

În cuprinsul lăcaşului mânăstiresc Văcăreşti, ctitorie a domnului Nicolae Mavro
cordat, se afla şi o bibliotecă. Aşa cum menţiona Efrem, patriarhul Ierusalimului care a 
cercetat-o, ea cuprindea: „ cărţi bisericeşti şi profane în diferite limbi, anume greceşti, 
latineşti, arăbeşti „. " 12 . 

5 Nicolae Iorga, Istoria învăţământului românesc, Bucureşti, 1971, p. 137. 
6 G. I. Ioncscu-Gion, op. cit., p. 27. 
1 Florin Constantiniu, Constantin Mavrocurdat. Bucureşti, 1985, p. 167. 
8 Nicolae Iorga, Istoria românilor, voi. VII, Bucureşti, 1932, p. I48. 
9 Mihai Tătărâm, La margine de Bucureşti, Bucureşti, 1983, p. 95. 
10 G. I. Ioncscu-Gion, op. cit., p. 19. 
11 Constantin C. Giurcscu, op. cit., p. I 04. 
12 Ibidem, p. 96. 
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Această bibliotecă nu trebuie confundată cu biblioteca personală a domnitorului 
Nicolae Mavrocordat celebră printre contemporani, înzestrată cu cărţi unicat, achiziţionate 
cu bani grei în epocă 13 . 

Constantin Mavrocordat, născut şi crescut într-o familie în care dragostea şi 
respectul faţă de carte şi cultură tindea să devină tradiţie, a manifestat o reală sete de 
cunoaştere. Această frumoasă înclinaţie, setea de lectură, i-a impresionat pe contemporani, 
mai ales pe acei care au avut prilejul dialogului cu acest rafinat cunoscător al cărţii. 
Orizontul său cultural a fost deschis încă din copilărie, de vestita bibliotecă adunată de 
bunicul său şi, mai apoi, de tatăl său. La rândul său el o va îmbogăţi cu minunate cărţi 
rare şi manuscrise. Este relativ dificil să evaluăm numărul exact de volume. Unii specialişti 
consideră că era vorba de sute de volume, alţii de câteva mii. Ştim însă că Sulzer o 
evalua la impresionanta sumă de 600000 de taleri 14. 

La moartea tatălui său, Nicolae Mavrocordat s-a crezut pentru un moment că 
biblioteca va fi scoasă la vânzare iar printre amatorii achiziţionării ei s-ar fi aflat papa 
Clement al XII-iea, împăratul Carol al VI-lea, regele Angliei şi regele Franţei. 

Vestită în epocă era şi biblioteca Academiei domneşti datând din vremea lui 
Constantin Brâncoveanu care avea la sfârşitul secolului al XVIII-iea peste 7000 de 
volume 15• Ea a fost reorganizată în timpul lui Alexandru lpsilanti iar pentru buna ei 
funcţionare a fost numit şi un bibliotecar16

• În timpul domniei lui Alexandru Moruzzi 
(1793-1796) biblioteca a fost mutată într-o boltă a hanului Sfântul Gheorghe Nou 17• 

Între instituţiile care au jucat un rol important în ridicarea culturii româneşti 
tipografiile au adus o contribuţie definitorie. 

La 1702 epigrafistul Edmond Chishull cumpăra de la o tipografie din Bucureşti 
mai multe cărţi printre care un „ liturgheriu "18. În această perioadă se intensifică tipărirea 
de cărţi laice în româneşte. Pe la 1720, la mânăstirea Antim s-a tipărit cartea lui Nicolae 
Mavrocordat, „ Despre Datorii" cu o largă răspândire în Apusul Europei fiind o carte 
de pre~epte morale pentru educaţia unui prinţ 19 . 

In 1740 mitropolitul Neofit Craioveanu a înfiinţat o tipografie aşezată fiind în 
chiliile mânăstirii Sfântul Sava20• 

În anul 1780 este tipărită cu text grecesc şi românesc „ Pravilniceasca Condică" 
a lui Alexandru Ipsilanti. Lucrarea a fost realizată la tipografia Mitropoliei, mărită cu 
teascurile tipografiilor de la Sfântul Sava, Văcăreşti şi Colţea21 • 

La sfârşitul anului 1788, Nicolae Mavrogheni sprijină înfiinţarea unei tipografii, 
zisă „ la cişmea" unde în februarie 1789 va apărea lucrarea în versuri a vei-căminarului 
Manolache Persiano, intitulată „ Faptele vitejeşti a lui Mavrogheni" dedicată 
domnitorului22 . 

Deşi majoritatea cărţilor tipărite sunt în limba greacă, spre sfârşitul secolului al 
XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-iea se înmulţesc tipăriturile în limba română. 

13 Ibidem. 
14 Florin Constantiniu, op. cit., p. 166. 
15 Ştefan Ionescu, op. cit., p. 79. 
16 Idem 
17 Idem 
li Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, Bucureşti, I 94 I, p. 387. 
19 Constantin C. Giurescu, op. cit„ p. 105. 
20 Ştefan Ionescu, op. cit„ p. 80. 
21 Idem. 
22 Constantin C. Giurescu, op. cit„ p. 105. 
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Bucureştii nu pot fi caracterizaţi ca un important centru de cultură fără a menţiona 
existenţa şi activitatea Academiei domneşti, for superior al învăţământului românesc, 
cunoscut ca una din cele mai vestite şcoli din sud-estul Europei. 

Academia domnească din Bucureşti, a luat fiinţă la sfârşitul secolului al XVIII-iea 
din iniţiativa domnului Şerban Cantacuzino (1678-1688) „spre a învăţapefiii de boieri 
gramatica, retorica şi filosofia "23 . 

Constantin Brâncoveanu a reorganizat şcoala, i-a dat amploare, i-a asigurat venituri 
şi i-a dat un nou local la Sfântul Sava şi i-a asigurat un caracter filosofie învăţământului 
prin materiile predate sub patronajul marelui dascăl Sevastos Kyminitis24 • 

În 1707, este stabilită o nouă programă şcolară, noile materii ce trebuiau studiate, 
introduse prin contribuţia lui Hrisant Notara25 • Din această programă şcolară aflăm că la 
Academia Domnească s-a instaurat în mod oficial studiul clasicismului grecesc, al filosofiei 
şi al ştiinţelor naturii. Se preda: logica, retorica, fizica, metafizica, întregul ciclu de filozofie 
aristotelică. Erau studiai toţi autorii clasicismului grecesc: Socrate, Sofocle, Euripide, 
poeziile lui Pindar, discursurile lui Demostene, Istoriile lui Plutarh, Tucidide. 

Programa era destul de încărcată şi, totodată, remarcabilă pentru acea vreme. De 
altfel, Hrisant Notara, deşi cleric, era un om cu vederi largi. El era absolvent al centrelor 
occidentale de înaltă cultură, fiind la curent cu ultimele progrese ale ştiinţei. După cum 
îl caracteriza Nicolae Iorga, „ era un zelos răspânditor de lumină "26. 

Nicolae Mavrocordat reorganizează Academia domnească în anul 1717. Numeşte 
director pe Panait Sinopens şi înfiinţează o catedră de limbă turcă aşa cum va face şi 
Nicolae Mavrogheni în 178627. 

Constantin Mavrocordat va îmbunătăţi activitatea Academiei prin mărirea localului 
mutând pe egumen şi călugări din chiliile mânăstirii Sfântul Sava. Totodată pentru a 
consolida baza materială a Academiei, domnul a asigurat noi beneficii băneşti trecând 
pe seama înaltei şcoli unele din taxele percepute de domnie28 . 

Cu toate că veniturile au fost asigurate, pentru o mai bună funcţionare a şcolii, 
domnul Alexandru Scarlat Ghica a numit o comisie formată din Mitropolitul ţării şi trei 
mari boieri care urma să inspecteze şcoala şi activitatea profesorilor. Totodată domnul a 
dispus ca elevii săraci să locuiască în mânăstire şi să li se dea hrană şi doi taleri lunar29. 

Alexandru lpsilanti va satisface nevoile culturale ale societăţii prin reforma sa în 
învăţământ. Hrisovul din 13 februarie 1775 este adresat mitropoliei cu rugămintea de a 
se prezenta un raport amănunţit privind organizarea Academiei domneşti, conţinutul 
învăţământului, numărul elevilor şi al profesorilor, salariile profesorilor şi fondul de 
întreţinere al şcolii30 . 

Reforma sa a început prin ridicarea unui nou local pentru desfăşurarea activităţii 
Academiei. În 1775 s-a ridicat o clădire trainică cu mai multe săli de clasă şi încăperi 
pentru locuinţele profesorilor şi elevilor interni. Construcţia mai avea numeroase încăperi" 
destinate sufrageriei, bucătăriei şi brutăriei şi a fost terminată în 177931 . 

21 Ibidem, p. 91. 
24 George Potra, Din Bucureştii de altădată, Bucureşti, 1981, p. 70. 
25 Constantin C. Giurescu, op. cit„ p. 91. 
26 Nicolae Iorga, Istoria învăţământului „„ p. 136. 
27 Ştefan Ionescu, op. cit., p. 77. 
2s Florin Constantiniu, op. cit„ p. 173 
29 Ariadna Ciocan Camariano, Academiile domneşti din Bucureşti şi iaşi, Bucureşti, 1971, p. 39. 
10 G. I. Ionescu-Gion, op. cit„ p. 19. 
11 Ariadna Ciocan Camarino, op. cit„ p. 39 
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În ianuarie 1776, Alexandru lpsilanti va emite hrisovul prin care se va proceda 
la reorganizarea învăţământului. Reforma lui Ipsilanti marchează un moment însemnat 
în istoria învăţământului, fiind cea mai importantă reorganizare din a doua jumătate a 
secolului al XVIII-iea, când gândirea occidentală a pătruns „ Reforma din I 776 - spune 
Nicolae Iorga - este un act de cea mai mare importanţă, care face onoare concepţiei 
şcolare în ţările noastre la această dată "32 . 

În acest hrisov, găsim afirmaţii care nu s-au făcut până atunci, de gândire înaintată 
şi iluministă. Învăţătura, se spune, ne face să cercetăm natura, mişcările, cursurile şi 
distanţele corpurilor cereşti şi să cunoaştem, cât ne stă în putinţă lucrurile şi fiinţele. Pe 
lângă îndemnul privind studiul ştiinţelor pozitive, se accentuează în hrisov, necesitatea 
înfiinţării şi îmbunătăţirii activităţii şcolilor şi internatelor, vizând nu numai Academia 
domnească ci şi a tuturor şcolilor. 

Domnul vrea să organizeze în aşa fel Academia, să fie la un nivel atât de ridicat, 
încât „ acei care s-au adăpat din ea să nu mai aibă setea de a căuta un alt zvor "33 . 

lpsilanti a reorganizat şi învăţământul cu limba de predare slavonă, prin înfiinţarea 
de şcoli slavoneşti dar şi româneşti. „ În fiecare orăşel am pus dascăli atât în limba 
ţării, cât şi în limba slavonească, pentru ca să înveţe băieţii cunoştinţele elementare ca 
ajungând aceştia î11 vârstă să nu fie ignoranţi "34 . 

O altă măsură bună este specializarea într-o oarecare măsură a profesorilor. Dacă 
până atunci, predau toate materiile de învăţământ, acum existau nouă profesori, fiecare 
specializat în materia pe care o predă35 . 

Cu privire la elevii bursieri ai Academiei, aceştia erau în număr de şaptezeci şi 
cinci, selecţionaţi din cinci clase, iar primirea lor nu se făcea prin favoruri şi intervenţii, 
ci prin concurs. Cu privire la fiii negustorilor şi meseriaşilor bursieri ai Academiei, s-a 
stabilit că dacă unii dintre aceştia au trecut de cursul elementar pot, la cerere, să fie 
scutiţi de a mai frecventa şcoala în continuare şi pot să se orienteze spre meseria 
dorită36 . 

Hrisovul din 1776 stabilea durata şi conţinutul învăţământului. Studiile se făceau 
în cinci cicluri de trei ani. În primul ciclu de trei ani se învăţa greaca şi se începea 
studiul limbii latine. În următorii trei ani se aprofundau greaca şi latina, şi se studiau 
operele scriitorilor greci şi latini. În alţi trei ani se studiau poetica, retorica şi etica lui 
Aristotel dar şi limbile italiană şi franceză. După aceşti nouă ani se trecea la studiul 
ştiinţelor. Trei ani învăţau aritmetica şi geometria, dar şi istoria şi geografia. Mai urmau 
alţi trei ani în care se aprofunda filosofia şi astronomia. După aceste cinci cicluri 
absolvenţii Academiei puteau îmbrăţişa cariera pe care o doreau. În ceea ce priveşte 
teologia, ea nu figurează ca materie de studiu la Academie ci se preda la şcoala cu 
predare în limba română din cadrul Mitropoliei, neexistând un curs obligatoriu de teologie, 
învăţământul din Academia domnească era pe deplin laicizat37. 

Conţinutul hrisovului lui Ipsilanti demonstrează că Academia domnească a cunoscut 
o reformă radicală, în lumina celor mai înaintate idei ale epocii. Conţinutul învăţământului 
devine mai variat şi capătă un caracter ştiinţific mai occidental prin introducerea unor 

32 Nicolae Iorga, op. cit., p. I 09. 
31 Idem. 
14 G. I. Ioncscu-Gion, op. cit„ p. 19. 
ll Constantin C. Giurcscu, op. cit„ p. 104. 
36 Idem. 
37 Ariadna Ciocan Camariano, op. cit., p. 41. 
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discipline noi. El reflectă orientarea spre un învăţământ raţional şi ştiinţific în cadrul 
căruia ştiinţele exacte vor ocupa un loc de frunte iar studiul limbilor occidentale reflectă 
tendinţa de modernizare a acestui învăţământ. 

Se pare că buna organizare dată de Alexandru Ipsilanti nu a durat mult căci în 
1784, Patriarhul Ierusalimului venit în vizită nu a fost mulţumit de starea învăţământului. 
Din îndemnul lui domnul Mihail Sutu a cerut boierilor să citească hrisovul lui Alexandru 
lpsilanti, să cerceteze dispoziţiile cuprinse în el şi să facă propuneri de îmbunătăţire38 • 

Pentru buna funcţionare a Academiei domneşti, domnul Nicolae Mavrogheni 
numeşte Efor al Şcolilor pe Filaret, episcopul Râmnicului, figură proeminentă a culturii 
româneşti. Filaret ar fi dat un nou avânt învăţământului dar evenimentele politice şi 

militare care au urmat au împiedicat orice dezvoltare până în 1791. După această dată 
domnul Mihai Sutu îşi va muta curtea în localul Academiei şi şcoala va fi mutată la 
mânăstirea Domniţa Bălaşa, unde va funcţiona până în anul 180339. 

Buna funcţionare a Academiei şi nivelul crescut al învăţământului prestat aici s-a 
datorat în bună parte şi profesorilor care au apelat şi condus înalta şcoală din Bucureşti. 
Teodor Lincon din Trebizonda, Sevastos Kyminitis, Hrisant Notara, Gheorghe din 
Trapezunt, Manase Eliadis, Lambros Fotiadis sunt numai câteva nume de dascăli care 
au contribuit la ridicarea prestigiului academiei domneşti dar şi la dezvoltarea 
învăţământului în Ţara Românească. 

Dezvoltarea învăţământului în secolul al XVIII-iea a adus foloase însemnate 
societăţii şi culturii române. În direct prin învăţământul grecesc a fost favorizată 
dezvoltarea culturii române. Prin el s-au pus bazele studierii clasicismului greco-roman 
şi a pătruns în ţările Române pe scară întinsă iluminismul occidental. Din Academia 
domnească au ieşit o serie de figuri reprezentative ale cărturarilor români cărora li se 
datorează renaşterea culturii române de la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi începutul 
secolului al XIX-iea. 

Organizarea învăţământului superior în limba greacă, iniţiat de domnii români, 
patronat de ei şi de marea boierime reflectă aspiraţiile de cultură generală ale societăţii 
româneşti evoluate, care nu se mai mulţumea cu tradiţionala cultură slavonă. 

Acordând prioritate limbilor de largă circulaţie, societatea română părăseşte la 
sfârşitul secolului al XVIII-iea o limbă strict legată de trecutul religios pentru adopta 
o limbă clasică, venerată de erudiţia umanistă. Limba greacă deschidea o largă perspectivă 
către filosofia şi literatura clasicităţii elene, care în Apus alcătuia, alături de cultura 
latină, temelia renaşterii. Această limbă deschidea pentru cultura română o nouă epocă 
iar prin asimilarea culturii greceşti de către cărturarii români sunt ridicaţi pe o nouă 
treaptă de dezvoltare. 

Academia domnească a introdus un învăţământ laic care a deprins societatea 
română cu capodoperele clasicismului greco-roman studiate în această şcoală. 

Prin învăţământul evoluat din Academia domnească din Bucureşti şi prin cel 
dobândit cu profesorii particulari greci se deschideau tinerilor români largi perspective 
culturale, integrându-i în noul curent dezvoltat în acest veac, neoclasicismul. 

Neoclasicismul avea un caracter pronunţat democratic şi populariza dragostea de 
libertate şi lupta împotriva despotismului. Acest curent s-a putut defini ca o adevărată 
şcoală de filozofie, de morală, de patriotism şi virtute. 

38 G. I. loncscu-Gion, Din istoria fanario/ilor, Bucureşti. 1891. p. 98. 
39 Ariadna Ciocan Camariano, op. cit., p. 45. 
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Noile orientări culturale au fost adoptate de societatea românească datorită faptului 
că ele corespundeau pe deplin aspiraţiilor româneşti şi vor constitui un imbold în lupta 
pentru libertate din secolul al XIX-iea. 

Prin întreaga sa activitate, Academia domnească din Bucureşti a contribuit la 
dezvoltarea învăţământului şi culturii române, a răspuns nevoilor epocii în care a 
funcţionat, a pregătit din punct de vedere cultural secolul al XIX-iea şi s-a impus ca un 
adevărat centru al iluminismului greco-român şi sud-est european. 

SUMMARY 
Education in Bucharest, During the J 81h Century 

Thc l S'h ccntury cultural lifc in Bucharcst was markcd by thc changcs in thc history of mcntalitics, 
by thc cconomical and social transformations. Education was a domain that drovc advantagcs from thc 
general social progrcss, by undcrgoing a significant rcform !hat borc thc ceho of thc Romanian „Rcnais
sancc" agc at thc cnd of thc l 81h ccntury and thc bcginning of thc 19•h ccntury. 
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PIAŢA ,,BIBESCU VODĂ'' 

Costică Sficachis 
Bortes D. Ion 

(Membri ai Sfatului Negustoresc) 

Comerţul de fructe, legume şi zarzavat - ENGROSS - a apărut dintr-o mare 
necesitate în Bucureştii anilor 1906-1908. 

Astfel a luat fiinţă - dintr-o stringentă nevoie - piaţa „Bibescu Vodă" în anul 
1906. 

Situată la sud de str. Bibescu Vodă, la vest cu Bd. Regina Maria, la nord cu 
Splaiul Uniri, iar la est - pe partea dinspre Cal. Şerban Vodă - era flancată de partea 
din spate a unui şir de clădiri. 

În anul 1928 existau negustori de tot felul şi de toate categoriile. Treptat aceştia 
s-au separat. Negustorii de fructe şi fructe orientale s-au separat de negustorii de legume 
şi zarzavat. 

Negustorii de bază ai comerţului cu fructe, fructe orientale şi legume şi zarzavat 
îl constituiau angrosiştii. 

Aceştia cumpărau sau primeau în comision de la producătorii-ţărani - fructe în 
cantităţi de la sute de kg până la tone şi în final la vagoane, începând cu cireşe până 
la mere, gutui, nuci etc. Produsele de mai sus erau ambalate în coşuri din nuiele - tâmuri 
- în grătare şi vrac. 

Dintre marii angrosişti de fructe en-gross se detaşau următorii: Ion Măntescu, 
Emilian Andreescu, Ion Arvunescu, Mitică Niţescu, Vasile Niţoiu, Nicolae Niţoiu, Stan 
Florea, Gheorghe Brihală, Ştefan Georgescu, Fane Dumitrescu şi alţii. 

Aceştia la rândul lor aveau succesorii lor care se detaşau în mod deosebit după 
cum urmează: State Măndoiu, Toma Oancea, Ion Cerbureanu, Grigore Andronache, 
Vasile Iancu, Gheorghe Bulumac, Tudorică Niţoiu, Ion D. Borteş etc. 

Fructele orientale (din import) soseau cu trenul sau cu vaporul. Cei care se ocupau 
cu acest comerţ erau în majoritate greci, Gh. Bogdanos, Meltiade, Jean Ioanidis Kiriac 
şi Panait Sficachis - fiind singurul negustor titrat - care în afară de fructe orientale avea 
şi produse zaharoase fiind ajutat de fiii săi Pandele şi Costică. 

Hramul pieţei Bibescu Vodă a fost stabilit de Sfinţii Constantin şi Elena (21 mai), 
de către toţi negustorii, care au rămas până la desfăşurarea comerţului particular. De 
organizarea acestui hram se ocupau: Costică Sficacchis şi Jean Petroff. 

De menţionat - în mod deosebit - că programul pieţei de en-gross începea de la 
orele 24 şi se termina dimineaţa în zorii zilei. 

Piaţa Bibescu Vodă alimenta cu fructe, fructe orientale, legume şi zarzavat, toată 
Capitala. 

În incinta pieţei existau o mulţime de prăvălii de en-detail care aprovizionau 
consumatorii. 

În capătul halei de came era „Hala de fructe" situată pe str. Halelor, vis-a-vis de 
renumitul magazin de mezeluri al fraţilor Rochus. 

Această hală de fructe era formată din fructari de specialitate care selectau toate 
fructele cumpărate de la en-gross în vederea distribuirii lor la marile magazine de consum, 
precum: Dragomir Niculescu, Athene Palace, Consumul Francez şi mulţi alţii. 
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Ion Stănilă, care avea prăvălie de en-detail, se ocupa în mod deosebit cu 
desfacerea fructelor-trufanda - şi fructelor de pădure ca: fragi, zmeură, mure, afine, 
coacăză, agrişe etc. 

Un alt negustor, Nicolae Ionescu zis Geambaşu, după ce se potolea animaţia 
comerţului en-gross, cerceta pulsul pieţei, făcând oferte de cumpărare, sub preţul zilei, 
în vederea aprovizionării fabricilor de produse zaharoase ca: Pavel Helroti, Zamfirescu, 
Angelescu sau cofetării ca: Rigler, Capşa, Peristeri etc. 

În afara detailiştilor din incinta pieţei şi din întreaga Capitală mai exista un număr 
foarte mare de olteni care practicau aşa-zisul comerţ ambulant. 

Prăvălia lor consta în două panere mari, susţinute de o cobiliţă şi din balanţa pe 
care o purtau la brâu. 

Aceştia ofereau produse la preţurile cele mai avantajoase. 
De comerţul cu legume şi zarzavat se ocupau, între alţii: Anghel Niţescu, urmat 

de fiii lui, Gheorghe, Comei şi Marcel, Dumitru Mateescu împreună cu fraţii săi, Ilie şi 
Marin, Dumitru Rădulescu cu nepoţii lui, Alecu şi Gheorghiţă, Costică Păsărilă, Gheorghe 
Voitici, Ion Berceanu şi alţii. 

O altă categorie de zarzavagii era formată din bulgari: Ivan Petroff cu cei patru 
fii ai săi: Jean, Mircea, Petre şi Gigi. Fraţii Sava Tancoff aveau şi seminţerii. 

În vara anului 1934 printr-o hotărâre a ministrului Agriculturii Mihail Strunga 
s-au strâns în mijlocul platoului de fructe en-gross toate coşurile din nuiele şi li s-au 
dat foc. 

În locul coşurilor s-au introdus ambalaje de tip nou. Pentru căpşuni şi zmeură au 
apărut lădiţe cu picioruşe care se puteau suprapune până la 4-5 una peste alta, pentru 
cireşe, vişine etc. au apărut lăzi conice (bărci) iar pentru mere şi pere au apărut lăzi 
pătrate, gen F tip Aprozar. 

În timp ce activitatea comercială începuse să-şi ia avânt, apare un ordin al 
primarului general al Capitalei şi demolează întreaga piaţă Bibescu Vodă, transformând-o 
în spaţiu verde. Acest lucru s-a întâmplat în iama anului 1935/1936. O mare parte din 
negustori s-au mutat în Piaţa Obor, iar restul s-au mutat în Piaţa Rond, dar după un an 
s-au mutat şi aceştia în piaţa Obor. 

În scurt timp comerţul s-a redresat în întregime, intrând totul în normal, până în 
1941, vara. 

Odată cu izbucnirea celui de al II-iea război mondial şi până în 1945, vara, 
comerţul n-a mai fost coerent ca în anii de dinainte. 

După 1945 comerţul de fructe - şi nu numai de fructe - a evoluat în mai multe 
privinţe. 

De exemplu: negustorii au devenit „comercianţi", prăvăliile au devenit „maga
zine'', lefurile au devenit salarii, cântarele cu gheare au fost înlocuite cu bascule, 
transporturile cu care cu boi şi cai au fost înlocuite cu autocamioane, practicându-se 
chiar şi transporturi aeriene în cazul fructelor perisabile ca zmeură, căpşuni etc. 

În această perioadă de după război în comerţ au apărut noi cadre mai evoluate, 
noi generaţii. 

Un exemplu demn de remarcat a fost un tânăr angrosist de 24 de ani. În 1946 a 
reuşit să coopteze regiuni mari producătoare de fructe, începând cu localităţi din preajma 
Capitalei, ca: Bolintinul din Vale, Ogrezeni, Copăceni etc„ acestea producând căpşuni, 
cireşe, vişine, caise etc. 

Alte zone produceau struguri, prune etc. care începeau de la Mizil, Gugeşti, 
Adjud, Huşi etc. 
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Zona cea mai importantă o ocupa Valea Dâmboviţei în producţia de mere şi pere 
şi Valea Vâlsanului în Ardeal la Făgăraş, Odorhei etc. 

Emblema lui Ion D. Borteş (IDB) era imprimată pe toate lăzile ajungând să i se 
spună Regele Merelor. 

În anul 1956 printr-o hotărâre a regimului de la putere, comerţul particular a fost 
desfiintat, fiind înlocuit cu comerţul de stat. 

In acea perioadă primarul Capitalei Constantin Doncea, a încercat să reabiliteze 
comerţul particular dar n-au fost decât nişte paleative. 

Foştii negustori şi ulterior foştii comercianţi au devenit toţi o apă şi-un pământ: 
„speculanţi". 

Post-scripturm, 
La referatul pieţei „Bibescu Vodă". 
„Din veteranii pieţei Bibescu Vodă mai sunt în viaţă următorii: Ion Iancu, Costică 

Sficachis, Tudorică Niţoiu, Costică Iordache, Plăiaşu Dumitru, Petrică Dincă şi Ion D. 
Borte ş. 

Pentru conformitate, 

SUMMARY 
The "Bibescu Vodă" Market 

Thc authors cvokc thc imagc of an old market in Bucharest, recalling types of merchandise and 
names of merchants. 
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Membri ai Sfatului Negustoresc 30 ianuarie 1989 
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fond D. Bortcş, membru al 
Sfatuui Negustoresc. Imagine 
din 1946. (Unul din autorii 

articolului) . 

Membri a1 Sfatului Negustoresc, în 1933 . 
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CASA STORCK DE LA BALCIC 

Liliana Vârban 

În cartea sa autobiografică FRESCA UNEI VIEŢI, apărută la Bucureşti în 1943, 
Cecilia Cuţescu Storck a dedicat un capitol mării. Acesta, intitulat „Povestea minunată, 
Balcicul" are un motto care îl caracterizează pe autor în acelaşi timp în calitate de om 
şi artist: „Am simţit că voi fi triumfătoare şi am îndrăznit să pornesc la drum''. Chiar 
dacă a căzut deseori pradă îndoielii, copleşită atât de onoruri cât şi de critici, ea s-a 
încumetat totuşi să se îndemne la drum, anume pe calea stăruinţei artistice. Odată lansată 
în aventura sa spirituală, a deschis cu adevărat căi noi de exprimare în artă şi a îndrăznit 
acolo unde femeia încă nu pătrunsese, în domenii până la ea interzise personalităţilor 
feminine cum ar fi pictura monumentală în România sau învăţământul superior artistic 
în Europa. A reuşit toate acestea fără a apela vreodată la facil, refuzând compromisul 
de-a lungul itinerarului ei creator. Fire dârză, a depăşit momentele dificile având ca gând 
îndrumător: „munca, munca şi iar munca", cuvinte înscrise deasupra intrării în atelierul 
devenit muzeu din Bucureşti. 

Ţinem să precizăm faptul că sorţii Storck au ridicat în Bucureşti nu o casă, ci un 
aşezământ de cultură, unic în România şi rar, poate, chiar în lume - incintă de locuit şi 
de lucru concepută de la început pentru a fi deschisă iubitorilor de artă. Conlucrarea 
dintre arhitectul Alexandre Clavel şi artiştii Storck s-a finalizat într-o reală operă de artă 
ce adăposteşte creaţia unei întregi dinastii de artişti. Muzeul Storck este acum depozitarul 
creaţiei lui Karl Storck - tatăl, întemeietorul şcolii româneşti de sculptură, - conservă 

mărturiile artistice ale fiilor săi - Carol şi Frederic - care, la rândul lor, au fost sculptori 
şi păstrează memoria pictoriţei Cecilia Cuţescu Storck. Pasiunea pentru arta profesionistă 
a fost continuată de urmaşii acestora: pictorul Romeo Kunzer, fiul Ceciliei din prima sa 
căsătorie, şi de către fiicele lor, arhitecta Gabriela Storck şi ceramista Cecilia (Lita) 
Storck Botez, urmate apoi de către fiii Litei, sculptorul Alvaro Botez şi arhitectul 
Alexandru Botez. 

După înălţarea acestui edificiu, Cecilia şi-a dorit cu ardoare un spaţiu asemănător 
ridicat, undeva, pe ţărmul mării. A iubit întotdeauna întinderile marine, dominate de 
tensiunea dintre lumină şi culoare, spaţii întâlnite în călătoriile sale prin Bretania, în 
timpul studiilor din Franţa. Şi-a dorit de asemenea să se regăsească într-o parte de lume 
relativ izolată, propice pentru reculegere, unde inspiraţia să-şi spună cuvântul copleşită 
de peisajul pe care natura atât de generoasă i-l dăruia. Atracţia de a trăi în imediata 
apropiere a mării a determinat-o în cele din urmă să-şi clădească o reşedinţă la Balcic. 

Loc de bucurie şi tărâm de vis, Dionysopolis, cetatea din vremurile antice cu 
Balcicul de astăzi, a reunit şi inspirat totodată artiştii români în scurta perioadă când 
această regiune geografică a aparţinut României. Natura de aici produce un contrast 
incitant de redat pe pânză între misterul mării, dramatismul coastelor şi aşezările 

oamenilor. Turci, tătari, armeni, bulgari, greci, localnicii de aici au adăugat un plus de 

Comunicare Ştiinţifică la Sesiunea Natională de Comunicări a Muzeelor de Artă - Constan\a 
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mister şi au învăluit într-o aură exotică un ţinut bântuit de tot atâtea tradiţii şi obiceiuri 
ce îşi regăsesc sorgintea în timpuri imemoriale. Fermecată de aceste locuri, Cecilia 
reuşeşte ca, în urma succesului la expoziţia de la Maison d' Art, să cumpere la Balcic 
un fost pavilion turcesc numit Vila Elena. 

Aici, lângă palatul şi alături de grădina reginei Maria, clădirea există cu 
încăpăţânare şi astăzi, semn al trecerii unor importante personalităţi româneşti pe aceste 
meleaguri. Casa, aşezată pe o înălţime a „Coastei de Argint", domină golful Balcicului 
în întregul său. În stânga, malul în amfiteatru are ca fundal dealurile dobrogene, iar în 
dreapta, coasta în zigzag se pierde în ceaţă spre Vama. Odată instalată în vila locuită 
din primăvară până toamna târziu, familia Storck ducea o viaţă simplă, împărţită între 
muncă, reculegerea şi vizitele prietenilor şi rudelor. Sora Ceciliei - actriţa Ortansa 
Satmary, împreună cu soţul acesteia - pictorul Alexandru Satmary (fiul lui Carol Popp 
de Szathmary) îşi construiseră o casă în apropiere, ca mulţi alţi artişti contemporani lor. 
În acest context monden sunt de consemnat şi vizitele neprotocolare ale Reginei Maria 
şi ale Principesei Ileana. Cunoscute fiind preferenţiale Reginei Maria pentru reşedinţa 
de la Balcic s-a creat în epocă o modă a pelerinajului în zonă, benefică, am spune noi, 
pentru că afluxul de artişti şi turismul select au lăsat urme artistice marcante. 

Casa artiştilor Storck de pe litoralul Mării Negre ca şi reşedinţa bucureşteană nu 
constituia numai un loc de regrupare domestică, ci se definea şi ca studio de creaţie. În 
timp, Cecilia a mai adăugat pavilionului iniţial un atelier de pictură şi un salon închipuit 
într-un stil auster, de mânăstire, cu pereţii văruiţi în alb, vegheat de o sculptură a 
Sfântului Sebastian, realizată în lemn policrom. Acesta, într-o firidă, îi amintea artistei 
de peisajele îndepărtate ale Bretaniei, mai precis de Morlaix. 

Din volumul zidului ies în relief bănci simple de piatră, bănci care înconjoară 
protector spaţiul ferestrei cu vedere spre mare sau formează balustrada treptelor spre 
atelierul de pictură. Cecilia a optat pentru plasarea, anume pe această balustradă, a 
sculpturi IUBIREA de Brâncuşi. Deasupra atelierului s-a construit o loggie, Foişorul 
voievodal cum îl numea Frederic, observator predilect pentru imensitatea copleşitoare a 
mării. Cu arcade monumentale acesta nu se armonizează însă cu structura arhitectonică 
a vechiului pavilion turcesc. Credem că Cecilia Cuţescu Storck îşi dorea mai cu seamă 
o clădire realizată unitar în viziune şi nu neapărat în fapt arhitectonic. Dacă în Bucureşti 
se construise un templu închinat artei, aici, la Balcic templu era destinat soarelui. De-a 
lungul anilor, Cecilia a reuşit să-şi transforme visul în realitate cu mari sacrificii. Piatra, 
lemnul sau cărămida sunt supuse voinţei şi dorinţelor artistei. Faţada opusă litoralului 
este sobră, asemenea unei cetăţi cu ziduri aproape compacte, brăzdată de puţine ferestre 
şi cu o uşă îngustă şi înaltă. Ea a dorit şi a reuşit ca noua ei locuinţă să se integreze 
omogen şi expresiv, sobru şi simplu, în forma ei definitivă, universul marin. Spre orizont, 
loggia se deschide prin opt arcade din piatră, ferestre largi cu feronerie inspirată de 
basilica San Marino din Veneţia aducând o respiraţie meditativă în plus. La intrarea 
dinspre mare a fost aşezat un bloc de marmură împodobit cu frunze de acant bloc 
provenit dintr-o descoperire arheologică. Nu întâmplător, obiectul de provenienţă antică 
a fost aşezat la loc de cinste, ca piatră de temelie simbolică pentru o creaţie aparte care 
ar fi însăşi noua casă Storck de la Balcic. 

Grădina dintre mare şi casă a fost modelată în terase ce prindeau probabil viaţă 
prin contrastul dintre umbră şi lumină. S-au urmărit cu asiduitate realizarea armoniei 
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între elementele naturale - coroanele copacilor, peluzele cu flori, pergolele susţinute de 
coloane albe şi intervenţia artificială a băncilor de piatră răsărite dintre pajiştile înverzite. 
Cinci terase, ale căror ziduri, decorate cu basoreliefuri în marmură sau terracota (unele 
creaţi ale lui Frederic Storck) erau destinate să creeze ample spaţii menite meditaţiei şi 
contemplaţiei. Ultima terasă se deschide spre linia apei şi se metamorfozează într-o 
curte pentagonală mărginită cu ziduri şi bănci care străjuie înscrisuri în piatră ale lui 
Frederic Storck: „Mara este izvor de inspiraţie. O, mare, ridică-mi sufletul spre ideal. 
Artist, forţa ta stă în singurătate". Sculptorul nu era nici vorbăreţ, şi, mai cu seamă, nu 
era nici un retor emfatic, cuvintele sale săpate în piatră fiind poate o dovadă a dorinţei 
sale de a profera un îndemn către sine şi de a oferi un apel pedagogic către viitorime. 
Atât Frederic cât şi Cecilia s-au remarcat în calitate de dascăli ai multor artişti la Şcoala 
de Belle-Arte din Bucureşti şi de aceea au rămas în memoria acestora ca exemple de 
dăruire profesională. 

Dantela decoraţiilor romanice a patru coloane care străjuiau reşedinţa formează 
comoara modestă a Ceciliei repatriată odată cu părăsirea Balcicului de către români. 
Aceste coloane se află astăzi în grădina casei muzeu din Bucureşti, str. Vasile Alecsandri 
nr. 16. Pe unul din capiteluri, cel care înainte cel mai mult spre mare, soţii Storck au 
săpat în piatră începutul unui poem de Rabindrant Tagore: „Arivee au bord de l'etemite, 
ou rien ne se disipe„." versuri pe care le putem citi şi astăzi, în grădina muzeului Storck. 
Loggia, loc e reculegere în faţa mării, a fost decorată de Cecilia în ultimul an al şederii 
sale în Cadrilater, cu o pictură murală în tempera. „Am pictat figuri amintind peisaje 
ideale, în care nu lipsesc corăbii ce poposesc în porturi, cu ziduri drepte şi neobişnuit 
de înalte oprindu-se brusc în mare. Cu drumuri prăpăstioase şi fecioare în rugăciune 
desprinzând lumini din strălucirile cerului. Pe dealuri ascuţite, alergau în sus şi în jos 
călăreţi cu mantale fluturânde, ca în icoanele bizantine". O loggie mai mică, cu pereţii 
vopsiţi în roşu pompeian, ca şi exteriorul casei din Bucureşti, punea în valoare sculpturi 
în bronz sau marmură ale lui Frederic Storck. Tot aici, ei au păstrat un zid patinat de 
vreme al acelui pavilion turcesc de la începuturile periplului prin Balcic. 

Cecilia a lucrat mult, inspirată de peisajul dramatic al Balcicului. Pentru a cunoaşte 
mai bine zona şi în dorinţa de a surprinde esenţa naturii, ea a cutreierat munţii, satele 
tătăreşti cu case albe şi acoperişuri violete. Poate nici un artist român nu a izbutit să 
surprindă atât de expresiv şi de convingător ca Cecilia Cuţescu-Storck panorama fascinantă 
a acestor meleaguri, frumuseţea şi diversitatea locuitorilor desprinşi parcă dintr-un trecut 
imemorial. Mereu atentă la natură, pictoriţa a avut marea şansă de a-şi împărţi activitatea 
între atelierul din Bucureşti unde-şi crea compoziţiile şi studioul din Balcic unde îşi 

desăvârşea peisajele. Tot aici şi-a compus schiţele pentru una din cele mai importante 
opere ale sale - pictura de mari proporţii de la Academia de Înalte Studii Economice 
„Istoria Comerţului Românesc", finalizată în anul 1933 în Bucureşti. 

Izvor de inspiraţie şi de elevaţie spirituală, sediu al năzuinţelor şi al realizărilor, 
al bucuriilor şi al necazurilor, reşedinţa Storck de la Marea Neagră rămâne mai mult o 
umbră a gloriei după cum mărturiseşte Cecilia: „Bucuria mi s-a năruit în pustiu de dorul 
Balcicului şi duhul nostru rătăceşte de atunci fără încetare prin acele locuri, alături cu 
vântul nopţilor senine şi al celor furtunoase, tânguindu-se împrejurul clădirii, sau în 
vârtejul frunzelor de nuc îngălbenite, în bazinele secate şi pe cărările pustii". 
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Balcicul Ceciliei îl regăsim cu forţă expresivă în multe lucrări ale pictoriţei în 
peisaje, schiţe, portrete. Acestea sunt regrupate acum în muzee sau colecţii particulare 
şi stăruie ca mărturii ale impresiilor sale din acele locuri. Fără îndoială însă tensiunea 
spirituală şi energia creatoare cumulate în Balcic, în perimetrul unei case înălţate cu 
trudă şi cu dragoste şi-au făcut simţită vibraţia creatoare în opera artistei. Dincolo de 
evidenţe rămân totuşi de scos la lumină misterul atmosferei de lucru, secretul ambianţei 
şi pasiunea pentru creaţie care mai dăinuie printre zidurile vilei marine, aflate paradoxal, 
prin forţa împrejurărilor, atât de departe dar şi atât de aproape de ţară. 

SUMMARY 
The Storck House at Balcic, Bulgaria 

The dreamlike lands of the Dyonisopolis of yorc - Balcic today - attractcd and inspircd many 
Romanian artists. On the „Silver Coast", near Quccn Mary's palacc, an intcresting building attests the 
Romanian presence in a territory that, for a brief period, belonged to our country: the Storck house, designed 
and decorated by the women-painter Cecilia Cuţescu-Storck who has menaged to notice and render a 
comprising, expressive image of the fascinating panorama. The house shows an important side of the 
woman-painter - a real pioneer in domains that, up to her timc, had remained forbidden for women, such 
as monumental painting in Romania, or university art teaching in Europe. 
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Casa Storck de la Balcic. Faţada spre marc 
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ÎNCĂPERI DE CEREMONIE 
ÎN MARILE CASE BUCURESTENE 

' 
ÎN A DOUA .JUMĂTATE 

A SEC. AL XIX-LEA 

drd. Lelia Zamani 

Din toate timpurile, casa a reprezentat fundamentul material al familiei, fiind unul 
din pilonii ordinii sociale. Pe de altă parte, climatul de stabilitate şi de siguranţă din 
interior a făcut posibilă alungarea tenebrelor şi încetinirea scurgerii timpului, atât de 
implacabilă în exterior, creindu-se totodată o proprie ordine internă, care dădea la iveală 
ordinea unei vieţi. 

Spaţiul deschis nefiindu-i întru totul propice omului, acesta a simţit nevoia să-şi 
raporteze identitatea la domiciliu 1. 

În secolul al XIX-iea, casa capătă noi valenţe. Pe lângă faptul că era o afacere 
de familie - obiect de investiţie şi plasament rentabil - precum şi locul acesteia de 
existenţă, ea devine şi loc de reuniune şi de ieşire în exterior, conturându-se tot mai 
pregnant dorinţa celor avuţi de a integra şi domina lumea prin intermediul casei. 

În Bucureşti, la mijlocul secolului al XIX-iea, primirile se ţineau lanţ în mai toate 
casele înstărite bucureştene, variind în funcţie de rangul şi averea fiecărui proprietar. 

Tinerele familii au început să suporte tot mai greu coabitarea cu cei vârstnici, 
urmărind a avea propria locuinţă, ridicată şi aranjată după gusturile lor, care se identificau 
cu noile cerinţe ale vremii. Casa devine astfel materializarea ambiţiilor cuplului şi modelul 
reuşitei sale, iar acest fapt trebuia văzut şi de cei dinafară. 

Cum femeile erau excluse din afaceri şi politică, casa venea ca o compensaţie 
care le aparţinea de drept, ele fiind cele care hotărau cine trebuie admis şi cine exclus 
din interiorul ei. Principiul pe care se mergea era acela al relaţiilor şi nimeni nu era 
primit decât recomandat. 

Un rol decisiv în admiterea noilor oaspeţi - autohtoni sau străini - îl aveau atât 
membrii familiei, cât şi apropiaţii ei. Acesta era modelul european pe care l-au adoptat 
şi marile case bucureştene. Ulysse de Marsillac, arăta că la reuniunile mai mult sau mai 
puţin dansante, din casele particulare bucureştene, străinii care au scrisori de recomandare 
sunt întâmpinaţi „cu atenţie şi gentileţe"2 . 

În această perioadă, cum una din îndatoririle de onoare ale celor avuţi era 
organizarea de sindrofii frecvente şi somptuoase, şi casa cu interioarele sale trebuia să 
se ridice la noile standarde. 

La începutul secolului al XIX-iea, interioarele vechilor case din Bucureşti 
dezvăluiau odăi mari şi pătrate, cu pereţii vopsiţi de Paşte cu var. De ziduri se rezemau 
paturi largi din lemn, acoperite de perne şi saltele peste care se puneau „macaturi de 

1 Philippe Aries, George Duby, Istoria vieţii private, voi. Vil, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1997, 
p. 275. 

2 Ulysse de Marsillac, Bucureştiul în sec. al XIX-iea, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1999, p. 146. 
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lână, cu ciucuri pe margini", iar „până ce n-a venit, cam în timpul ocupaţiunii ruseşti, 
moda mobilelor aduse de la Braşov sau de la Viena, altă mobilă nu se prea vedea în 
casă, decât poate vreo masă în mijlocul odăii, sau un sipet mare, legat cu fier alb"3. 

În câţiva ani însă schimbările survenite au fost semnificative. Tot ce era oriental 
în modul de viaţă al celor bogaţi nu s-a putut împotrivi mult timp noului val occidental 
de modernizare, ai căror promotori au fost tinerii şi femeile. 

Noii generaţii îi era necesar un salon spaţios, într-o casă pe măsură, „unde valsul 
şi galopul să se poată desfăşura şi învârti în voie"4, după cum îi trebuiau costume noi 
care să nu-i stânjenească mişcările, precum şi mobile adecvate şi obiecte de artă care 
să-i bucure simţurile şi să-i dea măsura puterii şi bogăţiei de care avea parte. 

O gravură a lui Doussault, din 1843, intitulată „Recepţie la Curtea Domnească 
din Bucureşti'', înfăţişează o sală de bal imensă, plină de femei şi bărbaţi eleganţi, în 
haine occidentale, alături de personaje mai în vârstă ce încă nu-şi părăsiseră vechile 
straie. Doar aceştia din urmă, precum şi arnăutul în fustanela şi turban mai aminteau de 
Orient. Interiorul era şi el total altfel decât cel obişnuit nu cu mult timp în urmă, căci 
se pot vedea fotolii, scaune, o canapea aflată în dreptul şemineului cu o oglindă veneţiană 
deasupra, draperii în ferestrele înalte, un tablou pe peretele din dreapta, un candelabru 
uriaş din cristal, precum şi mulţimea de sfeşnice, totul de factură apuseană. 

Românii cu stare, după cum au putut constata toţi călătorii străini ai acelor vremuri 
ajunşi în capitala noastră, erau „nebuni după tot ce venea din Occident, mai ales de la 
Paris"5 şi cum majoritatea călătoriseră în Franţa şi Italia şi nu numai, au adus de acolo 
obiceiuri şi maniere ce s-au împământenit şi la noi6. 

La Bucureşti lumea se distra din plin. Balurile şi recepţiile se întreceau în număr, 
strălucire şi bogăţie şi nici iarna nu avea şanse de a înlătura orele fixe de primire. 

Unanimi, atât străinii cât şi autohtonii au considerat că marile primiri din capitală, 
în a doua jumătate a sec. XIX-iea, se făceau atât în saloanele doamnei Oteteleşanu, cât 
şi la Palatul Şuţu, în saloanele prinţesei Irina Grigore Şuţu, iar o vizită la una din aceste 
case echivala cu o recunoaştere a intrării în lumea bună a Bucureştilor. 

Marile case aveau întotdeauna mai multe intrări, dar primirile erau exclus a se 
face prin altă parte decât prin intrarea principală. Ea era cea care, atât simbolic cât şi 
concret, făcea trecerea din afara înăuntru şi invers, făcând obiectul unei griji deosebite 
a proprietarilor trecute în seama constructorilor, căci se cuvenea ca o casă bogată să-şi 
arate splendoarea încă de la intrare7. La palatul Şuţu, palat ridicat după planurile a doi 
arhitecţi vienezi, la intrare s-a construit o marchiză cu geamlâc de mari dimensiuni 
pentru protejarea oaspeţilor de intemperii atunci când coborau din trăsură, iar pătrunderea 
în interior se realiza prin intermediul a trei uşi. Intrarea majestuoasă, înaltă şi largă, 
precum şi ferestrele mari, lăsând lumina să pătrundă din plin, contrasta cu intrările şi 
ferestrele înguste ale vechilor case româneşti8 . 

3 Gheorghe Crutzescu, Podul Mogoşoaiei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986, p. 21. 
4 Ştefan Cazimir, Alfabetul de tranziţie, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1986, p. 21. 
5 Florance K. Berger, O iarnă în oraşul bucuriilor sau via/a la Dunărea de Jos, 1877, în „Prin Ţările 

Române. Călători străini din sec. al XIX-iea". Ed. Sport Turism, Bucureşti, 1984, p. 152. 
6 Roberto Fava, Amintiri din România (1894), în „Prin Ţările Române. Călători străini din sec. al 

XIX-iea", Ed. Sport Turism, Bucureşti, 1984, p. 177. 
7 Philippe Aries, George Duby, op. cit., voi. li, 1994, p. 54. 
8 Hagi Moscu, Bucureşti. Amintirile unui oraş, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995, 

p. 93. 
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Odată intraţi, oaspeţii ajungeau în vestibul, sau mai pretenţios spus hol, care face 
legătura între intrare şi celelalte încăperi, fiind unul din locurile cele mai spaţioase ale 
casei. Aici erau lăsate şi hainele groase ce completau toaletele doamnelor şi domnilor, 
în anotimpurile reci. 

Odată eliberaţi de aceste haine, oaspeţii pătrundeau în saloanele care-i aşteptau 
împodobite de sărbătoare, nu înainte de a urca impozanta scară şi de a arunca o privire 
rochiei, coafurii sau costumului, în marea oglindă adusă de la Veneţia şi aflată în dreptul 
scărilor. Până la etaj scara se desparte în două braţe, ajungând într-un hol cu balcon 
interior. În aripa din dreapta, cum se urca, sunt două saloane, unul cu vedere spre 
grădină, iar altul spre stradă, despărţite de o încăpere prin care se face şi trecerea spre 
camere mai mici. Aripa din stânga constituia spaţiul intim al soţilor Şuţu. Prin holul-balcon 
se pătrunde în două mari saloane, dispuse pe mijloc şi dând unul în grădină, iar celălalt 
la stradă. Acestea erau saloanele de bal, aşa numitele „salon roşu" şi „salon galben'', 
după culoarea stofei mobilierului9. 

În saloanele bucureştene domina cel mai mult mobilierul Louis-Philippe şi 
Napoleon al III-iea. 

Ulysse de Marsillac opina: „Intraţi într-un salon şi vă veţi afla deja la Paris. 
Mobilierul cel mai elegant, toaletele cele mai modeme şi mai de bun gust, conversaţii 
alese în limba cercurilor noastre cele mai distinse, lustre strălucitoare, flori care ornează 
console, melodii care se revarsă peste marginile de palisandru ale pianelor sau care curg 
de pe buzele fetelor( ... ), nimic nu lipseşte din ceea ce constituie civilizaţia în ceea ce 
are ea mai bun" 10• 

Saloanele nu aveau în ele nimic românesc: nici mobilierul, nici îmbrăcămintea, 
nici dansul, nici muzica şi nici măcar graiul. 

Franţuzoaica Aurelie Ghica, participând la una din seratele din casele bucureştene, 
s-a arătat încântată de grandoarea clădirilor. Constata că tapiţeriile şi covoarelor erau 
din Franţa, iar mobilele de la Viena. Cum nu a văzut nici un şemineu, a trebuit să admită 
că sobele, construite din cărămizi, majoritatea în formă de coloane, au ceva monumental 
şi sunt mai practice, fiind o sursă de căldură necesară anotimpului rece. Cu toate că ea 
considera şemineul mai potrivit pentru apropierea celor aflaţi în încăpere, a trebuit să 
recunoască că acest lucru îl putea realiza şi canapeaua 11 • „Conversaţia reclama anumite 
condiţii de a te simţi bine dintre care apropierea este una din primele; trebuie să existe 
între spirite acelaşi fluid magnetic şi este greu să te înţelegi «cu cineva» când toţi sunt 
răspândiţi în toate colţurile salonului" 12• 

Rolul canapelei devenea astfel covârşitor, deoarece prin intermediul acesteia, 
stăpâna casei îşi afirma dominatia asupra căminului ei, şi-i aduna laolaltă pe invitaţi. 

În fiecare duminică, zi ce' fusese stabilită ca zi de primire, atât Grigore Şuţu, cât 
şi Iancu Oteteleşanu, îşi aşteptau musafirii în picioare, primul în capul de sus al scării 
fără a-şi uita mănuşile după obicei, iar al doilea, zâmbitor, pe pragul uşii; pe când soţiile 
lor aşteptau aşezate comod pe canapele, în salon 13• Nu acelaşi lucru se întâmpla când 

9 Ibidem. 
10 Ulysse de Marsillac, De la Pesta la Bucureşti, în „Prin Ţările Române. Călători străini din sec. 

al XIX-iea", Ed. Sport Turism, Bucureşti, I 984, p. 144. 
11 George Patra, Bucureştii văzuţi de călători străini. (Secolele Vl -XIX), Ed. Academici Române, 

Bucureşti, 1992, p. 196. 
12 Ibidem. 
13 Gh. Crutzescu, op. cit„ p. 176. 
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venea foarte multă lume, amfitrioana fiind cea care nu sta locului o clipă, încercând a 
face să se simtă bine întreaga adunare şi să nu lipsească nimic 14• 

În perioada carnavalului, în toate zilele de joi, la palatul Şuţu erau seri dansante, 
cu invitaţi mai puţin numeroşi, oarecum aleşi. Apoi, mai erau două baluri, dintre care 
unul costumat. Cu adevărat deosebit era balul de la 30 ianuarie, de ziua onomastică a 
lui Grigore Şuţu 15 • 

Atunci, la fel ca şi la celelalte mari baluri, erau deschise toate saloanele şi în 
afară de cel roşu cu brocart, folosit de obicei, se mai deschidea şi celălalt, galben, cu 
structuri şi oglinzi de mari dimensiuni. În acele oglinzi sub lumina sclipitoare a sumedenii 
de lămpi şi lumânări, se reflectau elegante siluete de femei şi bărbaţi ce umpleau de 
viaţă aceste încăperi de sărbătoare. 

Rochii elegante de mătase ori de catifea, cu dantele deosebit de fine şi trene lungi 
din brocart, bijuterii din aur, diamante, precum şi constelaţii multicolore de pietre 
preţioase, dădeau petrecerii o strălucire aparte, incendiară, mai ales ca mute dintre femei 
erau de o deosebită frumuseţe. 

Deschise larg erau şi saloanele Elenei Oteteleşanu. Mesele de mahon cu albume 
de autografe şi fotografii în rame filigranate, aveau în jurul lor fotolii de Aubusson şi 
scaune aurite, aşezate pe covoare de Smirna şi Aubusson. Policandre cu 30 de lumânări 
şi înalte lămpi cu gaz, pe picior de onix, răspândeau o lumină galbenă, plăcută, de sub 
abajurul încreţit şi dantelat. Sobele mari erau de teracotă albă, iar un efect deosebit era 
dat de palmierii din vase de aramă, unde cuplurile îşi aflau un temporar ascuns adăpost, 
trădat doar de oglinzile veneţiene cu rame poleite 16. 

După ce mai întâi se adunau în jurul canapelei salonului galben, aducând omagiul 
lor stăpânei, musafirii se îndreptau spre salonul cel mare, unde, sub arcuşul neegalatului 
Wiest, cadrilurile, valsurile şi toate celelalte dansuri ale epocii făceau furori. De regulă, 
sălile de bal nu aveau nici covoare şi nici mese, şi nici vreo altă piesă amplă de mobilier, 
pentru ca dansul să nu fie în nici un fel stânjenit. 

Lumea bună se lua la întrecere în privinţa fastului din saloanele de primire, a 
rafinamentului supeurilor, precum şi a costumelor şi rochiilor pe care le îmbrăcau. 

Balurile începeau pe la orele 22, iar dansurile care precedau supeul: valsul, polka, 
polkmazura, cadrilul şi lanciers, erau menite a deştepta pofta de mâncare. La miezul 
nopţii, sau cel târziu la l noaptea, era servit supeul, apoi începea cu adevărat balul. 
Cotilionul făcea mare vogă şi se dansa până la orele 3-4 dimineaţa . 

Reuşita unui bal era dată de calitatea supeului şi de obiectele de cotilion ce erau 
oferite. Cele mai aşteptate obiecte erau cele ce se dădeau la Palatul Şuţu, şi care constau 
în mici cutiuţe de aur smălţuit, „necessair-uri din argint, dar şi din flori artificiale de 
toată frumuseţea şi pene de struţ17 . 

Cum jocurile de cărţi erau foarte la modă în Bucureşti, saloanele erau dotate şi 
cu „mese verzi", care erau speciale pentru joc. De asemenea se întâlneau şi mese de 
biliard. În unele case se pierdeau şi se câştigau sume mari de bani, dar cu toate că 
frecvent aveau loc partide de astfel de jocuri, ele nu erau totuşi bine văzute în societate. 

14 Hagi Moscu, op. cit., p. 101. 
15 Ibidem, p. 98. 
16 Gh. Crutzescu, op. cit., p. 175-176. 
17 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, voi. I, Ed. 

Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 111. 
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Spre deosebire de casele vechi, cu ferestre mici, lăsând să treacă prea puţin razele 
soarelui, dar nu şi praful, din belşug în Bucureşti, căci închiderea lor era aproximativă 18 , 
noile case aveau ferestre mari, înalte şi luminoase, erau destul de etanşe. 

O noutate a fost şi apariţia draperiilor, care permiteau a fi, în mod eficient, 
controlată pătrunderea luminii şi a căldurii. Având un colorit adecvat gustului şi încăperii, 
draperiile întâlnite de regulă la ferestre şi în dreptul uşilor, puteau cu uşurinţă juca un 
rol hotărâtor în compartimentarea spaţiilor. La familia Oteteleşanu le întâlnim la uşile 
cu două canaturi şi la ferestre, atârnând de galerii masive, în falduri suprapuse de catifea 
şi de mătase cu flori „într-un straniu amestec de culori: cafeniu cu verde, stacojiu cu 
albastru" şi împodobite cu ciucuri 19• 

Răspândirea draperiilor a fost legată şi ea de evoluţia socială: cu cât cineva avea 
mai multe draperii, cu atât condiţia lui era mai înaltă20 . 

Iluminatul era asigurat de policandre şi candelabre cu lumânări, care se înlocuiau 
când erau pe sfârşite. 

În 1857, când a venit Ferdinand Lassalle în Bucureşti împreună cu Friedland, 
directorul proprietar al Institutului de gaz din Praga, Costache Şuţu a fost primul care 
s-a interesat de acest mijloc de iluminat. Însă deabia peste I O ani palatul va beneficia 
de acest sistem de gaz aerian, care ieşind dintr-o ţeavă, ardea pâlpâind, luând exact 
aspectul unei aripi de fluture. De-a lungul celor două balcoane ale palatului erau instalate 
ţevi de fier, pe toată lungimea lor din care, în serile de bal, fremătau o mulţime de fluturi 
incandescenţi. La fel se întâmpla şi în spatele leilor şi a soarelui de pe porţi. Aceste 
artificii, plus spectacolul venirii musafirilor cu echipaje strălucitoare, atrăgea o mulţime 
de oameni veniţi doar să admire 21 . 

Hagi Moscu arăta că pe lângă acest soi de iluminat, mai era în casă şi acela al 
lămpilor cu rapiţă şi „a cremaillere". Un sistem de angrenaj ridica fitilul circular din 
cilindrul lămpii pe măsură ce se consuma, făcând un zgomot de scripete. Mai târziu, prin 
1885, s-a introdus la lămpile cu gaz aerian o sită sub formă de căciuliţă conică, invenţie 
a doctorului Auer von Welsbach. Totuşi lumânările sunt păstrate până târziu22. 

Pe lângă seratele de dans şi primiri, mai erau şi seratele artistice la care participau 
fie interpreţi dintre invitaţi, fie cântăreţi sau actori aflaţi în trecere prin ţară. 

Legăturile culturale au jucat un rol de prim plan în viaţa socială a elitelor. Spaţiul 
unde se ţineau aceste serate era în funcţie de numărul de invitaţi, putând fi atât sala mare 
de bal cât şi un salon mai mic şi mai intim. Nelipsit era pianul. 

La mijlocul secolului, în drum spre Petersburg compozitorul Franz Liszt, a dat 
primul său concert în Bucureşti în salonul prinţesei Trubetzkoi, în casa sa de pe Podul 
Mogoşoaiei23 . 

O altă încăpere unde erau primiţi oaspeţii era sufrageria. Acesta, la fel, sau 
aproape la fel de vastă şi somptuoasă ca şi salonul de bal, era rezervată în mod exclusiv 
cinei de ceremonie. 

Cum la baluri şi serate supeurile erau nelipsite, fiind de multe ori apreciate de 
convivi drept mai mult decât strălucite, sufrageria nu putea să nu se numere printre 
încăperile speciale ale casei. 

18 Paul Cernovodeanu, Istoria Bucureştilor prin călători străini, Bucureşti, l 958, p. 566. 
19 Gh. Crutzescu, op. cit., p. 176. 
20 Philippe Aries, George Duby, op. cit„ voi. li, 1994, p. 100. 
2 1 Hagi Moscu, op. cit„ p. 101. 
22 Ibidem. p. 102. 
21 George Potra, Din Bucureştii de ieri, Ed. Ştiinlifieă şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990, p. 469. 
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Îmbinare a luxului şi a bogăţiei, ceremonialul mesei vădea adesea averea gazdei 
şi locul pe care acesta îl ocupa în societate. 

Sufrageria familiei Şuţu, cu tavanul ei de lemn sculptat, era un exemplu grăitor 
în acest sens, ea fiind o adevărată bijuterie, care mai poate fi admirată şi astăzi. 

Pentru îndeplinirea funcţiilor sociale ale gazdei, un loc propice îl reprezenta şi 
camera de lucru, pentru afaceri şi primirea prietenilor, sau putând fi destinată unor 
activităţi culturale. 

O prelungire a spaţiului de primire erau şi serele, nelipsite din marile case, unde 
invitaţii admirau plantele exotice, beneficiind şi de momente de intimitate şi odihnă 
după frenezia dansului. 

Cu cât erau mai multe, mai variate şi mai strălucitoare încăperile de ceremonie 
precum şi surprizele şi serviciile pe care le ofereau, cu atât se dezvăluie avuţia 
proprietarilor, crescând prestigiul şi puterea de care ei se bucurau în afară. 

SUMMARY 
Ceremony Rooms in Bucharestan Noble Houses, During the Second Half 

of the J'J'h Century 

The house has always represented the material basis of the family, a pillar of the social order. New 
significance was added to the house, throughout the 19 th century. As women had no access to business and 
politica( affairs, the house was their exclusive domain. Due to lheir contribution, the private palaces of 
Bucharest were famous for their parties. The private palaces architecture was especially conceived for their 
social functions, for the demands of their owners who were usually socially and politicaly active personalities. 
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CURSELE POSTALE ÎNAINTEA • 
INTRODUCERII CĂILOR FERATE 

ÎN ROMÂNIA - 1869 

Ionel Zănescu 
Angelo - Barbu Popescu 

Teodor Ghica, antreprenor de mijloace de transport, menţiona într-un raport adresat 
Camaicamului Moldovei, următoarele: „ ... Poştele sunt mijloacele mai însemnate pentru 
relaţiile materiale, spirituale şi sociale, prin urmare cel mai de căpetenie agent al 
dezvoltării poporului"(ll. 

Mijloacele de transport poştal în Principatele Unite erau următoarele: diligenţe cu 
4-1 O locuri, cariole şi curieri călare. Diligenţele, comandate la Viena sau la Braşov de 
către particulari care, prin licitaţii, obţineau anumite rute poştale (se mai numeau şi 

contraccii), puteau transporta pasageri şi bagaje, scrisori, gropuri cu bani (în accepţiunea 
modernă, mandate poştale), obiecte poştale până la 2 kg. Cariolele erau vehicole pe 
două roţi care transportau scrisori, gropuri, obiecte de poştă uşoară, fără călători; se 
utilizau pentru distanţe medii. Curierii călare, de obicei dorobanţi (mai târziu jandarmi) 
transportau scrisori, gropuri şi poştă uşoară pe distanţe scurte. 

Începând din anul 1862 Direcţia generală a poştelor şi telegrafelor se mută la 
Bucureşti (după reunificarea poştelor din Moldova şi din Valahia). Conducătorul instituţiei 
era, de obicei, schimbat odată cu guvernul dar personalul subaltern era menţinut. Cursele 
poştale din anul 1869, înainte de introducerea căilor ferate în România, erau efectuate, 
între localităţi, de către contraccii, angajaţi prin licitaţii de administraţia poştală. În 
cazul diligenţelor exista şi un angajat care răspundea de trimiterile poştale. Acesta 
călătorea pe capra diligenţei, lângă vizitiu, răspunzând de integritatea obiectelor poştale 
încredinţate. Cariola, aparţinând poştei, era condusă de un poştaş. 

Între 18 decembrie 1868 şi 10 martie 1870, director al poştelor şi telegrafelor a 
fost ALEXANDRU COCIU avansat, din cadrul subalternilor, odată cu demiterea lui 
IOAN FĂLCOIANU în urma unui incident neplăcut<2>. 

La 20 martie/I aprilie 1869, data preluării serviciului internaţional de către poşta 
română, se publică traseul curselor poştale nou adoptat pentru Principatele Unite<3>. 

Mai jos sunt menţionate<4> traseele poştale în număr de 48. Traseele cu plecarea 
din Bucureşti sunt editate cu litere boldate iar celelalte cu caractere mai mici; pentru 
fiecare cursă sunt menţionate: distanţele, zilele de funcţionare, unde este cazul şi durata 
parcursului, coincidenţele cu alte trasee. 

Cursa 1 Bucureşti - Iaşi, prin Bacău 
Distanţa 420,5 km, în diligenţe de 10 locuri până la Adjud şi de 6 locuri din 

Adjud, serviciu zilnic, parcurs în 58 de ore. 
Pornire: din Bucureşti (22), Ploieşti (5), Mizil (9), Buzău (14), Râmnicu-Sărat 

(17,30), Focşani (22,30), Puţu-Haret (1,30), Adjud (5), Bacău (11), Roman (18), 
Târgu Frumos (23,10), sosire Podul Iloaei (1,10), plecare din Podul Iloaei (2), sosirea 
la Iaşi ( 4,40). 
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Întoarcerea: Iaşi (18), sosire la Podul lloaei (20,40), plecare din Podul lloaei 
(21,15), Târgu Frumos (12), Roman (7), Bacău (13), Adjud (21, 30), Puţu Haret 
(22,30), Focşani (4), Râmnicu Sărat (8,30), Buzău (12,30) Mizil (16,20), Ploieşti 
(22), sosirea în Bucureşti (4). 

Coincidenţe: la Buzău de 3 ori pe săptămână (vezi cursa 14); la Puţul Haret 
pentru Tecuci, Galaţi, Brăila, Vaslui (V. cursa 13); la Adjud pentru Sosmezii, Târgul 
Ocna (v. cursa 15); la Bacău pentru Piatra (v. cursa 16); la Roman pentru Neamţ, 
Folticeni, Suceava, Cernăuţi (v. cursa 5); la Podul lloaei pentru Botoşani, Mihăileni, 
Unter-Sinăuţi, Cernăuţi (v. cursa 2). la întoarcere: din Roman, aceleaşi coincidenţe 
ca la pornire, cu adăugire de la Ploieşti pentru Braşov = Kronstadt (v. cursa 22). 

Cursa 2 Iaşi - Mihăileni - Unter Sinăuţi - Cernăuţi 

Distanţa 158 km, diligenţă de 4 locuri, serviciu zilnic. 
Pornire: Iaşi (4), sosire Podul Iloaei (6,30), plecare Podul Iloaei (7,30), Latăi 

(15,30), Botoşani (12), sosire Mihăileni (5,35), sosire Unter Sinăuţi (8), sosire Cernăuţi 
(15,30). 

Întoarcere: plecare Cernăuţi (11 ), Unter Sinăuţi ( 18,35), Mihăileni (20), Botoşani 
(3 ), Latăi ( 10,40), sosire Podul Iloaei ( 18, l O), plecare Podul Iloaei (19), sosire Iaşi 
(21,40). 

Coincidenţe: de la Cernăuţi la Lemberg, Viena, Berlin cu trenul. La Podul Iloaei, 
la întoarcere, cu diligenţa pentru Bucureşti (v. cursa 1). 

Cursa 3 Iaşi - Tecuci (Galaţi), prin Vaslui 
Distanţă 060 km, diligenţă de 4 locuri, 3 curse pe săptămână. 
Pornire: laşi - luni, miercuri, vineri (10), plecare Vaslui (2), Bârlad (12), sosire 

la Tecuci (20). 
Întoarcere: Tecuci - marţi, joi, sâmbătă (5), Bârlad (14,45), Vaslui (3), sosirea la 

laşi ( 16,30). 
Coincidenţe: la pornire pentru Puţu Haret (v. cursa 13) şi pentru galaţi (v. cursa 14; 

la întoarcere la iaşi pentru Bucureşti (v. cursa 1) şi Mihăileni - Cernăuţi (v. cursa 2). 

Cursa 4 laşi - Sculeni 
Distanţa 15 km, prin Cariolă, 3 curse pe săptămână. 
Pornire: Iaşi - luni, miercuri, vineri (7), sosire Sculeni ( 1 O). 
Întoarcere: Sculeni - marţi, joi, sâmbătă ( 14 ), sosire Iaşi ( 17). 
Coincidenţe: obiectele poştale se treceau în Basarabia cu barca, intrând pe orarul 

poştei ruseşti. 

Cursa 5 Roman - Fălticeni - Suceava 
Distanţa 108 km, diligenţă cu 4 locuri, serviciu zilnic. 
Pornire: Roman 821), Cristeşti (4,20), sosire Fălticeni (8,40), plecare din Fălticeni 

(9,40), sosire Nimericeni (12,10), sosire Suceava (15). 
Întoarcere: Suceava 812), N imericeni (14,30), Sosire Fălticeni ( 17), plecare din 

Fălticeni (18), Cristeşti 822, l O), sosire la Roman (3 ). 
Coincidenţe: la pornire în Cristeşti pentru neamţ şi Piatra (v. cursa 16), la Su

ceava pentru Cernăuţi pe calea ferată, la întoarcere ca şi la ducere la Cristeşti cu diligenţa 
laşi - Bucureşti (v. cursa 1 ). 
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Cursa 6 Iaşi - Bolgrad, prin Fălciu 
Distanţă 228 km. prin Cariolă, 3 curse pe săptămână. 
Pornire: Iaşi - luni, miercuri, vineri (10), Vaslui (5), Huşi (12), Leova (17,15), 

Fălciu (21, 15), Cahul (7 .1 O), sosire Bol grad ( 16,50). 
Întoarcere: Bolgrad - marţi, joi, sâmbătă 812), Cahul (21,30), Fălciu (7,30), 

Leova (11,30), Huşi (5,45), Vaslui (15), sosire laşi ( 16,30). 

Cursa 7 Galaţi - Bolgrad - ismail 
Distanţa 108,50 km, prin Cariolă, 3 curse pe săptămână. 
Pornire: Galaţi - marţi, joi, sâmbătă (18), Reni (21,15), Bolgrad (6), sosire 

lsmail (18). 
Întoarcere: Ismail - luni, miercuri, vineri (10), Bolgrad (20), Reni (5,45), sosire 

la Galaţi (9). 

Cursa 8 Ismail - Kilia 

Prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână 
Pornire: lsmail - miercuri, vineri (4), sosire la Kilia (13). 
Întoarcere: Kil ia - marţi, joi ( 12), soseşte la lsmail (21 ). 

Cursa 9 Kilia - Vâlcov 
Prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână 
Pornire: Kilia - joi, sâmbătă (5), Soseşte la Vâlcov (14). 

Cursa 10 Bolgrad - Cubei 

Prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână 
Pornire: Bolgrad - marţi, sâmbătă (20), soseşte la Cubei (9,30). 
Întoarcere: Cubei - luni, vineri ( 16), soseşte la Bolgrad ( 17 ,30). 

Cursa 11 Bucureşti - Craiova 

Distanţa 222 km, Diligenţă cu 6 locuri, serviciu zilnic. 
Pornire: Bucureşti (7), Găeşti (15,45), Piteşti (21,45), Slatina (7,40), sosire 

Craiova (12,40). 
Întoarcere: Craiova (11), Slatina (17), Piteşti (4), Găeşti (9,45), sosirea în 

Bucureşti (17 ,40). 
Coincidenţe: la Găeşti pentru Târgovişte (v. cursa 39); la Piteşti pentru 

Câmpulung (v. cursa 18); la Slatina pentru Caracal (v. cursa 28); la Craiova: pentru 
orşova (v. cursa 12), pentru Bechet (v. cursa 26), pentru Calafat (v. cursa 27). 

Cursa 12 Craiova - Turnu Severin - Orşova 

Distanţal35,50 km, Diligenţă cu 4 locuri, serviciu zilnic. 
Pornire: Craiova (14), Ţânţăreni (21), Turnu Severin (11), Vârciorova (15), soseşte 

la Orşova (16). 
Întoarcere: Orşova (7), Vârviorova (9), Turnu Severin (13), Ţânţâreni (3), soseşte 

la Craiova (21, 1 O). 
Coincidenţe: la dus la Ţânţâreni pentru Târgu-Jiu (v. cursa 29), la dus la Turnu 

Severin pentru Baia de Aramă (v. cursa 30); la întoarcere la Craiova: pentru Bucureşti 
(v. cursa 11 ), pentru Bechet (v. cursa 26), la Calafat (v. cursa 27). 
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Cursa 13 Brăila - Galaţi - Tecuci - Puţul lui Haret 
Distanţa 114,50 km, Diligenţă cu 6 locuri, serviciu zilnic. 

199 

!omire: Brăila (9), Galaţi (12), Tecuci (20,40), sosire la Puţul lui Haret (23,40). 
lntoarcere: plecarea din Puţul lui Haret (l,30), Tecuci sosire (3,30), plecare Tecuci 

( 4,29), sosire Galaţi ( 13 ), sosire Brăila (16). 
Coincidenţe: la dus şi la întors de 3 ori pe săptămână pentru Vaslui şi iaşi (v. 

cursa 3 ); la dus din Puţul lui Haret cu diligenţa pentru Iaşi (v. cursa l ); la întoarcere de 
la Puţul lui Haret cu diligenţa de laşi pentru Bucureşti (v. cursa 1). 

Cursa 14 Buzău - Brăila - Galaţi 

Distanţa 243,50 km, Diligenţă de 4 locuri, 3 curse pe săptămână. 
Pornire: Buzău - marţi, joi, sâmbătă (14), sosire Brăila (8,50), sosire la Galaţi 

(11 ). 
Întoarcere: Galaţi - luni, miercuri, vineri (14), plecare Brăila (17), sosire Buzău 

(11,40). 
Coincidenţe: la Galaţi pentru Tecuci (v. cursa 13); la Buzău pentru Ploieşti şi 

Bucureşti (v. cursa l ). 

Cursa 15 Adjud - Soosmezo (Poiana Sărată) - Târgu Ocna - Bacău 

Distanţe: Adjud la Bacău 107 km; de la Adjud la Soosmezo 71 km; prin Cariolă, 
3 curse pe săptămână. 

Pornire: Adjud - luni, miercuri, vineri (16,30); sosiri la: Filipeşti (13, 15), la Soosmezo 
(18), la Târgu Ocna (16,30), Plecare din Târgu Ocna (22), sosirea la Bacău (10). 

Întoarcere: Bacău - duminică, marţi, joi (13), sosirea la Târgu Ocna (12), Plecare 
din Târgu Ocna (17), plecare din Soosmezo - luni, miercuri, vineri (3,40), sosirea la 
Filipeşti (8,30), sosire Adjud (5,35). 

Cursa 16 Bacău - Neamţ - Cristeşti (prin Piatra) 
Distanţa 109,50 km, Diligenţă de 2 sau 4 locuri, 3 curse pe săptămână. 
Pornire: Bacău - luni, miercuri, vineri ( 13), Buhuşi ( 18), sosire la Piatra (21,30), 

plecare din Piatra - marţi, joi, sâmbătă (9), sosire la Neamţ ( 17), sosire la Cristeşti 
(21,30). 

Întoarcere: Cristeşti - luni, miercuri, vineri (4), plecare din neamţ (10), sosire la 
Piatra ( 18), Plecare din Piatra - marţi, joi, sâmbătă ( 12), plecare din Buhuşi (7), sosire 
la Bacău (11). 

Coincidenţe: la plecare şi sosire la Cristeşti cu diligenţa Roman - Suceava (v. 
cursa 5); la plecare şi sosire la Bacău cu diligenţa Bucureşti - Iaşi (v. cursa l ). 

Cursa 17 Găeşti - Potlogi 
Prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână. 
Pornire: Găeşti - marţea, vinerea (16), soseşte la Potlogi (20). 
Întoarcere: Potlogi - marţi şi vineri (4), soseşte la Găeşti (8). 

Cursa 18 Piteşti - Câmpulung 
Distanţa 50 km, prin Cariolă, 3 curse pe săptămână. 
Pornire: Piteşti - marţi, joi, sâmbătă (6), sosire Câmpulung (17). 
Întoarcere: Câmpulung - luni, miercuri, vineri (6), sosire Piteşti (17). 
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Cursa 19 Botoşani - Burdujeni 
prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână 
Pornire: Botoşani - marţi, vineri (4), soseşte la Burdujeni (9). 
Întoarcere: Burdujeni - marţi, vineri (I 5), soseşte la Botoşani (20). 

Cursa 20 Botoşani - Suliţa 

prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână 
Pornire: Botoşani - marti, vineri (4), soseşte la Sulita (8). 
Întoarcere: Suliţa - ma~i, vineri ( 16), soseşte la Botoşani (20). 

Cursa 21 Botoşani - Ştefăneşti 

prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână 
Pornire: Botoşani - marţi, vineri ( 4), soseşte la Ştefăneşti (I I). 
Întoarcere: Ştefăneşti - marţi, vineri (I4), soseşte la Botoşani (2I). 

Cursa 22 Bucureşti - Kronstadt (Braşov) 
Distanţa 166 km, Diligenţă cu 10 locuri, serviciu zilnice. 
Pornire: Bucureşti (16), Ploieşti (23), pleacă din Câmpina (3,30), pleacă din 

Predeal (11), opreşte la Ober Tomos (vamă), sosire la Braşov (15). 
Întoarcere: Plecare din Braşov (4), opreşte la Predeal (vamă), plecare din 

Predeal (8), Câmpina (15), Ploieşti (19,30), soseşte la Bucureşti (1,30). 
Coincidenţe: la dus la Ploieşti pentru Târgovişte (v. cursa 39); de la Braşov 

pentru Pesta şi Viena. La întoarcere în Ploieşti pentru Iaşi (v. cursa 1). 

Cursa 23 Bucureşti - Kronstadt (Braşov) 
Distanţa 166 km, căruţă de poştă, serviciu zilnic (fără pasageri). 
Pornire: Bucureşti (21), Ploieşti (5), Câmpina (9), Predeal (15), soseşte la 

Braşov (5). 
Întoarcere: Braşov (17), Predeal (19), Câmpina (23,25), Ploieşti (2,30), soseşte 

la Bucureşti (7 ,15). 

Cursa 24 Bucureşti - Olteniţa - Călăraşi 

Distanţa 132,50 km, Diligenţă cu 2 sau 4 locuri, 3 curse săptămânale. 
Pornire: Bucureşti - marţi, joi, sâmbătă (1 O), soseşte la Olteniţa (22), soseşte 

Călăraşi (4). 
Întoarcere: Călăraşi - luni, miercuri vineri (4), plecare din Olteniţa (22), 

sosire la Bucureşti (10). 

Cursa 25 Bucureşti - Hermanstadt (Sibiu) 
Distanţa 274,50 km, prin Cariota, 3 curse pe săptămână până la Râmnicu 

Vâlcea şi 4 de acolo până la Sibiu. 
Pornire: Bucureşti - luni, miercuri sâmbătă (7), Piteşti - duminică, marţi, joi 

(4), Curtea de Argeş (12), sosire la Râmnicu Vâlcea (19), plecarea din Râmnicu 
Vâlcea - luni, miercuri, vineri, sâmbătă (20), plecarea din Câineni (9), sosirea la 
Sibiu (15,45). 

Intoarcere: Hermanştad (Sibiu) - Duminică, marţi, joi, sâmbătă (8), plecare 
din Câineni (15,30), sosire la Râmnicu Vâlcea (13), plecarea din Râmnicu Vâlcea 
- Duminica, miercuri, vineri (17), plecare din Curtea de Argeş 812), sosirea la 
Piteşti (19,15), plecarea din Piteşti (4), sosirea la Bucureşti (17,40). 
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Cursa 26 Craiova - Bechet 
Distanţa 64 km, prin Cariolă, 3 curse pe săptămână. 
Pornire: Craiova - marţi, joi, sâmbătă (15), sosire la Bechet (5,15). 
Întoarcere: Bechet - luni, miercuri, vineri ( 18), sosire Craiova (8, 15) 

Cursa 27 Craiova - Calafat 
Distanţa 85,50 km, 3 curse pe săptămână 
Pornire: Craiova - marţi, joi, sâmbătă (15), sosire la Calafat (22,05). 
Întoarcere: Calafat - luni, miercuri, vineri (24), sosire Craiova (7). 

Cursa 28 Slatina - Caracal 
Distanţa 36,50 km, prin Cariolă, 3 curse pe săptămână 
Pornire: Slatina - marţi, joi, sâmbătă (9), sosire la Caracal (17). 
Întoarcere: Caracal - luni, miercuri, vineri (7), sosire Slatina (15). 

Cuesa 29 Ţânţăreni - Târgu Jiu 

Distanţa 65 km, prin Cariolă, 3 curse pe săptămână. 
Pornire: Ţânţâreni - marţi, joi, sâmbătă (5), sosire Târgu Jiu (19). 

Cursa 30 Turnu Severin - Cerneţi - Baia de Aramă 
prin Călăreţ, 3 curse pe săptămână. 
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Pornire: Turnu Severin - marţi, vineri (6), porneşte din Cerneţi (7), soseşte la 
Baia de Aramă ( 18). 

Întoarcere: baia de Aramă (6), porneşte din Cerneţi (l 7), soseşte la Turnu 
Severin (l 8). 

Cursa 31 Dorohoi - Herţa - Mamorniţa 

prin Călăreţ, 3 curse pe săptămână. 
Pornire: Dorohoi - marţi, sâmbătă (6), soseşte la Herţa ( 11 ), soseşte la 

Mamorniţa (12). 
Întoarcere: Mamorniţa - miercuri, vineri (13), porneşte din Herţa (14), soseşte la 

Dorohoi ( 19). 

Cursa 32 Dorohoi - Cocureni (Botoşani) 
Distanţa 15,50 km, prin Cariolă, 3 curse pe săptămână. 
Pornire: Dorohoi - luni, miercuri, vineri (20), sosire la Cocureni (23). 
Întoarcere: Cocureni - marţi, joi, sâmbătă 82), sosire la Dorohoi (5). 

Cursa 33 Târgu Hârlău - Lătăi 

prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână. 
Pornire: Târgu Hârlău - marţea, vinerea (7), soseşte în Lătăi (10). 
Întoarcere: Lătăi - marţi, vineri 811), soseşte la Târgu Hârlău (14). 

Cursa 34 Bucureşti - Urziceni 
prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână 
Pornire: Bucureşti - marţi, vineri (10), soseşte la Urziceni (20). 
Întoarcere: Urziceni - luni, miercuri (6), soseşte la Bucureşti (16). 
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Cursa 35 Bucureşti - Giurgiu 
Distanţa 60 km, Diligenţă cu 10 locuri, serviciu zilnic. 
Pornire: Bucureşti (10), soseşte la Giurgiu (17). 
Întoarcere: Giurgiu (12), soseşte la Bucureşti (16). 
Coincidenţe: la Giurgiu pentru Alexandria şi Turnu Măgurele (v. cursa 36), 

de la Piatra la Zimnicea (v. cursa 38) 

Cursa 36 Giurgiu - Alexandria - Turnu Măgurele 
Distanţa 113 km, Diligenţe de la 2 la 4 persoane, 3 curse săptămânale. 
Pornire: Giurgiu - marţi, joi, sâmbătă (19), sosire la Alexandria (5,30) sosire la 

Piatra (12,30), sosire la Turnu Măgurele (20). 
Întoarcere: Turnu Măgurele - luni, miercuri, vineri (8), plecare din Piatra (15,30), 

plecarea din Alexandria (22,30), sosire la Giurgiu (9). 
Coincidenţe: Ia întoarcere din Giurgiu pentru Bucureşti (v. cursa 35), de la Piatra 

spre Zimnicea (v. cursa 38). 

Cursa 37 Turnu Măgurele - Islaz 

prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână 
Pornire: Turnu Măgurele - luni, vineri (6), soseşte la Islaz (8). 
Întoarcere: Islaz - marţi, sâmbătă (16), soseşte la Turnu Măgurele ( 19). 

Cursa 38 Piatra - Zimnicea 
Distanţă 35 km, cu Cariola, 3 curse pe săptămână. 
Pornire: Piatra - marţi, joi, sâmbătă (13,30), soseşte la Zimnicea (20). 
Întoarcere: Zimnicea - luni, miercuri, vineri (8), sosire la Piatra (14,30). 

Cursa 39 Ploieşti - Găieşti prin Târgovişte 
Distanţa 73 km., Diligenţă de 4 persoane, 3 curse pe săptămână. 
Pornire: Ploieşti - luni, miercuri, vineri (4), plecare din Târgovişte (15), sosire la 

Găi eşti (21 ). 
Întoarcere: Găieşti - marţi, joi, sâmbătă (5), plecare din Târgovişte ( 13,30), sosire 

la Ploieşti (20). 

Cursa 40 Ploieşti - Filipeşti 

prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână. 
Pornire: Ploieşti - luni, vineri (14), sosire Filipeşti (18). 
Întoarcere: Filipeşti - luni, vineri (6), sosire la Ploieşti (10). 

Cursa 41 Ploieşti - Văleni 

prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână 
Pornire: Ploieşti - marţi, vineri (5), soseşte Ia Văleni (11 ). 
Întoarcere: Văleni - luni, joi (14), soseşte la Ploieşti (20). 

Cursa 42 Albeşti - Urlaţi 

prin călăreţ, 2 curse pe săptămână. 
Pornire: Albeşti - marţi, vineri (7), soseşte la Urlaţi (8). 
Întoarcere: Urlaţi - mari, vineri (12), soseşte la Albeşti (13). 
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Cursa 43 Focşani - Odobeşti 

prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână. 
Pornire: Focşani - marţi, vineri (6), soseşte la Odobeşti (8). 
Întoarcere: Odobeşti - marţea, vinerea (12), soseşte la Focşani (14). 

Cursa 44 Mânăstirea Caşin - Groseşti 

prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână. 
Pornire: Mânăstirea Caşin - luni, vineri ( 11 ), soseşte la Groseşti ( 13 ). 
Întoarcere: Groseşti - luni, vineri ( 14 ), soseşte la Mânăstirea Caşin. 

Cursa 45 Bacău - Moineşti 

prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână. 
Pornire: Bacău - marţi, sâmbătă (13), soseşte la Moineşti (21). 
Întoarcere: Moineşti - luni, vineri ( 4 ), soseşte la Bacău ( 11) 

Cursa 46 Râmnicu Vâlcea - Horezu 

prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână. 
Pornire: Râmnicu Vâlcea - miercuri (6), soseşte la Horezu (15) 
Întoarcere: Horezu - marţi, joi (9), soseşte Râmnicu Vâlcea (18). 

Cursa 47 Râmnicu Vâlcea - Drăgăşani 

prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână. 
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Pornire: Râmnicu Vâlcea - miercuri, vineri (7), soseşte la Drăgăşani (20). 
Întoarcere: Drăgăşani - vineri, miercuri (4), soseşte la Râmnicu Vâlcea (19). 

Cursa 48 Râmnicu Vâlcea - Ocna 

prin Călăreţ, 2 curse pe săptămână 
Pornire. Râmnicu Vâlcea - vineri, miercuri (7), soseşte la Ocna ( 1 O). 
Întoarcere: Ocna - vineri, miercuri (12), soseşte la Râmnicu Vâlcea (15). 

Punctele de graniţă erau următoarele: Vârciorova, Câineni, Predeal, Soosmezo 
(Poiana Sărată), Unter Sinăuţi, Sculeni, Giurgiu. 

După introducerea căilor ferate duratele călătoriei obiectelor de poştă se vor 
reduce foarte mult (cel mult 24 de ore). Pe măsura creşterii reţelei feroviare rămân 
destule trasee deservite de mijloace tractate de cai. Odată cu reînfiinţarea poştei rurale 
rămân destule trasee deservite de cariole şi de călăreţi. 

Scrisorile erau francate cu emisiunile litografiate „Carol cu barbă" şi „Carol cu 
favoriţi". Aceste mărci poştale sunt foarte căutate în prezent, atât ca unicate cât şi pe 
scrisori. În anul fiscal aprilie 1869 - aprilie 1870 au circulat, pe teritoriul României de 
atunci, 1.357 .123 scrisori francate şi 534.051 scrisori oficiale (scutite de francare), 
133.923 colete şi pachete fără ramburs, 45.140 de gropuri. Veniturile pe anul 1869 au 
fost: poştale 1.267.566 lei şi telegrafice 1.120.521 lei adică un total de 2.388.088 lei. 
Cheltuielile poştale şi telegrafice în decursul acelui an au fost: după buget 3.400540 lei, 
credite 296.900 lei, total 3.697.440 lei rezultând un deficit animal de 1.309.352 lei 
(cheltuieli minus venituri. Activitatea poştală şi telegrafică va deveni rentabilă începând 
cu anul 1877 şi următorii<5>·<6>. 
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În timpul directoratului lui A. COCIU s-a propus şi s-a votat de către Parlament 
o lege pentru fixarea taxelor telegrafelor şi poştelor prin care s-au redus taxele diferitelor 
obiecte de poştă. Din păcate această Lege nu s-a pus în aplicare dar la 15 octombrie 
1870 a apărut un nou regulament pentru fixarea taxelor poştale în România cu taxe mai 
m1c1 decât cele aprobate pe vremea directoratului lui Cociu<7J numit şi tariful ZISSU. 
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SUMMARY 

Postai Rides Before the Inauguration of the Railways in Romania 

Thc authors havc pointcd out thc lincs of postai ridcs in thc Unitcd Principalitics (Wallachia and 
Moldav ia), mcntioning: thc main li nes, thc mcans of transport (mail coach, horscs a.s.o.), distanccs, frcqucncy. 
Ali of thcm - bcforc thc buiding of railways which havc facilitatcd thc mail transport. Thc situation is givcn 
for thc ycar I 869. 
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Fig. nr. I. Telegramă adresată din Râmnicu-Săra t la Bucureşti lui Constantin Suţu în anul 1869. 
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Fig. nr. 3. Cariolă poşta l ă. 

Fig. nr. 4. D i li genţă poştală . 
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III. CASE ŞI STRĂZI ALE CAPITALEI 

SCURT ISTORIC 
AL CĂII DOROBANTILOR , 

Petruţa Burlacu 
Cătălina Ştefăniţă 

Calea Dorbanţilor sau Uliţa Herăstrăului, cum s-a numit la începuturile ei, nu este 
o stradă cu un trecut istoric foarte îndepărtat cum este cazul vechilor uliţe ale capitalei 
(Uliţa Mare, Uliţa Domnească, Podul Mogoşoaiei etc.) Denumirea de Uliţa Herăstrău 
este atestată documentar la începutul sec. al XIX-iea (1834 ). 

Numele ei provine ca şi în cazul altor străzi (Podul Mogoşoaiei, Uliţa Târgoviştei, 
Podul Târgului de Afară) de la direcţia înspre care se îndrepta strada, uliţa legând 
Bucureştiul de Herăstrău. 

Herăstrăul devine din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea un loc de retragere 
şi odihnă tot mai mult căutat de bucureşteni. Alexandru Ipsilanti, în prima sa domnie în 
Ţara Românească, construieşte un chioşc la Herăstrău, pe marginea bălţii cu acelaşi 
nume, unde-i plăcea soţiei sale, doamna Ecaterina, să se retragă. Tot aici, în timpul 
războiului ruso-turc, Visarion, egumenul mânăstirii Cotroceni construieşte odăi de locuit 
pe ostrovul Colentinei, „ ce-i zice Ferăstrău", pentru a avea linişte, deoarece trupele 
ruseşti ocupaseră mânăstirea. La începutul secolului al XIX-iea, Herăstrăul devenise loc 
de plimbare favorit al bucureştenilor2 . 

Din deceniul doi al secolului al XIX-iea, Câmpia de la Herăstrău este aleasă şi 
ca loc permanent de instrucţie pentru noile unităţi ale armatei române - dorobanţi, 

accentuându-se şi mai mult importanţa zonei. 
De-a lungul vremii, strada a cunoscut, cum era şi firesc, o serie de modificări ca 

întindere, denumire precum şi ca structură edilitar-urbanistică, integrându-se de fapt în 
procesul de dezvoltare al oraşului însuşi. 

Din analiza planurilor şi ghidurilor de referinţă cu privire la Bucureşti se poate 
stabili evoluţia Herăstrăului de-a lungul timpului. La începutul secolului al XIX-iea, 
Uliţa Herăstrăului începea de la Podul Mogoşoaiei (Calea Victoeiei) în deptul Bisericii 
Albe a Sfântului Ilie - traseul continua înspre nord-est, până la intersecţia cu străzile 
Dionisie (str. Dionisie Lupu) şi Armaşului (str. c. Grigorescu), se îndrepta spre nord, 

1 Irina Stănculcscu, Apariţia şi evoluţia denumirilor de stră=i din Burnreşti, În Materiale de i>·torie 
şi muzeografie, voi. XIV 

2 Nicolae Ghicean Sate din secolele XV-XIX pe teritoriul oraşului Bucureşti. Clanţu, Cârsteşti, 
Herăstrău şi Băneasa, În Materiale de istorie şi muzeografie, voi. XV. Ed. Museion, Buc. 1992. 
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traversa străzile Romană (str. M. Eminescu) şi Precupeţii Noi (str. G-ral Broşteanu) şi 
se oprea în dreptul Şoselei Bonaparte (b-dul Iancu de Hunedoara) continuată spre est cu 
şoseaua Ştefan cel Mare, în locul unde se întâlneau drumurile la Băneasa, la Floreasca 
şi la Colentina. Aici se afla Bariera Herăstrău, loc de intrare şi ieşire din oraş, dincolo 
de care, aşa cum se stabilea prin Regulamentul Organic, nu era permis a se face nici o 
zidire sau clădire încercându-se a se opri dezvoltarea necontrolată şi haotică a oraşului. 

Pe traseul ei, Uliţa Herăstrăului străbătea mahalale: Popa Dârvaş (Biserica Albă), 
Pitar Moşu, Precupeţii Vechi, Sf. Visarion şi Precupeţii Noi, fiind din punct devedere 
administrativ cuprinsă pe întreaga ei lungime în culoarea (boiaua) de Galben. 

Pentru această perioadă de început, se poate spune că nu era foarte populată; o 
sugestivă descriere ne oferă Frederic Dame, care nota în lucrarea sa „Bucarest en 
I 906 ". „ Toate cartierele cuprinse în careul format de Calea Dorobanţilor şi strada 
Romană, Podul Târgului de Afară şi Şoseaua Colentina erau puţin populate, îndeosebi 
cele situate la dreapta şi la stânga străzii Polono, unde nu se vedeau decât grădini şi 
terenuri virane''. 

Dintre personalităţile care au locuit pe Uliţa Herăstrăului, în timpul de început al 
ei, a fost l.H. Rădulescu, ai cărui părinţi şi-au cumpărat casa pe Uliţa Herăstrăului; 
locuinţa avea o curte mare şi se afla pe partea stângă a uliţei iar la jumătatea secolului 
trecut se găsea în proprietatea părinţilor profesorului Alexandru Tzigara Samurcaş şi 

mai apoi în stăpânirea lui Alexandru Lahovari6. Tot pe Uliţa Herăstrăului la nr. 59 îşi 
construieşte casă, în 1866, patronul fabricii de cărămizi Tonolla. 

Din a doua jumătate a secolului al XIX-iea, Uliţa Herăstrăului primeşte un nume 
nou, acela de Calea Dorobanţilor, când în urma hotărârii luate în şedinţa Consiliului 
Comunal din 20 septembrie 1878, până la data de 8 octombrie 1878, când armata 
română avea să intre în Bucureşti, vor fi schimbate denumirile „ a câtorva strade pe 
unde va trece oştirea triumfătoare„. ". Aceste prime străzi aveau să primească „ numirea 
localităţilor unde oştirea română a fost victorioasă în rasbelul din urmă cu turcii; cum 
şi numiri ale corpurilor oştirei„. ", astfel Calea Mogoşoaiei devine Calea Victoriei, 
Strada Târgoviştei devine Calea Griviţei, Calea Vergului devine Calea Călăraşilor iar 
Strada Herăstrău devine Calea Dorobanţilor7 . 

Schimbarea numelui străzii nu reprezintă însă singura modificare a acesteia. Planul 
de aliniere, examinat de Comisiunea permanentă de alinieri în şedinţa din 29 august 
1889 şi aprobat de Consiliul Comunal al Primăriei în anul 1909, prevede o lărgire a 
străzilor Al. Lahovari şi Calea Dorobanţi, pe traseul str. Romană - şos. Ştefan cel Mare; 
lărgirea era de la 18-20 m la 24 m, înlocuind puţin cotiturile şi racordând mai bine 
legătura străzii Al. Lahovari cu str. Romană şi noul bulevard (bd. Dacia). Scopul acestei 
alinieri era de a se realiza o mai bună circulaţie de-a lungul Căii Dorobanţilor, arteră 
radială importantă aflată în continuarea Şos. Herăstrău, care deservea cartierele mărginaşe 
din nordul capitalei şi descărca Şos. Kiseleff şi Şos. Jianu atrăgând în interiorul oraşului 
un trafic destul de important8. 

3 George Patra, Din Bucureştii de ieri, voi„ fi, p. 343. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc. 1990. 
4 M.M.B. Planul oraşului Bucureşti-Borroczyn, 1846-1852, pi. 
5 Petre Dache, Aspecte din reconstrucţia oraşului Bucureşti, în Materiale de istorie şi muzeografie, 

voi. II, p. 19, 1963. 
6 George Patra, op. rit., p. 344. 
7 Monitorul Comunal al Primăriei Bucureşti, an III, nr. 38, apud Irina Stăncu/escu, op. cit. 
8 Arh. St. Buc., PM.B. Tehnic - dos. 15911889, Plan de aliniere Calea Dorobanţi 
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În planul de aliniere din anul 1889, apar următoarele modificări: 
- pe segmentul Căii Dorobanţi cuprins între străzile Corabia şi Primăverii se fac 

alinieri cu retragere spre proprietate la nr. 8, 1 O şi 12 unde figurează ca proprietari 
moştenitorii Gh. Adrian şi Ecaterina Deşliu; 

-la intersecţia Căii Dorobanţi cu strada Poşta Veche remarcăm o translatare dreapta 
a străzii unde se vor taie proprietăţile de la nr. 16-26 (proprietatea Cariadgi) până la 
strada Dreaptă unde se va crea o nouă deschidere pe proprietăţile particulare ce au fost 
expropriate de la nr. 33-47; 

- în continuare Calea Dorobanţi urcă spre viitoarea piaţă Lahovari unde, pentru 
crearea acesteia, s-au executat modificări de aliniere pe proprietăţile de la nr. 50 (prop. 
Mărgăritescu), la nr. 53 (proprietar Maria Manascovici, nr. 55 (proprietar G-ral Candiano 
Popescu) şi la nr. 57 (proprietatea moştenitorilor lui Niţă Rosnoveanu); 

- o modificare importantă propusă a fost tăierea colţului din dreapta al intersecţiei 
Căii Dorobanţi cu str. Romană, deschizându-se o nouă stradă care se tennina la intersecţia 
cu strada Polonă (mai târziu se a numi bd. Dacia); 

- până la intersecţia cu Şoseaua Ştefan cel Mare sunt prevăzute modificări pentru 
lărgirea străzii până la 24 m, de la nr. 120-146 dreapta şi nr. 123-141 stânga. 

Lucrările de aliniere prevedeau opt aliniamente pe o lungime totală de 1 450.27 
m şi p~ o suprafaţă totală de 23 930.48 mp (parte căruţabilă şi trotuar) 9. 

In aceeaşi perioadă de sfârşit a secolului al XIX-iea, odată cu extinderea spre 
nord a oraşului, Calea Dorobanţi se prelungeşte dincolo de Bariera Herăstrău până în 
dreptul străzii Floreasca, de unde începe Calea Herăstrăului. Se constată acum o creştere 
a gradului de locuire iar printre proprietari figurează nume din familii de prestigiu. 
Pornind din Calea Victoriei, lângă Biserica Albă, la nr. 7 se afla casa lui Alexandru 
Lahovari, renumit orator, Ministru al Afacerilor Străine, Ministru de Justiţie în guvernul 
conservator. Ceva mai sus la nr. 20-24 se aflau casele lui Cariadgi, fost primar al 
Bucureştilor (casă dărâmată în deceniul trei al secolului XX). Pe aceeaşi stradă la nr. 14 
se afla proprietatea Aristiţei Fălcoianu iar la nr. 32 cea a Mariei Samurcaş Ştirbei; mai 
sus la nr. 71 era casa lui Nicolae Fleva iar la nr. 97 cea a lui Jean Lahovari 10. 

Este important de menţionat pentru această perioadă aspectul arhitectural al 
zonei. Îndeosebi după anul 1880 se construiesc case-vilă, după proiecte semnate de 
arhitecţi apreciaţi din epocă, preucm Albert Galleron, Paul Gottereau, Băicoianu, Louis 
Blanc, Paul Petric 11 • 

Se remarcă prin valoarea lor arhitecturală casele Ion Lahovari din Calea Dorobanţi 
nr. 39, construită în anul 1889 după proiectul arhitectului francez Louis Blanc, în stil 
neorenaştere franceză; casa omului politic conservator P.P. Carp, construcţie anterioară 
anului 1896, realizată în stil academic sobru; casa istoricului şi slavistului Ion Bogdan, 
construită în jurul anului 1900, decorată cu elemente art nouveau 12. 

Din planul cadastral al oraşului Bucureşti, elaborat de Institutul geografic al 
armatei în anul 1911, Calea Dorobanţi devine strada Alexandru Lahovari pe segmentul 
cuprins între Calea Victoriei şi intersecţia cu străzile Dionisie şi Armaşului iar piaţeta 
formată în intersecţie primeşte numele aceluiaşi om politic; în centrul piaţetei, la începutul 

9 Ibidem, f5. 
10 M.M.B. Plan cadastral al oraşului Bucureşti, ed. Institutul geografic al armatei, 1895-1899, pi. 
11 Cezara Mucenic, Casa Slătineanu din Calea Doroban/i nr. 60, m.s„ p. 5. 
12 Ibidem, p. 5--0. 
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secolului XX, se va amplasa statuia lui Al. Lahovari, opera sculptorului francez Antonin 
Mercier. Referitor la realizarea şi amplasarea statuii lui Alexandru Lahovari, Consiliul 
Comunal al Primăriei Comunei Bucureşti ia decizia în şedinţa din 30 mai 1900 să se 
asocieze cu suma de 25.000 lei pentru ridicarea monumentului. Această sumă se adaugă 
la aceea strânsă prin subscripţie publică de către Comitetul pentru ridicarea statuii, din 
care făceau parte Nicolaie Filipescu, Ion C. Grădişteanu, Tache Ionescu, Al. Catargiu; 
cel care a sugerat ca loc de amplasament Piaţa Lahovari a fost sculptorul Mercier. Iniţial 
Primăria a aprobat ca loc pentru amplasare Piaţa Romană, însă în cele din urmă s-a 
hotărât ca statuia să fie amplasată la intersecţia Căii Dorobanţi cu strada Dionisie la 
următoarele cote: 28.5 m lungime de proprietatea G-ral Candiano Popescu; 27.60 m de 
colţul estic al proprietăţii Mărgăritescu şi 21.50 m din colţul vestic al aceleiaşi proprietăţi. 
Într-o scrisoare a Comitetului pentru ridicarea monumentului lui Alexandru Lahovari 
către Primărie, datată 12 iunie 1901, se anunţă ca dezvelirea statuii să aibă loc pe data 
de 17 iunie 1901, la ora 10000 dimineaţa 14 • 

Printre casele ce trebuie menţionate se numără casa Assan ce a aparţinut lui Gh. 
Assan, fiul fabricantului cu acelaşi nume, care a introdus în Bucureşti prima moară cu 
aburi. Casa Assan, subsol şi parter înalt, cu grădină întinsă şi porţi monumentale, a fost 
construită în anul 1904, după planurile arhitectului Ioan D. Berindei, în stil academic 
francez. În stânga statuii lui Alexandru Lahovari, la nr. 52, într-o grădină mare, era casa 
cu parte şi etaj a doctorului Cantacuzino iar la nr. 54 se afla casa familiei Catargi 15• 

După primul război mondial au loc o serie de noi modificări consemnate în 
planurile şi ghidurile Bucureştilor din această perioadă (Planul şi ghidul Bucureştilor, 
maior C. Pântea, 1923; Bucureşti, ghid oficial, 1934; Planul Municipiului Bucureşti, 
1938; Ghidul Unirea, 1941; Planul Municipiului Bucureşti, 1943). 

În anul 1923, Calea Dorobanţi se desfăşura de la Piaţa Alexandru Lahovari până 
la Şoseaua Bonaparte iar de aici şi până la Piaţa Confederaţiei Balcanice va primi un 
alt nume, acela de Prelungirea Doroobanţi, continuându-se până la Şoseaua Kiseleff sub 
numele de Calea Herăstrăului. 

În anul 1934, Calea Dorobanţilor poartă acelaşi nume pe întreg traseul ei (P-ţa 
Alex. Lahovari - Şoseaua Kiseleff), ca în 1938 să apară noi schimbări de denumire pe 
unele segmente ale străzii: de la P-ţa Alex. Lahovari şi până la Şoseaua Bonaparte, 
Calea Dorobanţi primeşte numele de str. Regele Alexandru I; pe porţiunea Şoseaua 
Bonaparte - P-ţa Confederaţiei Balcanice apare cu vechea denumire de Calea Dorobanţi 
iar de la P-ţa Aviatorilor până la Piaţa Arcului de Triumf figurează cu numele de strada 
Mareşal Prezan. 

În anul 1941 se revine, pe porţiunea dintre P-ţa Lahovari - Şoseaua Bonaparte, 
la vechea denumire de Calea Dorobanţi; alte schimbări de nume nu se înregistrează. 

În condiţiile schimbărilor politice din acea vreme, unele străzi din capitală vor 
primi numele unor oameni politici şi localităţi germane: în Planul Municipiului Bucureşti 
din 1943, P-ţa Confederaţiei Balcanice apare cu numele de P-ţa Berlin, P-ţa Jianu 
devine P-ta Adolf Hitler ş.a. 

În ~fara acestor modificări de nume ale străzilor, au loc schimbări şi la nivel 
edilitar-urbanistic. Apare în această perioadă P-ţa Confederaţiei Balcanice (P-ţa Dorobanţi) 

13 Arh. St. Buc., PM.B. Secretariat, do.~. 3211900, f 13 
14 Ibidem, f 15. 
l5 Cezara Mucenic, op. rit., p. 
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care ia fiinţă pentr~ a acoperi nevoile cartierelor noi apărute între Şoseaua Kiseleff şi 
Calea Floreasca16. In această piaţă a fost amplasată, după mai multe mutări, statuia 
„Lupoaica Romei", copia vestitei sculpturi etrusce primită în dar din partea municipalităţii 
oraşului Roma, la 1906 17• 

În deceniile trei, patru ale secolului XX transformări mai importante se înregistrează 
în porţjunea dintre Şoseaua Ştefan cel Mare şi Şoseaua Kiseleff. 

In anul 1933, printre străzile propuse pentru pavare se număra şi Prelungirea 
Dorob~nţilor, cu 840 m asfalt carosabil şi 500 m asfalt de trotuar. 

lntr-o ştire din Gazela Municipală, din 6 octombrie 1935, se scrie că se dă în 
întreprindere executarea lucrărilor de pavare cu piatră cioplită de granit, a Prelungirii 
Dorobanţilor şi Şoselei Herăstrăului (Bulevardul Aviator Beller). În acelaşi an, şa cum 
reiese din şedinţa Consiliului General al Primăriei, s-a aprobat şi ulterior realizat 
parcelarea terenului proprietatea lui E. Pinard, teren situat în Calea Dorobanţi, 
respectându-se alinierea stabilită pentru piaţă, de 80 m rază de la intersecţia Căii Dorobanţi 
cu Bulevardul Aviator Beller. 

O altă caracteristică a zonei în această perioadă o constituie faptul că pe lângă 
locuinţele particulare apar acum şi o serie de zone comerciale precum şi anumite instituţii 
şi fabrici. Sunt de menţionat aici: Azilul Slătineanu (Calea Dorobanţi nr. 60), Legaţia 
Serbiei (Calea Dorobanţi nr. 44), Consulatul Turciei (Calea Dorobanţi nr. 72), Restaurantul 
Dragoş Gheorghe (Calea Dorobanţi nr. 150), cârciuma R_?ata Lumii (Calea Dorobanţi nr. 
101) şi cârciuma Visarion (Calea Dorobanţi nr. 63). In Prelungirea Dorobanţilor se 
găseau următoarele fabrici: Fabrica de Acumulatori Tudor; Fabrica de Cărămidă Cerchez; 
Fabrica de spirt Popovici. 

În ceea ce priveşte programul de locuinţe, apare acum, pe lângă casa unifamilială, 
blocul cu multiple apartamente. 

Strada cunoaşte în decursul timpului unele modificări, care-i vor schimba în mod 
esenţial aspectul pe unele segmente importante, unele case vechi vor dispărea pe locul 
se ridica noi edificii. Astfel că toate construcţiile de la casa Assan până în strada 
Romană (azi strada Mihai Eminescu) nu mai există astăzi, ele fiind demolate, pentru a 
se ridica în locul lor edificiul hotelului Dorobanţi. De la strada Mihai Eminescu spre 
Şoseaua Ştefan cel Mare, pe locul vechii case în care a locuit Alexandru Macedonski 
şi a funcţionat şi Cenaclul literar, se înalţă astăzi sediul clădirii noi al Academiei de 
Ştiinţe Economice. Peste drum de casa lui Alexandru Lahovari, pe terenul unde se găsea 
o casă boierească, transformată în liceu particular, s-a ridicat policlinica Spitalului Al. 
Sahia. Dincolo de intersecţia cu Şoseaua Ştefan cel Mare, artera şi-a schimbat complet 
aspectul, prin ridicarea, în perioada 1974-1976, a blocurilor de locuinţe cu peste opt 
etaje, neutre şi lipsite de orice valoare arhitecturală. 

Din Piaţa Dorobanţi, artera se arcuieşte. spre sud străbătând un cartier de vile 
elegante dominate de clădirea Televiziunii din Calea Dorobanţi nr. 191, care a funcţionat 
mat mult de un deceniu în primul sediu din strada Moliere nr. 2 iar din anul 1968 

16 C-tin C. Giurescu, Istoria Bucureştiului, p. 382, Ed. pentru Literatură şi Artă, 1996, p. 382. 
17 Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, Ghid turistic - Bucureşti. p. 90. Ed. Sport-Turism, Buc. 1978. 
18 Arh. St. Buc„ PM.B. Secretariat, voi. li, dos. 111937. 
19 Ibidem, f 102. 
2° Cezara Mucenic, op. cit. 
21 George Potra, op. cit„ p. 345. 
22 Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, op. cit„ p. 49, Buc. 1974. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



214 MuzEuL MuN1c1r1uLu1 BucuREŞTI - XVI 

primeşte un nou sediu pe Calea Dorobanţilor, constând dintr-un ansamblu de trei clădiri. 
lntregul complex, realizat după planurile arhitecţilor T. Ricii, T. Iacoban şi M. Căciulă, 
acoperă o suprafaţă de 60.000 mp. 

Cu toate modificările care l-au schimbat înfăţişarea, Calea Dorobanţi mai păstrează, 
îndeosebi pe porţiunea de la Piaţa Alexandru Lahovari, Iancu de Hunedoara edificii ce 
poartă cu ele atât trecutul istoric cât şi o importantă valoare arhitecturală. Astăzi, în 
Piaţa Lahovari la nr. 9 se află casa Assan iar mai sus, pe Calea Dorobanţi la nr. 36--40 
există „Blocul Zodiac'', realizat după planurile arhitectului Radu Dudescu, în perioada 
interbelică. Clădiri importante păstrate, pot fi menţionate: casa P.P. Carp, azi sediul 
Ambasadei Turciei, casa C. Xeni, casa Dr. Cantacuzino. 

SUMMARY 
Brie/ History of the Calea Dorobanţilor Street 

Calea Dorobanţilor was first callcd Uli\a Herăstrăului, and was first attcstcd by documcnts in I 834. 
lts first namc come from its dircction - thc Herăstrău having bccomc, by thc sccond half of thc 19•h century, 
a place of recreation. 

ln Lime. the street bas known a serics of modifications in line, denomination, urbanistic structure. 
ln spitc of al! changcs, thc Calea Dorobanţi stil! prcscrvcs buildings with a special historical and 

architectural value. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



CASE ŞI STRĂZI ALE CAPITALEI 215 

c;· 
/ "' ! .D 

o ; ... 
! o 

I Cl 

/ 
I s. 

"' 
' 

i5: 
/ I I 

I I 
/ I 

7 I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
i 
I 

I 
/ 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



216 M UZEUL M UNICIPI ULUI BUCUREŞTI - XVI 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



CASE ŞI STRĂZ I ALE CAPITALEI 

-8 
::I 
c 
"' ;.::; 

"' ::I 

"' O) 

"' o 
C/)-

217 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



218 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
~ \ 

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVI 

\ 

\ 

i 
I 

J 

I 

r-..... 
~ 
"O 

...: 
c: 

·c:; 
·;;: 
"' -;;; 
o 
bi) 

2 
-;; 

2 
"O c 
"' >< o 

'.<'. 
o 
<; 
bi) 

" c:: 
b 
"' ;:::s 
u 

o 
u . .; 
c: 

"' E 
o 

c:: 
b 
"' = „ ;:::s 
c 
"' " '. u 

'"' .... o 
...: 

' o 
' ;- ' ci e 

o. 
i1 

.. , . ' 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



CASE ŞI STRĂZI ALE CAPITALEI 219 

\ \ \ I 

\ 
I 
\ 
\ 

\ '1 

\ I 

I i 

\ 
l 

\ 2 
"C 

I c 
"' >< „ 
< „ ..., 
o.o 
" ,,. '1 o:! 

"3 
"C 

• dl 
::I 
<J 

'~ 
o 

<.> 

'"' c 

"' E o 
o:! 
..: 
::;; 
,; 

:-c: 
o. 
"' u 
.... 
(J 
c 

\ ·eii 

\ 
..: 
Ci 
ci. e 

\ 
c.. 

\ 
\ • \ 
' 

~-
.„„ I 

;ţ 

.~ ' .. 
~ \ ·, .. :, L 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



O STRADĂ PE HARTA 
BUCURESTIULUI 

- STR.- TEODOR. STEF ĂNESCU 
• 

Carmen Constantinescu 
Victoria Gavril 

În volumele XIII, XIV, XV, „Bucureşti - materiale de istorie şi muzeografie", 
editate de Muzeul Municipiului Bucureşti între anii 1999-2001, am prezentat străzile 
Ştefan Luchian, Paleologu respectiv Culmea Veche. În volumul de faţă ne vom ocupa 
de strada Teodor Ştefănescu cuprinsă în aceiaşi arie - Calea Moşilor, Mântuleasa, 
Negustori ...:. pe care echipa Carmen Constantinescu, Florica Jebeleanu, Victoria Gavril 
şi Dan Iliescu a cercetat-o în vederea întocmirii fişelor de imobil menite să alcătuiască 
o parte de „arhivă" a zonei. 

Strada Teodor Ştefănescu este cuprinsă între bulevardul Hristo Botev (fost b-dul 
Domniţei) şi strada Culmea Veche. Spre capătul cu Hristo Botev, din ea se ramifica 
strada Sborului. 

Pentru istoria mai îndepărtată a zonei am cercetat lucrările de referinţă pentru 
această temă ale locotenent-colonelului Dimitrie Pappasoglu, ale istoricilor C-tin C. 
Giurăscu şi George Potra, precum şi colecţia de hărţi şi planuri a Muzeului Municipiului 
Bucureşti. Am studiat apoi dosarele clădirilor din Fondul „Cartea Funciară" de la Arhivele 
Municipiului Bucureşti . Pentru infonnaţia la zi ( 1988) am cules date pe teren de la 
locatarii imobilelor. 

La numărul 2 (colţ cu strada Sborului) este situată o clădire masivă din cărămidă 
având parter, etaj şi mansardă . Conform dosarului de la Arhivele Municipiului (Fondul 
„Cartea Funciară"), în anul 1942, situaţia era următoarea: George Popescu vinde 1/3 din 

Strada Teodor Ştefănescu nr. 2 - Clădire cu valoare ambientală 
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casa fraţilor săi : avocat C. Basiliade şi dr. Stela Litarczeck. Cei trei moşteniseră această 
avere de la tatăl lor P. P. Popescu decedat în 1916 precum şi de la fratele lor, ing. aviator 
Roman Popescu, decedat în 1936. 

Avocatul C. Basiliade (fost C-tin Popescu) devine proprietarul apartamentului de 
la parter compus din 4 camere, bucătărie şi vestibul, iar doctor Stela Litarczeck preia 
etajul care cuprinde 4 camere, baie, bucătărie, vestibul şi dependinţe. 

În anul 1988, la cercetarea efectuată pe teren, s-a constatat: 
Parterul clădirii aparţinea familiei Maxim, prin cumpărare în 1972 de la av. C. 

Basiliade. Familia Maxim era formată din 3 persoane: un inginer, o învăţătoare precum 
şi un elev. 

Etajul fusese vândut de dr. Stela Litarczeck în anul 1984 familiei Năsui. În anul 
1988, familia Năsui era formată din 3 persoane: o pensionară, o judecătoare şi o studentă. 

Mansarda, proprietatea dr. Stela Litarczeck (compusă din două camere) fusese 
vândută d-nei Aurica Giurgea. 

Clădirea , având un plan rectangular, are intrarea principală chiar din stradă . La 
parter deschiderile sunt rectangulare cu ferestre bi şi tripartite iar la etaj cu arc mâner 
de coş. Pe faţada principală, în extrema stângă, se afla un balcon cu balustrada din fier 
forjat. Deasupra balconului se găseşte monograma PP. 

Dintre elementele decorativ utilitare de valoare am remarcat la parter o sobă de 
teracotă albă cu auriu cu un medalion rectangular, reprezentând o scenă cu o doamnă 
în jilţ şi un cavaler. 

Strada Teodor Ştefănescu nr. 4 - Clădiro cu valoare ambientală 

La numărul 4 se găseşte o clădire din cărămidă cu acoperiş de ţiglă, având numai 
parter. În dosarul casei se menţionează că, în anul 1941, clădirea era formată din parter 
şi etaj . Situată pe un teren de 150 mp„ era proprietatea Bisericii Negustori cu termen 
de prescripţiune de peste 30 de ani. La acea dată, casa avea 5 camere, hol, sala şi 

dependinţe. 

În anul 1988, la cercetarea noastră am găsit o casă, numai parter, nelocuită . 
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_Casa, având un plan rectangular cu deschideri în plincintru, prezintă pe faţada 
principală două ferestre în stânga uşii şi una în dreapta. 

Acoperişul este din ţiglă. Are cornişe de lemn pe console din lemn. Sub cornişe 
se găseşte o friză de vrejuri. Intrarea are copertina din lemn şi ţigla, respectând acelaşi 
arc în plincintru. 

Clădirea de la numărul 6 este compusă din parter, etaj, demisol şi mansardă. Ea 
apare în Cartea Funciară ca fiind construită pe un teren de 150 mp. şi având 11 camere 
cu dependinţe repartizat-e astfel: parter şi etaj - câte 4 camere iar mansarda 3 camere. 
Prin Ordonanţa de adjudecare, G. Stănescu obţine casa în anul 1928 şi o lasă moştenire 
fiului său Virgil Stănescu în anul 1931. În anul 1932, acesta o vinde lui Leon Stern, la 
rândul său, o vinde familiei Florian şi Iuliana Popescu din strada Ştefan Mihail. 

Strada Teodor Ştefănescu nr. 6 - Clădire cu valoare ambientală 

În dosarul casei se menţionează în anul 1943 o licitaţie pentru ieşirea din 
indiviziune. În urma acestei licitaţii, casa este cumpărată de Emanoil Tihan din Constanţa . 

La momentul cercetării pe teren, am constatat că parterul aparţinea familiei Popa 
care îl cumpărase în anul 1984 de la Matei Tihan, care devenise proprietar ca urmare 
a cumpărării apartamentului de la fratele său Emanoil Tihan. La data tranzacţiei, parterul 
era compus din 3 camere şi dependinţe, în care locuia o familie formată din 4 persoane: 
ambii soţi-ingineri şi 2 copii. 

Etajul aparţinea în anul 1988 d-nei Carmina Ceaur Aslan care îl cumpărase în 
1983 de la d-nul Antohe. Acesta cumpărase apartamentul în anul 198 l de la familia 
Tihan. 

Faţada dinspre stradă are deschideri rectangulare cu ferestre bipartite supraînălţate. 
Sub ferestre se afla pervaze proeminente din zidărie. Tot pe faţadă, susţinut pe console 
se afla un balcon cu balustrada din fier forjat. 

Dintre elementele interioare ar fi de menţionat o sobă bois de rose cu medalion 
dreptunghiular având o scenă de vânătoare . Pe uşiţa sobei se afla monograma H. S. 
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Pe colţ cu strada Culmea Veche, la 
număru l 8, se găseşte, pe un teren de 270 
mp., un bloc compus din parter şi 3 etaje, pod 
şi demisol. 

La dosarul imobilului găsim în anii 
1940-1941 unnătoarea informaţie: 

Blocul era compus din parte, trei etaje 
şi pod. La parter, etajul 1 şi II se găseau câte 
6 camere şi dependinţe, la etajul III erau 3 
camere şi dependinţe iar podul era amenajat 
ca atelier de sculptură. 

Leon Stern, proprietarul fabricii Dâm
boviţa, cumpăra 270 mp. teren de la Virgil 
Stăncescu şi construieşte această clădire, 

fiecare etaj fiind destinat câte unui copil 
de-al său. În anul l 932 vinde o parte din 
clădire familiei Porascu. În anii 1940-1941, 
cu ocazia întocmirii Cărţii funciare, se 
constată că şi cealaltă parte a casei fusese 
vândută de Leon Stern Societăţii Textile 
Ploieşti din str. Romulus 3 7. Această so
cietate a funcţionat mai multă vreme în acest 

Strada Teodor Ştefănescu nr. 8 - Clădire cu 
valoare ambientală imobil, în anul 194 7 încă aflându-se aici 

birourile conducerii ei. 

În anul 1988, clădirea aparţinea în totalitate IAL şi avea următoarea structură 
socio-profesională: 

- la parter se găseau 2 apartamente: unul de 5 camere locuit de 4 peroane (un 
ministru adjunct la Ministerul de Externe-fost ambasador; un funcţionar la Ministerul de 
Externe, un inginer şi o pensionară) şi un altul de 3 camere (din care una la demisol) 
locuit de 3 peroane (2 pensionari şi un redactor la Revista Munca). 

- la etajul l se afla un singur apartament de 7 camere locuit de 6 persoane (2 
pensionari, compozitorul Ludovic Feldman, un economist1 o soră medicală, un student 
şi o elevă). · 

- la etajul II, compus din 7 camere şi dependinţe, locuiau 4 persoane (un pensionar, 
un medic de laborator, un inginer chimist şi un elev). 

- la etajul III, într-un apartament de 6 camere locuiau 4 persoane (un inginer 
petrolist, un inginer chimist, o profesoară de chimie-fizică precum şi un operator). 

- la demisol, într-un apartament de 2 camere locuiau un pensionar, fost mecanic. 
Pe partea cealaltă a străzii Teodor Ştefănescu (numerotare cu numere fără soţ), 

situaţia se prezenta astfel: 
Imobilul de la numărul 1, se afla pe colţ cu strada Hristo Botev. 
Conform dosarului de la Arhivele Municipiului Bucureşti, pe un teren de 260 

mp., s-a ridicat o construcţie având parter, etaj şi mansardă cu câte 3 camere şi dependinţe 
pe fiecare nivel. 

Terenul fusese cumpărat în anul 1884 de Ştefan Zlatko, moştenit ulterior de cei 
3 fii ai acestuia: ing. Pascal Zlatko, Toma Zlatko şi ing. Constantin Zlatko. 

În anul 1932, Comitetul Şcolar al Liceului Comercial Nicolae Kreţulescu din str. 
Domniţei nr. 37 cumpăra de la familia Zlatko întreaga clădire. 
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Strada Teodor Ştefănescu nr. I - Clădire cu valoare ambientală 

În amil 1988, pe teren, s-au constatat următoarele: 
La demisolul clădirii se găseau pivniţe, la parter două camere, dependinţe şi 

ateliere, iar la etajul l şi mansardă câte 3 camere cu dependinţe. 
În această clădire funcţiona Grupul CPMB-DGDAL; ICRAL VITAN secţia nr. 2 

precum şi Grupul de Construcţii şi Reparaţii-prestări servicii. 
Pe un plan neregulat se ridica o clădire din cărămidă acoperită cu tablă ş i solzi 

care are deschideri rectangulare tripartite supraînalte cu ancadramente de zidărie şi 
cornişe de fereastră . La etaj , între 2 ferestre, se afla un basorelief reprezentând un bust 
de bărbat. Intrarea principală se face prin str. Teodor Ştefănescu printr-o scară cu 6 
trepte cu câte o coloană cu caneluri şi capitel compozit şi câte un stâlp adosat cu acelaşi 
capitel. La mansardă, deasupra intrării se află o fereastră cu o ornamentaţie foarte 
bogată constând din ancadramente volute şi fronton triunghiular cu motive florale. Spre 
bulevardul Histo Botev, la parter, se găseşte o verandă frumoasă cu deschideri în arc în 
plincintru şi stâlpi adosaţi cu caneluri şi capitele compozite. Balustrada este ornată cu 
colonete de zidărie. La etaj, deasupra acestei verande, se află o terasă balcon cu balustrada 
cu colonete, motive florale precum şi două vase ornamentale din zidărie. 

Mergând în continuare pe partea străzii cu numere fără soţ, constatăm că numărul 
3 este suprimat, pe terenul respectiv găsindu-se spatele unei clădiri cu etaj, cuprinsă 
între cele două străzi paralele - Teodor Ştefănescu şi Negustori. Această clădire 
adăposteşte Societatea Naţională de Recuperare şi Tehnologie Ortopedică a cărei intrare 
se face numai prin strada Negustori numărul 6- 8. 

Cartea Funciară, pentru strada Teodor Ştefănescu numărul 3, ne dă următoarele 
informaţii: 

Pe un teren de 2850 mp. se află o construcţie mare (cu deschidere în strada 
Negustori numărul 6-8) compusă din parter, 2 etaje şi mansardă, în total 59 de camere 
şi dependinţe . În perioada 1939- 1941 , aici funcţiona The Trust of the London Society 
for Promoting Christianity among the Jews care cumpărase imobilul de la Best Earle 
Legh Langston . Spaţiul era împărţit astfel: 

- subsol - 4 camere şi dependinţe 
- parte - 11 camere şi dependinţe şi încă două apartamente de câte 2 camere şi 

dependinţe 
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- etaj ul 1- 12 camere şi dependinţe şi încă două apartamente de câte 2 camere şi 
dependinţe 

- etajul 11 - 11 camere şi dependinţe şi încă un apartament cu 4 camere şi 
dependinţe 

- mansarda - 9 camere şi pod 
La numărul 5 se afla Biserica Negustori (monument istoric) şi casa parohială -

care vor face obiectul unui studiu separat. 
Clădirea de la numărul 7 (colţ cu strada Culmea Vehce) este compusă din parter, 

etaj şi mansardă. Conform datelor din dosarul proprietăţii , ea este construită pe un teren 
de 150 mp. şi este compusă din 6 camere, 3 holuri şi dependinţe . 

Strada Teodor Ştefănescu nr. 7 - C lăd ire cu valoare ambientală 

Proprietarul ·terenului, I sac Moscu na, îşi ridica construcţia între anii 1912- 1913 . 
Între 1925- 1941, imobilul este moştenit de cei 2 copii Adriana şi Octav Moscuna. 

Cercetarea pe teren ne-a adus următoarele informaţii de la doamna Adriana 
Moscunal (locatară în imobil) : Parterul şi etajul aparţineau doamnei Adriana Moscuna 
prin moştenire de la tatăl !sac Moscuna precum şi prin donaţia din 1925 a părţii indivize 
a fratelui Octav Moscuna. Doamna Adriana Moscuna susţine că terenul a fost cumpărat 
de tatăl dumneaei în 1912 prin licitaţie de la Primăria oraşului Bucureşti (reprezentată 
de Bordea Poenaru, ajutor de primar). Planul construcţiei a aparţinut inginerului Gustav 
Zink. Tatăl doamnei Adriana Moscuna, de profesie matematician-statistician, a lucrat în 
cadrul Societăţii de Asigurări Naţionale care avea ca obiect de activitate împrumutarea 
de bani pe credit. Doamna Adriana Moscuna, membra ilegalistă PCR din 1941 şi ulterior 
activista , a fost profesoara de istorie şi filozofie. Ea ne-a mai declarat că în această 
clădire a mai locuit Clara Haskin precum şi alţi activişti de partid (unii purtând nume 
conspirative). Tot acest imobil a mai găzduit şi un depozit de materiale comuniste. 

În anul 1988, la parterul şi etajul clădirii, mai locuiau un pensionar (fost magis
trat), o dactilografă, un tehnician şi 2 copii. La mansardă (vândută în 1973 familiei 
Alexandrescu) locuiau moştenitorii familiei Alexandrescu-Cecilia şi Bogdan Barbu. 

Casa are parter înalt. Faţada principală prezintă, la parter, în stânga, două ferestre 
monopartite supraînalte cu pervaz de zidărie şi tablă. In stânga şi dreapta uşii se găsesc 
două ferestre quadripartite supraînalte cu deschideri în arc bombat şi ancadramente din zid 
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cu cartuş şi ghirlande de flori. Uşa are arc bombat supraînălţat cu aceiaşi ornamentaţie ca 
şi la ferestre. La etaj, în centrul faţadei, se află un balcon cu balustradă din fier forjat. 
Ieşirea pe balcon se face printr-o uşă încadrată de 2 ferestre rectangulare deasupra cărora 
se găsesc 3 cartuşe ovale cu ghirlande de flori. În dreapta şi stânga balconului se află 2 
bowindouri cu câte 4 deschideri rectangulare supraînălţate (2 la stânga şi 2 laterale). 
Bowindourile sunt sprijinite pe console masive de zid cu ornamente florale. Deasupra 
ferestrelor s-a folosit un alt stil de ornamente şi anume cu frunze de acant şi panglici. 
Urmează o friză cu caneluri. Mansarda are 2 deschideri în arc în plincintru bipartite 
supraînălţate şi balcoane cu fier forjat. Acoperişul este în panta repede în romburi de tablă. 

Cu prezentarea clădirii de la numărul 7, am încheiat studiul de pe strada Teodor 
Ştefănescu. 

În urma informaţiilor obţinute, am constatat că toate clădirile sunt construite în 
prima jumătate a sec. XX, fără a avea o datare exactă şi nici numele arhitecţilor sau 
constructorilor. Excepţie face casa de la numărul 7, locuită chiar de fiica primului 
proprietar, Adriana Moscuna, care ne-a declarat cert că terenul a fost cumpărat în 1912 
şi clădirea a fost construită în anii 1912-1923 după planurile inginerului Gustav Zink. 

Construcţiile sunt realizate în stil electric, funcţionalitatea lor fiind următoarea: 
- la numerele 2, 6, 8, 7 - locuinţe 

- la numărul 1 - instituţie de stat 
- la numărul 5 - proprietate a parohiei Negustori 
În privinţa formei de deţinere: numerele 2, 4 şi 6 sunt proprietate particulară, 

numerele 1 şi 8 - proprietate de stat iar numărul 6 proprietate mixtă. 
Ca structură socio-profesională, strada este locuită de: 
- persoane cu studii superioare: magistrat, judecător, compozitor, redactor de 

revistă, medic de laborator, economist, profesor de fizică-chimie, ingineri chimişti şi 
petrolişti, persoane de stat, diplomat 

- persoane cu studii medii: învăţătoare, soră medicală, dactilografă, tehnician, 
funcţionar şi operator 

- muncitori: mecanic, electrician 
- pensionari, studenţi, elevi 
Caracteristicile străzii sunt comune întregii zone, atât în privinţa stilului de 

construcţie cât şi a structurii socio-profesionale. 

SUMMARY 
A street on the Map of Bucharest - The Teodor Ştefănescu Street 

Thc Teodor Ştefănescu strcct is situatcd betwccn thc Hristo Botcv strect and the Culmea Veche strcct. 
The presented buildings were risen by the beginnings of the 20•h century and give a representative, 

expressive note to this area. 
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CASA GAVRIL COSMA 
STR. DOMNITA ANASTASIA NR. 9 • 

Seetor 5, Bueureşti 
Studiu Istorie 

arh. G.H. Mărculeţ 

1. Amplasamentul şi regimul juridic de protecţie 

Clădirea care formează obiectul prezentului studiu istoric se afla în sectorul 5 al 
Municipiului Bucureşti, pe strada Domniţa Anastasia nr. 9, în apropierea intersecţiei cu 
străzile Brezoianu şi Eforie. Este o construcţie P+ 1, încadrată în front, ocupând în 
întregime (POT= 100%) un teren dificil de formă triunghiulară în suprafaţă de 80 mp. 

Frontul căruia îi aparţine, se compune dintr-o înşiruire de clădiri de secol XIX 
rămase aproape intacte, o mostră de stradă centrală bucureşteană a epocii, înconjurată 
astăzi de vecinătăţi opresoare. Paradoxal, cel mai interesant efect vizual este produs prin 
proiecţia ansamblului pe cortina albăstruie a controversatului turn Bancorex. 

Lista clădirilor - monumente istorice din Municipiul Bucureşti, în ultima ei formă 
juridic valabilă din 9.07.1992, înregistrează casele din str. Domniţa Anastasia numerele 
5, 7, 9, 11 cu valoare de monument (grupa A). De departe, cea mai valoroasă piesă a 
ansamblului este nr. 7 - casa-muzeu a pictorului Gh. Tăttărescu. Totodată, acest ansamblu 
face parte din „Rezervaţia I de Arhitectură" a Municipiului Bucureşti, care cuprinde 
zona centrală a oraşului cu regim de zonă protejată, reconfirmată în P.U.G. 2000. 

În concluzie, casa din str. Domniţa Anastasia nr. 9 este clasificată monument 
grupa A, se află în zona istorică protejată, şi este în raza de protecţie a unor 
clădiri-monument. 

2. Cercetări istorice şi arhitecturale 

2.1. Evoluţia sitului 

Actuala stradă Domniţa Anastasia, pe care sunt înşiruite clădirile amintite mai 
sus, era până la mijlocul secolului XIX, doar un fragment din Podul de Pământ, arteră 
radială de mâna a doua, care lega una din barierele oraşului - Bariera Podul de Pământ, 
de mahalalele centrale. Dincolo de barieră, drumul continua pe vasta proprietate a Zincăi 
Golescu, pe care se găsea un conac, numit „Belvedere"; aceasta era situaţia în 1852. În 
scurt timp, întreaga arteră va fi botezată după acest conac, şi se va numi Calea Belvedere, 
aşa cum apare în 1856 în planul Jung. Pe locul conacului se va ridica mai târziu Ma
nufactura de tutun „Belvedere". 

Terenul pe care se va construi casa de la nr. 9 de pe actuala str. Domniţa Anastasia, 
se afla la 1845-1846, dată de la care avem primele documente cartografice riguroase 
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datorate maiorului baron Borroczyn, în cuprinsul proprietăţii lui Nicolae Ghica ( 1795-
1862, fiul Banului Scarlat Ghica), la cca 30 m de apa Dâmboviţei. Albia veche a 
Dâmboviţei, în acea vreme plină de meandre, făcea în acest loc o curbă strânsă, în 
spatele mănăstirii Sf. Ioan cel Mare (pe locul CEC-ului Mare de azi). Aici, chiar unde 
se ridică azi turnul Bancorex, era Vadul Sacagiilor, locul în care se umpleau sacalele. 

Cartierul cuprins între acest loc, numit şi Podul gârlei devale de Zlătari (Ion 
Ghica - Scrisori către Alecsandri) şi locul unde se va ridica mai târziu clădirea ce 
adăposteşte azi Primăria Bucureştiului, se numea „Mahalaua Domniţei Nastasica" (fata 
domnitorului fanariot Moruzzi şi soacra lui Nicolae Ghica). 

Proprietatea lui Nicolae Ghica se întindea de-a lungul Podului de Pământ pe o 
lungime de cca. I I O m, având intrarea în dreptul uliţei numită ceva mai târziu, în 1856, 
în planul Jung, Uliţa Brezoianu. În curtea vastă se afla o casă imensă, de cca. 40 m x 

20 m, şi acareturi ce se desfăşurau pe o lungime de cca. 90 m (planul Borroczyn). Casa 
aparţinuse tatălui său, Marele Ban Scarlat Ghica ( 1750-1802); era deci, o construcţie de 
secol XVIII, dacă nu chiar mai veche. După relatarea lui Ion Ghica în „Scrisorile către 
V. Alecsandri", casa avea o mare sală cu pereţii şi plafonul pictate cu subiecte mitologice, 
unde se improvizau spectacole de teatru. 

Din cauza vechimii şi a deselor inundaţii ale Dâmboviţei, casa şi acareturile s-au 
ruinat şi s-au distrus. „Grădina, curtea, paraclisul şi casa Banului Scarlat Ghica s-au 
împărţit în bucăţele [ ... ] numerotate, s-au tras printre dânsele strade şi s-au clădit case 
şi căscioare". Planul Borroczyn reactualizat în 1852, confirma dispariţia acestor case. 

În anexele cuprinzând detaliile din planurile cadastrale 1911 şi actuale, este 
reconstituită amplasarea caselor Ghica faţă de clădirile cu valoare de monument din 
actuala stradă Domniţa Anastasia. Reconstituirea are un grad suficient de precizie, 
reperul fiind casa sameşului (funcţionar administrativ) Dumitraki, aflată de cealaltă 
parte a străzii, care apare şi în planul Borroczyn 1846, şi în planurile cadastrale 1895 
şi 1911. Imaginea ei, cu „modernizări" de sfârşit de sec. XIX, apare în fotografiile din 
anii '30, anexate. 

După cum s-a arătat mai înainte, cea mai valoroasă din casele existente azi în str. 
Domniţa Anastasia, este casa pictorului Gh. Tăttărescu, nr. actual 7. Înglobată în ea se 
află o casă mai veche, datând probabil, din primii ani ai secolului XIX. Ea apare în 
planul Borroczyn 1845-46 ca o mică proprietate vecină cu Nicolae Ghica, aşezată la 
stradă. Din nou, identificarea este permisă prin raportarea la casa sameşului Dumitraki. 

Această căsuţă, având cca. 12 m x 12 m, a fost ridicată de un anume Dimitrie 
Popescu din Mahalaua Gorganului. Urmaşul său, colonelul Alecu Popescu, vinde casa 
în 1855 pictorului Gh. Tăttărescu. Acesta întreprinde în 1858 (anul indicat pe 
frontispiciu) ample lucrări de transformare şi extindere, dând clădirii înfăţişarea pe 
care o cunoaştem astăzi. 

Planul Pappasoglu din 1871 consemnează în zona studiată tăierea unei mici străzi 
în cuprinsul fostei proprietăţi Nicolae Ghica, în continuarea străzii Brezoianu. Noua 
stradă cobora p~nă la Dâmboviţa, şi se numeşte Domniţa Anastasia (astăzi se numeşte 
tot Brezoianu). In colţul ei cu str. Belvedere (str. Domniţa Anastasia de azi), este desenată 
o clădire care presupunem că este cea existentă şi astăzi la nr. 8 pe str. Brezoianu. 

O serie de evenimente introduc schimbări în configuraţia fostei mahalale a Domniţei 
Nastasica. Bulevardul ajuns la 1871 la intersecţia cu str. Brezoianu, este prelungit şi taie 
Calea Belvedere. Partea de intersecţie spre barieră se va numi după 1878, Calea Plevnei. 
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Partea rămasă îşi va păstra până după Primul Război Mondial numele de str. Belvedere. 
Traseul ei va fi întrerupt la sfârşitul sec. XIX de perimetrul destinat construcţiei 
Ministerului Lucrărilor Publice - Primăria Capitalei de astăzi. 

Sistematizarea cursului Dâmboviţei din anul 1883, înlătura meandrele. Dispare marea 
buclă din spatele caselor din str. Belvedere şi se modifică configuraţia unor parcele din 
zonă. Până la sfărşitul secolului XIX, fronturile străzilor se întregesc, după cum se poate 
constata în planul cadastral din 1895. Peste drum de casa lui Tăttărescu, în vremea lui 
Pappasoglu, a existat un hotel numit Russia, clădire destul de impunătoare cu parter şi 
două etaje. Ulterior, proprietarul locului, Adolf Perdrich, construieşte casele de la stradă, 
în rând cu fosta casa a sameşului Dumitraki, acum proprietatea unui anume Andrei Ion. 
Există mărturii că în casele Perdrich a locuit o vreme, cu chirie, Mihai Eminescu. 

Atmosfera „vechiului Regat" se schimbă pe străzile Domniţa Anastasia şi 
Brezoianu, odată cu începutul deceniului 3 al secolului XX. Se definitivează străpungerea 
„prelungirea Doamnei", se ridică palatul ziarului Curentul şi blocurilor din intersecţia 
străzii Domniţa Anastasia cu Brezoianu. Unul din ele, cel mai înalt, din str. Brezoianu 
9, mai păstrează vechea denumire a locului, fiind cunoscut drept „blocul Belvedere". Se 
va prăbuşi la cutremurul din 1977, în locul lui construindu-se imobilul actual, lipsit de 
orice calităţi estetice. 

Cu aceasta, ajungem în situaţia pe care o vedem astăzi pe strada Domniţa Anastasia: 
o crosă de clădiri de secol XIX cu atmosfera şi detaliile specifice epocii, înconjurată de 
volume masive concepute parcă exclusiv pe ideea funcţionalităţii şi a eficienţei investiţiei 
la metru pătrat arie construită. 

2.2. Clădirea din str. Domniţa Anastasia nr. 9 

După cum s-a arătat mai sus, terenul acestei proprietăţi se afla la mijlocul secolului 
XIX în perimetrul curţii lui Nicolae Ghica. După 1871, dar înainte de 1895, a fost făcută 
parcelarea în urma căreia a rezultat forma triunghiulară actuală a terenului. 

În cercetarea întreprinsă la Arhivele Naţionale Bucureşti, în fondul Serviciului 
Tehnic al Primăriei, nu s-au găsit documente sau desene privind construcţia acestui 
imobil. Din planul cadastral ridicat între 1895-1899 aflăm că, la acea dată, proprietar 
era un anume Cerlenti. În Annuaire de Roumanie - Guide Dame - 1887, se identifică 
Cerlenti cu Zerlenti (Zerlendi). 

Zerlendi Cristofi a fost un cunoscut bancher bucureştean. S-a născut în 1844; a 
fost senator de Bucureşti din 1888 până în 1895; consilier comunal sub primariatul lui 
Protopopescu-Pake. Imobilul din str. Domniţa Anastasia nr. 9 (la sfărşitul sec. XIX purta 
nr. 11 - str. Belvedere) era numai una din proprietăţile lui din cuprinsul Capitalei. Nu 
a locuit la această adresă. 

Zerlendi a trăit până la începutul sec. XX. În 191 O proprietăţile lui, inclusiv cea 
din str. Belvedere, sunt în posesia soţiei sale, D-na M. Zerlendi, ca moştenitoare. Casa 
din str. Belvedere este vândută în preajma Primului Război Mondial unui anume Gavril 
Cosma, lăptar negustor din str. Gabroveni 24, unde avea locuinţa şi magazinul. În Anuarul 
Bucureştilor 1918 apare pentru prima oară Gavril Cosma ca proprietar al imobilului din 
str. Belvedere nr. 11 (în prezent str. Domniţa Anastasia nr. 9). 

Se impune o precizare: în planurile cadastrale din 1895 şi 1911, în cadrul parcelei 
în discuţie, este schiţată configuraţia unei clădiri având un gang lung ce asigura legătura 
între faţadă şi fundul proprietăţii, situaţie inexistentă astăzi, chiar imposibilă, cercetând 
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deschiderile perfect simetrice ale faţadei actuale. Aceasta duce la concluzia că actuala 
clădire ar fi fost construită imediat după 19 l l, sau în orice caz după 1899, admiţând că 
în 19 l l a fost omisă reactualizarea planului. 

Casa alăturată, de la numărul 13, a fost schimbată între 1899 şi 19 l l, fie în 
totalitate, fie numai prin tăierea faţadei şi reconstruirea ei pe linia impusă de Planul de 
Alinieri, fapt operat în planul cadastral din 191 l. 

După Primul Război Mondial, Gavril Cosma deschide la noua lui proprietate, 
care acum poartă nr. 9 pe str. Belvedere, o lăptărie în asociaţie, intitulată „Lăptăria 

Dimitriu M. & G. Cosma", aşa cum apare în Anuarul României din 1927. În scurt timp 
el mai deschide o lăptărie în clădirea alăturată, la nr. 11, de data asta numai sub numele 
lui (Anuarul României 1931). 

În 1936 numele asociatului nu mai apare. Lăptăria de la nr. 9 este în proprietatea 
exclusivă a lui Gavril Cosma şi are în 1938, firma „Lăptăria Constantinopol". Renunţă 
la magazinul de la nr. 11. Strada se numeşte acum Domniţa Anastasia. 

Un adevărat roman al boemei literare bucureştene interbelice s-ar putea scrie în 
legătură cu localul lui Cosma în această perioadă. Un martor al vremii, Alexandru 
Predescu, notează în scrierile sale: „La mesele de fier cu placă de marmură s-au adunat 
între cele două războaie mondiale mulţi dintre poeţii şi prozatorii de avangardă, dar şi 
din alte curente literare, mai ales că blândul patron acorda cu inimă largă credit celor 
certaţi cu finanţele. Aşa s-a încropit aici, cu timpul, un fel de cenaclu sui-generis, 
nerecunoscut de vreo istorie literară". 

Bătrânul Gavril Cosma era ajutat în activitate de unul din fiii lui, Dimitrie, care 
avea veleităţi literare, cu colaborări chiar la „Vremea", „Bilete de papagal" şi altele. 
Într-o scriere umoristică, Neagu Rădulescu, unul din obişnuiţii localului, scrie: 
,,Într-adevăr, domnul Cosma-senior nu mai poate să sufere poeţii, de când aceştia i-au 
invadat iaurgeria, vârând degetele prin castroane, discutând «radical» şi, mai mult, 
molipsindu-i şi odrasla, pe Mitică. De când Mitică scrie şi el poezii, laptele e întotdeauna 
afumat". 

Printre cei ce treceau pragul prăvăliei se mai numărau: Saşa Pană, Felix Aderca, 
Stephan Roll, Zaharia Stancu, Victor Eftimiu. 

Gavril Cosma a trăit până la sfârşitul anilor '40. Casa şi prăvălia au moştenit-o 
cei cinci copii ai lui. Proprietatea, care nu a fost niciodată naţionalizată (situaţie 
excepţională în perioada comunistă, pentru un spaţiu comercial ultracentral!), s-a trans
mis prin moşteniri şi cumpărări de cote indivize între rude, până la proprietarul actual. 
În prezent spaţiul comercial de la parter este închiriat firmei „First File'', care a întreprins 
ample lucrări de renovare şi transformare. 

2.2.1. Descrierea clădirii 

Terenul imobilului din str. Domniţa Anastasia nr. 9 este construit în proporţie de 
100%. Clădirea, de formă triunghiulară, are pivniţă, parter, etaj şi pod. Structura este 
zidăria portantă din cărămidă tip Tonolla. Planşeul peste pivniţă este alcătuit în soluţia 
mult uzitată la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX - grinzi metalice I cu bolţişoare 
de cărămidă. Ulterior s-a întărit acest planşeu printr-o grindă metalică longitudinală 
sprijinită pe stâlpişori din cărămidă. Înălţimea mare a parterului - cca. 5 m, a permis de 
curând realizarea unei supante. 

Configuraţia ingrată a terenului nu a oferit multe posibilităţi proiectantului. 
Construcţia este triunghiulară, ajungând de la cca. 6 m la faţadă, până la O în fundul 
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terenului. Partiul este clasic pentru prăvăliile centrului vechi: la parter spaţiul de vânzare, 
la etaj locuinţa patronului. Depozitarea în pivniţă. Din punct de vedere arhitectural, este 
evident că numai faţada prezintă interes. Este lucrată într-o arhitectură eclectică ce 
foloseşte cu măsură elemente clasice dispuse simetric faţă de axul clădirii. S-a considerat 
oportună includerea în Lista Monumentelor, credem, în intenţia de protejare a întregului 
ansamblu compus din casele cu numerele 5, 7, 9, 11, din str. Domniţa Anastasia şi casa 
de colţ cu nr. 8 pe str. Brezoianu. 

Ca stil arhitectural, casele de la numerele 5, 9, 11, se încadrează eclectismului, 
în vreme ce casa Tăttărescu şi casa de colţ, stilului negotic, desigur, cu evidente diferenţe 
de valoare. 

3. Recomandări 

Statutul de monument şi apartenenţă la o zonă protejată asigură suficiente garanţii 
pentru conservarea ansamblului comentat aici. În privinţa casei de la nr. 9, care constituie 
subiectul studiului, principala problemă este păstrarea întocmai a elementelor de 
arhitectură a faţadei, inclusiv a ritmului şi a împărţirii sprosurilor tâmplăriei. La o 
viitoare restaurare a faţadei trebuie avută în vedere refacerea, pe baza fotografiilor de 
epocă, a consolelor decorative ale balconului. 

Decembrie 2001 

arh. G.H. Mărculeţ 

~ 
SUMMARY 

The Gavril Cosma House, on 9 Domniţa Anastasia st, Bucharest. 
A Historical Study 

An expressive building is being presented; the paper conttibutes in rendering the glamour of an old 
street in Bucharest, marked by the architectural changes undergone by the Romanian capital. 

The building was housing a pub frequently visited by noted personalities of the cultural life. 
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PLANUL CADASTRAL 1895-99 scara 1 :500 
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MARCEL IANCU 

PE STRADA FETITELOR , 

DIN BUCURESTI , 

Maria Raluca Popa 
Universitatea Central Europeană - Budapesta 

Programul doctoral al Departamentul de Istorie 

La începutul anilor '90, istoria modernismului arhitectural bucureştean devenise 
unul dintre subiectele preferate al elitei culturale bucureştene. Sub egida Uniunii 
Arhitecţilor din România, expoziţii şi albume de o calitate a prezentării nemaiîntâlnite 
până atunci au adus în atenţia publicului mai larg personalităţi de marcă ale avangardei 
româneşti. Printre acestea se numără şi arhitectul român de origine evreiască Marcel 
Iancu. În compania altor nume răsunătoare din arhitectura românească interbelică, ca 
Horia Creangă, Duiliu Marcu, Octav Doicescu, personalitatea artistică a lui Marcel 
Iancu a căpătat pentru publicul cultivat bucureştean o aură cvasi-mitologică. Întreaga 
campanie de popularizare a modernismului bucureştean din anii '90 a creat în imaginarul 
publicului imaginea unui altfel de Bucureşti, un Bucureşti modem, cu clădiri valoroase 
şi de calitate, meritând din plin numele de metropolă europeană. Expoziţiile şi publicaţiile 
româneşti au cunoscut un succes uimitor în Bucureşti, dar şi la Londra sau la Zilrich, 
tocmai pentru că răspundeau unei nevoi simţite adânc de cercurile intelectuale, aceea de 
a reinventa un trecut a cărui strălucire să împrumute nobleţe până şi prezentului perceput 
ca sumbru. Astfel îmi explic eu rezonanţa pe care numele lui Marcel Iancu a căpătat-o 
în ultima decadă pentru publicul iubitor de arhitectură. 

În mijlocul acestei perioade, în 1997, îmi făceam cercetarea de teren pentru 
lucrarea de diplomă, sub îndrumarea domnului arhitect Alexandru Beldiman, ca studentă 
a secţiei de Istoria şi Teoria Artei a Academiei de Artă Bucureşti. Într-una din peregrinările 
mele bucureştene obişnuite, am avut norocul de a identifica o casă ce poartă semnătura 
lui Marcel Iancu, pe strada Fetiţelor din Bucureşti 41. Casa aparţine perioadei timpurii 
de creaţie a arhitectului. În albumul dedicat operei lui Marcel Iancu publicat de Uniunea 
Arhitecţilor în 19962 exista o veche fotografie a casei, aparţinând arhivei de familie a 
lui Marcel Iancu din Israel. Fotografia este însoţită de menţiunea că respectiva clădire 
nu a fost încă localizată. La momentul publicării albumului nu se ştia sigur nici dacă 
această casă construită după planurile arhitectului se află în România sau în străinătate. 

Pentru mine, istoric de artă la începutul carierei, hrănită cu imaginarul cultural al 
anilor '90, identificarea unei case ce fusese creată de o personalitate de talia lui Marcel 

1 Casa apare mentionată în lucrarea mea de diplomă „Arhitectura eclectică în Bucureşti la sfârşitul 
secolului al XIX-iea: atitudini, reactii şi influente europene", profesor-coordonator: arhitect Alexandru 
Beldiman, susţinută în sesiunea de liccntă: iunie 1997, Academia de Artă Bucureşti, Facultatea de Istoria 
şi Teoria Artei, Scc\ia Istoria şi Teoria Artei. 

2 Catalogul: „Centenar Marcel Iancu 1895-1995: Marcel Iancu în România interbelică: arhitect, 
artist plastic, teoretician", Bucureşti: Editura Simetria, Uniunea arhitecţilor, Editura Meridiane, 1996. 
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Iancu a echivalat cu o confirmare cvasi-mistică a drumului ales. Casa a fost uşor de 
recunoscut. Am întâlnit-o la doi paşi de Calea Călăraşilor, deşi era uşor mascată de o 
clădire cam masivă într-o variantă de stil neo-românesc aflată la intersecţia între strada 
Fetiţelor şi Calea Călăraşilor. Din fotografia de · arhivă păstrasem în memorie faţada 
simetrică, bine proporţionată; cele două bovindouri, înălţându-se pe două etaje, aşezate 
simetric faţă de axul vertical; intrarea accentuată prin detalii clasicizante; cartuşul 
ornamental oval din mijlocul faţadei . În acea primăvară a anului 1997 faţada era acoperită 
de o tencuială verzuie ce se cojea pe alocuri . Deşi toate elementele arhitecturale impor
tante erau încă la Jocul lor, uşurând identificarea, diferenţa faţă de fotografia de arhivă 
din album era frapantă . Peste casa veche de mai bine de 70 de ani, trecuseră câteva 
decenii bune de istorie şi neglijenţă. 

În primăvara acestui an am făcut o nouă vizită casei de .pe strada Fetiţelor. Am 
aflat că în casa cu un etaj şi mansardă stau opt familii . Trei familii la parter, patru la 
etaj iar o familie de romi s-a mutat de curând la mansardă . Fiecare familie deţine în jur 
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de două camere. Actualul mod de locuire contrazice cu totul intenţia planului arhitectural. 
Casa a fost evident construită pentru o singură familie, sau poate două, apartamentul 
părinţilor la parter, copiii la etaj . Camerele de la etaj au acces separat din afară, de pe 
o scară-melc adăpostită în golul care face racordul cu c lădirea vecină. Atât la parter cât 
şi la etaj se intra într-o sală spaţioasă din care se trece prin uşi mari cu glasvant, duble 
sau cvadruple, în camerele ce o înconjoară pe toate laturile. La parter se păstrează 
detalii din finisajele originale: uşa de la intrare de lemn cu deschidere semicirculară şi 
o laviţă din lemn sculptat, sub fereastra ce dă în curte. 

În 2002 faţada casei arată diferit faţă de 1997. Chiriaşii au luat iniţiativa reparării 
faţadei şi tencuielii casei . Deocamdată doar faţada principală este refăcută. La momentul 
vizitei mele, în curtea casei o mână de lucrători se ocupau cu văruitul gangului ce duce 
la scara-melc ce urca la etaj. O iniţiativă absolut remarcabilă, în sine. Cu toate acestea, 
clădirea ar trebui protejată de primărie şi considerată în rândul monumentelor de 
arhitectură, iar orice refacere, oricât de binevenită, ar trebui aprobată de un for de 
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protecţie a monumentelor istorice. Oricum, faţada arată astăzi mai puţin deprimant, dar 
şi mai puţin pitoresc, decât am găsit-o cu cinci ani în urmă. Iniţiativa locatarilor e cu 
atât mai lăudabilă cu cât nici unul din ei nu este sigur câtă vreme starea de lucruri 
prezentă va continua. Cea mai veche locatară a clădirii mi-a povestit cum moştenitorii 
de drept, de vârste înaintate şi rezidenţi în Franţa au vizitat casa în 1990 cu inti. nţia de 
a o recupera şi apoi vinde. Majoritatea celor pe care i-am găsit acasă mi-au vorbit 
despre legile succesive de retrocedare şi despre spaima lor că vor fi siliţi să se mute. 
Mă tem chiar că interesul meu subit pentru casa în care locuiesc le-a stârnit suspiciunea. 

Cu toate acestea, am aflat că nu sunt primul vizitator „în interes ştiinţific". Mi s-a 
povestit cum cu o lună în urmă, o maşină s-a oprit în stradă şi două persoane au studiat 
îndelung casa. Erau, m-au informat locatarii, cercetătorii din străinătate, interesaţi de 
opera lui Marcel Iancu şi intenţionând să realizeze un film documentar despre creaţiile 
arhitectului din Bucureşti şi de aiurea. Dacă această versiune a interlocutorilor mei din 
casa de pe strada Fetiţelor se dovedeşte adevărată, atunci descoperirea mea din anii 
studenţiei bucureştene nu a trecut neobservată. Cu toate acestea, aştept momentul în care 
casa va figura printre monumentele de arhitectură ale Bucureştiului, protejată prin lege 
şi restaurată sub îndrumarea urbei. 

Cu toate că nu se numără printre creaţiile de maturitate ale operei lui Marcel 
Iancu, arătându-se încă departe de stilul modernist funcţionalist prin care s-a făcut 

remarcat arhitectul, casa de pe strada Fetiţelor este un frumos exemplu de vilă de la 
începutul secolului de stil modernist clasicizant. Se simte puternic influenţele arhitecturii 
europene mai ales la faţadă, din perioada în care stilul ·arhitectural ezita între eclectismul 
burghez, curentele Art Deco şi modernismul avangardist. Bovindourile cu trei laturi de 
la faţadă, ca şi camerele care le corespund în interior, aduc aminte de stilul vernacular 
englezesc din secolul al XlX-lea. Probabil că în această fază de creaţie timpurie Marcel 
Iancu ceda încă din puritatea stilistică în favoarea gustului burghez al vremii. Oricum, 
în ciuda combinaţiei eclectice de detalii, casa are prestanţă arhitecturală şi proporţii 
echilibrate care deja vestesc geniul modernist de mai târziu al arhitectului. 

SUMMARY 
Architect Marcel Iancu 's House, on the Fetiţelor Street, Bucharest 

The authors identified a house in Bucharest, having belonged to thc famous paintcr Marcd Iancu. 
The building is presented - architectural description, its locative situation, its cultural importancc. 
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STRADA. LÂNĂRIEI 
SI VECINĂTĂTILE EI 
' ' 

Oliver Velescu 

„ Câmpiile cele mari de la lânăria, în direcţia Văcăreşti/or" aşa defineşte 

Ionnescu-Gion acest întins teritoriu din partea de sud-est a Bucureştiului 1• Limitele lui 
naturale erau albia schimbătoare a Dâmboviţei şi Dealul Văcăreştilor. Pe timp frumos 
când Dâmboviţa curgea în matca ei, de sub aceasta înălţime izvorau pârâiaşe, gârliţe, 
care urmând o pantă lină curgeau pe o linie şerpuită, vărsându-se în Dâmboviţa nu 
înainte de a forma heleştee, bălţi, baltacuri. 

Tradiţia istorică a veacurilor XVII şi XVIII relevă ca acest mare teritoriu era un 
loc domnesc. Pe movila care domina acest loc situat „ den jos de Bucureşti" a fost 
ridicată de domnul Alexandru Mircea (1568-1574) mănăstirea Sfânta Troiţa refăcută 
după distrugerea ei în vremea lui Sinan Paşa ( 1599) de către Radu Mihnea (în cea de 
a treia domnie 1611-1616). Mănăstirea a devenit sub toponimicul Radu-Vodă unul din 
centrele de convergenţă socială şi economică a oraşului, fiind una din marii stăpânitori 
de averi pe întreg teritoriul oraşului şi de moşii răspândite în toată Ţara Românească. 

La 6 septembrie 1613 „ mahalaua ce este pre lângă mănăstire" primeşte statut 
de slobozire2, pe care mănăstirea îl va apăra până târziu în a doua jumătate a secolului 
al XIX-iea, când toate locurile trebuiau răscumpărare de embatic de la Radu-Vodă. 

Colonizarea tabacilor trebuie legată şi de privilegiile pe care le ofereau locuirea 
într-o slobozie, dar mai ales abundenţa apei, gârliţele, esenţială în procesul tehnologic 
al tăbăcăriei. Tabacii s-au mutat aici după ce au fost izgoniţi în 1674 din vechiul lor 
cartier situat în „Bucureştii de Sus"3 şi, după ce o vreme au avut atelierele în „mahalaua 
Oltenilor", grupaţi în jurul bisericii Sf. Nicolae din Sâri, (în fosta stradă Pitagora), 
demolată în anul 1987. 

Mahalaua în care s-au aşezat tabacii s-a numit alternativ după numele bisericilor 
nou construite sau refăcute după cum urmează: Sf. Nicolae-Broşteni sau Tabaci, reclădită 
în 1731, Sf. Dumitru-Slobozia, reclădită la 1743, Potoceanu ( 1765) numită mai târziu 
Apostol (confundată în multe scrieri cu biserica Sfinţii Apostoli a Târnovului) având 
parohia în dreapta Dâmboviţei şi biserica pe malul opus. 

Drumurile, uliţele şi apoi străzile s-au dezvoltat în funcţie sau pe marginea hotarelor 
locurilor stăpânite de localnici şi - mai important - spre sursele de apă adică gârliţele 
sau Dâmboviţa. 

Din vechime, chiar din secolul al XVI-iea atestat „drumul Văcăreştilor" care 
asigură legătura cu viile bucureştilor situate pe dealul cu acelaşi nume, dar şi spre 
aşezările omeneşti de pe platou: Bârzeşti, Măicăneşti etc. unde stăpâneau boierii Văcăreşti 
aflaţi într-un perpetuu conflict pentru hotare cu locuitorii şi dregătorii oraşului. 

1 lonnescu-Gion, Istoria Bucureşciilor, 1898, pag. 342. 
2 Oliver Velescu, Slobozia de la Radu-Vodă. Contribufii la istoria oraşului Bucureşti în secolele 

XVI-CVII în „Historia Urbana" t. I, 1993, nr. 2, pag. 174-193". 
3 Paul !. Ccrnovodcanu şi Nicolae Vătămanu, Tabacii din Bucureştii de Sus în veacul al XVII-iea 

în „Bucureşti. Materiale de istoric şi muzeografic", voi. XI, Bucureşti, 1922, pag. 37, lonnescu-Gion, op. 
cit., pag. 338 afirma că mahalaua Tabaci se afla sub Radu-Vodă de la 1668 încoace. 
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Alt drum important a fost „Podul Şerban-Vodă'', cale de acces a tuturor călătorilor 
care veneau de la Dunăre spre oraş şi a cărui importanţă a crescut odată cu construirea 
podului de peste Dâmboviţa în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino ( 1601-1616). 

Mai există o uliţă paralelă cu Dâmboviţa care asigură accesul la mănăstirea 
Radu-Vodă, stradă existentă şi azi şi purtând acelaşi nume. 

Odată cu stabilirea hotarului între cele două slobozii, cea a mănăstirii Radu-Vodă 
şi cea domnească, din Broşteni, în 1636 s-a statornicit un drum care străbătea „şesul 
viilor oraşului Bucureşti" (1631). El poate fi identificat cu traseele străzilor Cuza-Vodă 
şi Elena Cuza, fosta stradă Fraţilor, şi al cărei capăt era în Gârliţa ce venea dinspre 
Filaret, adică viitoarea stradă a Lânăriei. 

Este cazul a aminti că în această parte a mahalalei existau două braţe ale 
Dâmboviţei, adică albia principală şi „ matca Dâmboviţei celei vechi" ( 1722) numită 
curent „Gârliţa" şi care era mărginită de două străzi: „Verzişori" şi „Roşiori" (conform 
planului Pappazoglu din 1871 ). Între aceste braţe de apă era de fapt cartierul „ între 
gârlele Dâmboviţei" ( 1699). Într-un act din 4 mai 1699 se aminteşte de o casă şi locul 
ei că: „ iaste între gârlele Dâmboviţei de în jos de grădina mănăstirii Radu-Vodă de [la] 
pod în sus unde se desparte gârlele Dâmboviţei "4. Actuala stradă ,,Între gârle" păstrează 
amintirea acestui aspect topografic al vechiului Bucureşti. 

Unele acte de hotărnicie de la mijlocul veacului al XVIII-iea menţionează drumuri 
care sunt însă greu de identificat, dar lasă să se întrevadă cum s-au format ele. 

Astfel un incident petrecut în anul 1755 între Iordache Cantacuzino şi mănăstirea 
Radu-Vodă a pornit tocmai de la o uliţă. Faptele s-au petrecut astfel: Iordache Cantacuzino 
biv vei paharnic stăpânea în mahalaua Tabacilor casele ce le avea de zestre de la răposatul 
Matei Mogoşescu biv vei sărdar. „ Pe lângă bolovanii dumnealui - adică pietrele de 
hotar - iaste o ulicioară cât încape carul de merge la Dâmboviţa de unde iau oamenii 
apă". De cealaltă parte a uliţei era moşia mănăstirii Radu-Vodă. Iordache Cantacuzino 
a pus să se facă un gard aproape de Dâmboviţa tot pe locul lui de zestre. Egumenul 
mănăstirii protestează: „zicând - că acel gard - ar fi şi pe calea moşiei mănăstirii şi 
îngustează uliţa". 

Pricina ajunge la Divan. Din porunca Domnului Constantin Mihai Racoviţă se 
face o anchetă la faţa locului, iar din raportul făcut de boierii însărcinaţi cu rezolvarea 
ei aflăm: „strângând pe mahalagii de pânprejur am cercetat cu amănuntul". Au măsurat 
uliţa, care vine la poarta lui Iordache Cantacuzino „ începând din podul cel mare - adică 

strada Şerban Vodă - până în ulucile lui Stan mărgelar ". S-a constatat că „ lungul uliţei 
den pod până în apă" era de 45 de stânjeni iar „ largul uliţei de 1, 5 stânjeni". Acolo 
unde s-a făcut gardul, părţile s-au învoit ca el să rămână în stăpânirea lui Cantacuzino 
iar uliţa „ să fie pe jumătate pe moşia dumnealui paharnic Iordache şi jumătate pe 
moşia Radu-Vodă". De asemenea s-a hotărât ca „ nişte varniţe ce făcuseră tabacii în 
mijlocul uliţii" să se strice „ ca să nu facă vreo primejdie celor ce merg la Dâmboviţa 
de iau apă "5. 

La 35 August 1779 se face hotărnicirea locurilor stăpânite de logofătul Manolache 
Brâncoveanu din mahalaua Broşteni. Comisia orânduită de Alexandru lpsilanti de a 

4 G. Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti 1634-1800, Bucureşti, 1982, 
pag. 121. 

5 G. Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti 1594-1821, Bucureşti, 1961, 
pag. 431. 
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„împietrui locul", adică să-l însemne cu pietre de hotar, s-a dus în mahala unde „s-au 
aflat Mihai Cazacul, om bătrân şi unchiaşu/ Chiţu/ săracul, amândoi din vecini şi ţiitori 
de minte pe unde au fost cuprinsu/ locurilor boierilor brâncoveni ... au purces înainte 
şi noi după ei. Şi pe unde ne-au arătat că a fost cuprinsu/ acelor locuri am făcut semne 
şi am tras cu stânjenu/ domnesc ... la care trăsuri şi semne ce s-au făcut, faţă fiind toţi 
ceilalţi vecini şi rezăşi cu toţii s-au mulţumit ş-au rămas odihniţi, care semne şi număr 
sunt acestea ... ". (Urmează descrierea celor trei locuri stăpânite de boierii brâncoveni). 

Pentru cele ce interesează aici ste de reţinut că unul din hotare era „ de la podul 
Dâmboviţei vechi, pe unde trece drumul cel vechi în Brosteni. din dreptul casei lui 
Cârstea, dârvar al armaşu/ui Theodosie, până la răspântie, 72 stânjeni, 2 palme". Al 
doilea teren hotărnicit are una din laturi „ din malul Dâmboviţei vechi la răsărit de 
fundal grădinii lui Hristea Căpitan, spre apus un drumusor nou făcut ... ". Hotarul celui 
de al treilea loc mergea de la „ colţul gardului babei Dobra Băduleasa. taie drumuletul 
de-a curmeziş, pe lângă casa babei Maria ... "6. 

Este evident că toate aceste drumuri, drumuşoare şi drumuleţe nu mai pot fi 
localizate, dar, de reţinut aproape toate au un capăt la o sursă de apă. 

Interesate sunt izvoarele care lămuresc originea cuvântului „ lânărie", mai ales 
când este pus în relaţie cu tăbăcăria. Astfel, Nicolae Iorga aminteşte de un document din 
anul 1804 în care se vorbeşte între altele de „ lâna luată de la tabaci "1• Ca această lână 
este un subprodus rezultat din procesul tehnologic al tăbăcăriei rezultă clar şi dintr-un 
alt document bucureştean din 11 decembrie 1822. Astfel, dintr-o jalbă a postăvarilor şi 
a găitănarilor, care lucrau postav de ţară şi găitane, aceştia cer să fie scutiţi de impunere 
la vamă pentru că: „ lâna ce o cumpără de la tabaci, zmultura după piei. tabacii plătesc 
vama pă piei cu lână când le aduc, de o piele trei parale, cum şi cele ce le cumpără 
tabacii de la măcelari, plătesc măcelarii". Se mai aminteşte că şi tabacii au avut un 
conflict cu vama, „ în vara trecută pentru lâna ce o vând pe la casele lor". Postăvarii 
şi găitănarii obţin câştig de cauză „fiind vama plătită la piei". Ei mai declară că lâna 
o cum12ără şi de la sate8. 

ln acest context trebuie înţeleasă cererea unui oarecare Ion Sachelarie prin care 
solicita aprobarea pentru „facerea unei lânării în mahalaua Aposto/''9. 

Drumurile nu serveau numai pentru circulaţie ci erau şi un loc de deversare a 
apelor reziduale provenite de la tăbăcăriile din preajmă. S-a arătat, cu prilejul incidentului 
din 1755, că între alte măsuri a fost şi aceia de a se astupa gropile făcute în drum de 
către tăbăcari. Starea acestor drumuri, permanent umede şi noroioase şi pline de gropi 
cu apă - aşa numitele baltacuri, care în unele acte sunt numite batacuri - a fost o 
preocupare permanentă a locuitorilor, a conducerii oraşului şi a Divanului. Două docu
mente, din 13 august 1808 şi 30 noiembrie 1809, descriu procedura de astupare a 
baltacurilor şi menţionează sancţiunile contra celor care nu participă la aceste operaţiuni. 
În 13 august 1808 Divanul porunceşte ca „ toţi locuitorii de veri ce breaslă câţi adecă 
se vor afla locuind în preajma ba/tacurilor, ca şi cei care vor avea care (căruţe) unii 
să care tufa din destul, alţii paie iar cei fără de care să aşeze tufa şi paiele spre 

6 Idem. 1634-1800, Bucureşti, 1982, pag. 275. 
7 N. Iorga, istoria corner/ului românesc, Bucureşti, 1925, voi. li, pag. 109. 
8 I. Cojocaru, Documente privitoare la economia Ţării Româneşti 1800-1850, Bucureşti, 1958, voi. 

I, pag. 168. 
9 Arhivele Na]ionalc, Filiala Municipiului Bucureşti, fond Primăria Municipiului Bucureşti, Dos. 

105/1839. 
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astuparea gropilor şi uscarea noroiului''. Un an mai târziu, în 30 noiembrie 1809 
într-un ordin de la Spătărie în legătură cu taxa pentru podirea „ străzii spre Tabaci" se 
precizează: „ cime se va împotrivi de a plăti analogon să i se facă şanţ înaintea porţei 
lui de a numai ieşi, nici a se sluji de acel pod"10• Situaţia acestor baltacuri din uliţi 
apare mai clară într-un interesant document din 18 decembrie 1822, an când Niţă Cavaful 
a avut un conflict cu trei tabaci: lvancea, Tonciul şi altul; indescifrabil pe teme de 
curăţenie, igienă publică şi edilitate. 

Niţă Cavaful a cumpărat un loc de la Gligorie tabacul „ ot mahalaua Broşteni", 
loc pe care şi-a deschis în anul 1820 o prăvălie. Niţă îi reclamă pe tabacii de mai sus 
pentru ulicioară, vadul de apă menţionat, pentru gunoiul ce se arunca în drum şi pe 
marginea gârliţei şi pentru „ batacul ce se făcea în drum atât din scursoarea apei ce se 
scurgea din dosul Sf Spiridon şi din uliţa ce vine din mahalaua Sloboziei cât şi de la 
unii din noi ce lucrăm tăbăcărie, cum şi pentru şanţul ce era făcut din vechime de la 
batac până în Dâmbovicioara " 11 , şanţ căptuşit cu scânduri "de se scurgea apa şi lipsea 
putoarea şi pagubile ce li se pricinuia la unii trecători pe acel drum cu carele". 

Aşa dar, acţiunea se petrece în dreapta şi în stânga Gârliţei în mahalaua Broşteni 
făcându-se referiri şi la mahalaua vecină a Sloboziei. Constatăm că sunt pomenite două 
uliţe pe care curgeau două ape. Din drumul din spatele bisericii Sf. Spiridon se scurgea 
o apă care forma un baltac unde se aduna şi apa din uliţa ce venea din mahalaua 
Sloboziei. Tot aici se aduna „şi [apa} de la unii din noi ce lucrăm tăbăcărie". Se cade 
la învoială ca ulicioara să aibe o „ lărgime de 5 stânjeni şi jumătate şi un pumn" 
considerat a fi destul pentru trecerea călătorilor. Se mai hotăreşte ca şanţul de scurgere 
să fie căptuşit cu scânduri pe margine şi acoperit, urmând a fi îngrijit ca să nu se astupe 
de către tăbăari. Niţă Cavafu urma să scoată parii şi mărăcinii pe care i-a pus ca „să 
rămâie vadul slobod, să putem cu înlesnire a ne lucra meşteşugul nostru" (adică tabacii). 
Niţă Cavafu se obliga să facă şi o punte mai jos de puntea mare „ care este [trecătoarea] 
peste Dâmbovicioara "12• 

„ Drumul din dosul Sfântului Spiridon" poate fi identificat fără tăgadă cu străzile 
Cuza-Vodă şi Elena Cuza, fostă Fraţilor, el putând fi regăsit şi în schiţa de plan întocmită 
în anul 1834 unde apare sub denumirea de „drumul ce duce în Tabaci" 13 • „ Uliţa care 
vine din mahalaua Slobozia" poate fi identificată cu strada Leon-Vodă, iar locul unde 
se adunau aceste ape în baltacul sus pomenit trebuie să fie largul ce se cheamă piaţa 
Bucur. De aici începe şi strada Verzişori care mărginea malul Gârliţei, zisă şi 
Dâmbovicioara, braţul vechi al Dâmboviţei. Tot aici se află şi strada Între Gârle, sus 
amintită, care, repetăm, păstrează memoria ostrovului format între Dâmboviţa şi braţul 
de apă sus pomenit. 

Documentul din anul 1834 la care ne referim este o schiţă de mână întocmită de 
„comisarul de Albastru" care cuprinde toate uliţele din „culoarea" pe care o păstorea. 
Reţinem pentru cele ce interesează aici că între Uliţa Dobroteasa (viitoare Cale Văcăreşti) 
şi Podul Şerban-Vodă sunt desenate 11 uliţe, din care în dreapta Gârliţei, 6 uliţe. 
Identificarea lor cu actualele străzi este dificilă pentru că direcţiile indicate prin expresiile 

10 V. A. Urechea, Istoria Românilor, Bucureşti, 1896, tom. IX, pag. 599-600. 
11 În textul publicat „Dâmb„.", G. Petra completează„. ovi\a (Dâmbovi1a). Din contexte reiese însă 

că este vorba de Dâmbovicioara, toponimic folosit allcrnativ cu Gârliţa. 
12 G. Potra, op. cit.; Documente„. 1821-1848, Bucureşti, 1975, pag. 72. 
13 Schiţa se găseşte la Arh. Na\. fii. M.B„ fond P.M.B„ dos. 245/1834 fila 14 şi a fost publicată în 

„Bucureşti. Materiale de istoric şi muzeografic", 1966, voi. IV, pag. 56. 
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„se abate" sau „către" nu sunt suficiente pentru o precisă orientare. Totuşi când pe schiţă 
apare scris uliţa care „ se abate în mahalaua Broşteni" sau „ se abate pe lângă biserica 
Slobozia, la Broşteni" recunoaştem drumurile amintite în documentul comentat mai sus 
din 18 decembrie 1822 şi care sunt străzile Cuza-Vodă şi Leon-Vodă. Uliţa care „se 
abate în mahalaua Sloboziei" pornind din „ Podul Şerban-Vodă" trebuie să fi fost 
undeva între străzile Rădăuţi şi Poteraşi, înainte de străpungerea făcută pentru bulevardul 
„Neatârnării" azi „Mărăşeşti". 

Mai sunt de amintit căile principale de legătură care asigurau ieşirea din oraş: 
„ Drumul Poştei, afară din Poliţie" care pleacă de la „ Bariera Dobroteasa ". În stânga 
uliţei Dobroteasa este schiţat drumul care „ se abate prin mahalaua Cărămidarilor şi 
iese în lunca Vitanului ". De la „ Casa barierii Şerban-Vodă" este desenată o răscruce. 
Un drum „se abate pe sub Piscu şi ese la Văcăreşti" (viitoarea stradă Piscului) care 
urca pe dealul Văcăreşti, celălalt este notat „Drumul Giurgiului pe la Văcăreşti, 
Cărămidari", poate strada Mărţişor(?). 

Din anul 18'5 l există o altă mărturie importantă cu privire la reţeaua de străzi din 
această parte a oraşului. Un dosar din anul amintit pomeneşte „ uliţa de la biserica 
Radu-Vodă, pe lângă Gârliţa, până la hanul lui Gavril Rachieru, numită apoi uliţa 
Bucur"14• În acelaşi an este amintită şi o altă uliţă greu identificabilă, în mahalaua 
Apostol şi care mergea „pe lângă proprietatea lui Gavril Apostol" 15 • 

Din aceiaşi ani trebuie amintită şi măsura cu caracter general luată în anul 1850 
pentru „ astuparea şanţurilor" în Bucureşti 16 şi începerea, în anul 1850 a pavării străzii 
Broşteni 17, adică strada Cuza-Vodă. 

Dar apa cea mai importantă din aceste locuri era pârâul din izvoarele de sub 
dealul Filaretului. Aceste ape care, după ce se adunau în „Lacul Adânc" sau „Gramont'', 
curgea sub „Troianul", deal numit astfel de Ionescu-Gion şi traversa podul - în sens de 
cale - Şerban-Vodă şi se vărsa în Gârliţa Mică 18 • Este râul de-a lungul căruia era lânăria 
care va da numele viitoarei străzi. De altfel, într-o hotărnicie din anul 1852 se localizează 
un vecin „spre soare apune, cu lânăria". Iar într-un act de răscumpărare de embatic a 
unui loc, din anul 1879 şi localizat mai târziu în strada Lânăriei nr. 53-55 hotarul de 
miază-noapte era „ canalul ce curge de la Filaret în Gârliţa Mică", precizare care se 
repetă şi într-un alt act din anul 1882. În 1893 acelaşi teren se mărgineşte, tot la 
miază-noapte cu „Strada Lânăriei" 19 . 

În planul Pappazoglu ediţia 1875, se poate distinge cum din strada Tăbăcarilor 
se desface o lărgire numită „Lânari" nu departe de un pod peste Dâmboviţa, localizat 
lângă „ vadul Mirelui"(!). De observat că strada Tabacilor coteşte în unghi drept, debuşând 
în Calea Văcăreştitor20 . De reţinut că acel loc „ lânari" din planul Pappazoglu trebuie 
să fi fost tocmai acel spaţiu în care tăbăcarii făceau tranzacţiile cu lâna ce le prisosea 
şi la care se referă şi documentele sus citate. Prin extensie, drumul, apoi strada care 
ducea spre acest punct de convergenţă de interes comercial a luat numele de lânărie şi 
care a fost consacrat oficial de către Primărie în anul 1875, în iunie 30. 

14 Arh. Nat. fii. M.B. fond P.M.B., dos. 84/1851. 
!5 Idem, dos. 86/1851. 
16 Ibidem, dos. 92 şi 93/1850. 
17 Acelaşi fond, dos. 77 şi 78/1855. 
18 Arhivele Naţionale, filiala M.B., fond „Creditul Funciar Urban'', dos. 3022, fila 48. 
19 Idem, dosar 3035, fila 4 şi următoarele. 
20 O. Pappazoglu, Planul... mioarei de Albastru". 1875. 
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La data de mai sus, într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Comunal s-a hotărât 
ca strada Lânăriei să aibe o lărgime de cinci stânjeni. Planul străzii - păstrat fragmentar 
şi în stare proastă - cuprinde numai porţiunea de la strada Fraţilor, trece de strada 
Viorele unde se afla şi un puţ şi continua spre est21 . 

Este locul aici de a se deschide o paranteză pentru a arăta că partea de sud a 
Bucureştiului va cunoaşte o deosebită dezvoltare odată cu darea în folosinţă a căii frate 
Bucureşti - Giurgiu şi inaugurarea Gării Filaret în anul 1869. În anul 1870 îşi începe 
activitatea Uzina de Gaz, la poalele dealului Filaret. În partea opusă, spre Dâmboviţa a 
luat fiinţă fabrica metalurgică Lemaitre inaugurată în anul 1864. În 1872 începe să 
funcţioneze Abatorul, (importantă instituţie comunală, care va contribui simţitor la 
igienizarea întregului oraş), în imediata apropiere a cartierului de care ne ocupăm. Din 
anul 1876 va funcţiona, pe malul stâng la Dâmboviţei, „ Stabilimentul de ape minerale 
feruginoase" devenit repede un loc de atracţie pentru bucureşteni22 . 

În acest context, preocupările edililor pentru asanarea vechii mahalale a tabacilor 
se înţelege de la sine. Aflăm astfel dintr-un act de vânzare din 11 iunie 1880 ca locul 
în cauză „se învecineşte cu bulevardul ce s-au deschis acum de la Apele Feruginoase 
spre Cuza-Vodă "23 . Din acelaşi dosar mai aflăm că la 9 iunie 1888 Dumitru Grigorescu 
vinde Primăriei „ o parte din grădina de zarzavaturi, 968 m.p. situată în strada Fraţilor 
nr. 103, loc necesar comunei pentru facerea canalului de scurgere din strada Cuza-Vodă 
spre Apele Minerale". Vânzarea s-a făcut în baza legii din I O iulie 1878 şi a votului 
Consiliului Comunal din 19 mai 1882, fiind pe tabloul exproprietar la nr. 1324. 

În anii 1886-1890 au loc lucrările de ridicare topografică şi legislative privitoare 
la sistematizarea străzilor Lânăriei şi Viorele. Astfel, în anul 1886 a fost executat 
planul de aliniere a străzii Lânăriei aprobat la 23 ianuarie 1887 de către Comisia 
permanentă de alinieri a Primăriei. În fine, la 31 ianuarie 1887 proiectul este votat de 
Consiliul Comunal. Totuşi acesta este supus unor modificări şi aprobat din nou de 
Consiliul Comunal în şedinţa sa din 1 decembrie 1890. Acum se fixează traseul străzii 
Lânăriei, care între Calea Şerban-Vodă şi podul Văcăreşti, va fi identic cu ceea ce s-a 
stabilit în 1886. 

La 1 decembrie 1890 s-au hotărât următoarele: „ Se aprobă modificarea pe 14 
metri, alinierea străzii între Podul Văcăreşti şi Calea Şerban-Vodă, rectificată, restul 
străzii se menţine pe 16 metri cum este deja aprobat. Tot odată se aprobă şi prelungirea 
acestei strade din Calea Şerban-Vodă (spre Filaret) printr-o singură linie dreaptă şi pe 
lărgime de 16 metri conform planului general". Lungimea totală a străzii a fost fixată 
la 1.670,87 metri din care porţiunea nouă spre Filaret, 250 metri. 

Planul, cu adnotări ulterioare, citit de la est spre vest, adică de la Dâmboviţa 
spre Filaret prezintă următoarele proprietăţi: În dreptul podului Văcăreşti au fost 
proprietăţile Mărculescu (stânga) şi Costică Niculescu (dreapta), expropriate parţial 
pentru amenajarea splaiului Dâmboviţei. Casele continuă pe partea dreaptă până în 
dreptul străzii Tăbăcarilor. Pe partea stângă, terenuri virane, din care unul foarte 
întins, la colţul cu strada Tăbăcari, marcat îrf plan: „ moştenitorii Ioniţă Burlea". 

21 Arh. Naţ. fii. M.B. fond P.M.B„ Alinieri, dos. 40/1875. 
22 A se vedea documentatului studiu al lui Gh. Vasilescu, Cura de ape minerale în Bucureştii 

veacului al XIX-iea, în «Bucureşti». Materiale de istoric şi muzeografic, 1965, voi. III, pag. 211. Amintim 
şi schiţa lui I. L. Caragiale, Cura la apele de la Văcăreşti. apărută în anul 1877 în „Claponul", nr. 6. 

23 Arh. Naţ. fii. M.B. fond Creditul Funciar Urban, dos. 3035, str. Lânărici 53-55, fila 80. 
24 Idem, fila 20. 
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Colţul cu strada Albinelor - pe partea dreaptă - „Proprietatea Societăţii Tramvayului". 
Pe stânga, un loc numit „ Piaţa Cuza Vodă" în dreptul străzii cu acelaşi nume cu 
precizarea „Fost proprietatea bisericii Dobroteasa-Apostol, expropriat î11 1879". Pe 
dreapta, un alt teren viran mare până în Calea Şerban-Vodă „ rezervat Societatea 
Comunală locuinţe Ieftine", adnotare din octombrie 1911.De la Şerban-Vodă până la 
„ grădina Filaret" stradă trasată, dar fără proprietăţi în dreapta şi stânga, şi o însemnare 
cu creionul: „ Societatea tramvaiului nou "25 . 

În paralel, între anii 1887 şi 1889 se execută şi lucrările pentru „ Alinierea şi 
nivelmentul străzii Viorele". După ce s-a „ridicat" planul în anul 1887, el a fost aprobat 
la 15 iunie 1886 şi consacrat prin Înalt Decret Regal la 15 iunie 1888, prevăzându-se 
„prelungirea străzii Viorele în şoseaua Văcăreşti cu o lungime d 318, 90 metri". Lucrările 
se reiau. Consiliul Comunal în şedinţa din 16 august 1889 aprobă „prelungirea străzii 
Viorele din fundătura Gârliţei până în şoseaua Văcăreşti" desfiinţând strada Gârliţei26 . 
DE reţinut aici întinsul teren proprietatea Berevoianu situat între străzile Viorele şi 
Lânăriei, care se va parcela sub denumirea de „ Parcul Vă/imăreanu" cu străzi purtând 
numele actorilor Gr. Ventura, Facca şi alţii. 

Gârliţa desfiinţată, urmare a lucrărilor de asanare este totuşi prezentă în actele 
juridice de proprietate. Astfel în anul 1900 un teren din strada Viorele se învecinează 
în spate „cu vechea matcă a Gârliţei tăbăcarilor"21 , iar în anul 1908 un proprietar din 
strada Lânăriei cumpără de la Primărie „ un rest de Gârliţă" teren situat în fundul curţii 
sale28 , iar în 191 O un alt proprietar din strada Viorele, la fel, cumpără de la primărie „ o 
porţiune de teren din vechea Gârliţă", situat tot în spatele proprietăţii sale29• 

Actele din ultimul deceniu al secolului al XIX-iea localizează imobilele care fac 
subiectul lor pe strada numită după cum urmează: „Lânăriei sau Canalizată" (1892)30, 

„ Tăbăcari, fostă Canalului" (1895)31 • Din anul 1897 sunt menţionate „strada Lânăriei" 
şi „ Fundătura Lânăriei "32 şi, din acelaşi an, o proprietate are faţada pe strada „ Lânăriei, 
mai înainte strada Tăbăcari "33 . Aceste inconsecvenţe sunt lămurite într-o „Dovadă a 
mahalagii/or" din anul 1896: „Strada Canalizată, care astăzi se numeşte Lânăriei era 
înfundată; că în urmă s-a deschis, luând numele de Canalizată, pentru că făcuse canal 
şi fiecare locuitor a numit-o Canalizată, iar astăzi, după numirea dată de Primărie, se 
numeşte Lânăriei "34• (Menţionăm şi o denumire care apare o singură dată, probabil o 
greşeală de transcriere: „Lânăriei fosta Înălţării "35). 

Deosebit de interesant este un raport al experţilor în valori imobiliare ai băncii 
Creditului Funciar Urban din anul 1896 cu privire la strada Lânăriei: „Strada are tramvai, 
apeduct, canal şi, fiind în apropiere de gara Filaret valoarea terenuri/or se poate ridica 
cu timpul". 

25 Toate documentele citate privitoare la aliniere sunt grupate în fondul P.M.B„ Alinieri, dos. 
1311897. 

26 Idem, dos. 172, str. Viorele. 
27 Arh. Naţ. fii. M.B. fond Carte Funciară, dos. 40758, str. Viorele nr. 16. 
28 Idem, dos. 40775, str. Lânărici nr. 15. 
29 Ibidem, dos. 40757, str. Viorele nr. 14. 
10 Acelaşi fond, dos. 2599, str. Lânărici nr. 52-54 fila 14. 
11 Dos. 39432/40 str. Tăbăcari nr. 31, fila 6. 
12 Dosar 3022, filele 44 şi 46. 
n Dosar nr. 2599, fila 30. 
14 Acelaşi dosar, fila 29. 
15 Dosar nr. 40900. 
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La începutul veacului al XX-iea se construieşte o cale ferată de-a lungul străzii 
ce venea de la gara Filaret şi care avea menirea să asigure legătura cu uzinele Lemaitre 
şi cu Abatorul Comunal. 

În anii 1914-1915 este reglementată şi alinierea străzilor Verzişori şi Tăbăcari. 
Planurile au primit avizul Comisiei Tehnice a Primăriei în şedinţa din 25 septembrie 
1914, iar la 17 ianuarie 1915 Consiliul Comunal emite decizia nr. 10 din care cităm: 
„Având în vedere că s-au primit mai multe cereri pentru alinierea străzilor Verzişori şi 
pentru îmbunătăţiri, având în vedere că planul de aliniere al străzii Verzişori cere un 
studiu şi pentru Tăbăcari, că ambele străzi au actualmente un traseu neraţional, Consiliul 
Comunal aprobă alinierea stradelor Verzişori şi Tăbăcari conform planului alăturat". 
Iscălesc: primar Emil Petrescu şi director Lucrări Tehnice V. Bălăceanu. Ulterior, proiectul 
este aprobat în 6 februarie 1915 la Consiliul Tehnic Superior de la Ministerul de Interne 
şi consacrat prin Înalt Decret Regal nr. 424 din 24 februarie 1915. 

Conform însemnărilor făcute pe plan (scara l :500) proprietarii pe strada Verzişori 
erau următorii: Pe dreapta străzii, venind dinspre Lânăriei: „Proprietatea Comunei, din 
care o parte cedată conform Convenţiei aprobate prin Înalt Decret Regal nr. 2340 din 
14 iulie J 9 JO Societăţii Comunale Locuinţe Ieftine". Urmează apoi: „ Dumitru Nicu, 
Fabrica de pielărie Teodor Sapatino, Grigore Alexandrescu, Johann Abeles, Sotir Vasile, 
Nae Vasilescu, Maria Pavel, Niţu Velicu, Neda Stan, Niţu Velicu (a doua oară), Johann 
Abeles (a doua oară), Toma I. Ceamis, proprietatea Bisericii sf Nicolae Tabaci". La 
colţul cu strada Tabaci, strada Verzişori se termină în piaţeta Bucur. Pe partea stângă a 
străzii sunt desemnaţi următorii proprietari: „ Ştefan lvanovici, Mariţa M. Dumitrescu, 
Ştefan Kopich, Marin Gheorghiu, căpitan Minculescu, Nicolae Dumitrescu, N. Cristescu, 
N. Cristescu şi A. Chiru, Roza Winkler. Stanca R. Ion, Chiriazi Gavota, Ecaterina 
Rădulescu, Gh. Tonciulescu, Ene Nicolau, Anghel Gheorghe, Catinca Coiciu, Lina P 
Dumitru, Dumitru Nicolau, Păuna Ionescu, Teodor Sapati110, Costache Nica, Ion 
Rădulescu, Ivan Rădulescu, iar după colţul cu strada Moş Ion Roată urmează: Grigore 
Alexandrescu, fraţii Papawlu, Spiro Fuando, Toma Georgescu, G. Niculescu, Ştefan 
Dragnea, proprietatea bisericii sf Nicolae Broşteni, moştenitorii dr. Seligman, Paulina 
Hristu ", şi, din nou piaţeta Bucur. 

Pe strada Tăbăcarilor, care pornea din Bulevardul Tăbăcarilor erau următoarele 
proprietăţi. Pe stânga: „Ion Pascu, Andrei Dragomir. Anton Cristian, Creditul Funciar 
Urban, Gh. Theodor. Urmează proprietăţile din strada verzişori, dar care au o faţă şi în 
strada Tăbăcarilor, începând de la Maria Pavel la proprietatea bisericii Sf. Nicolae-Tabaci. 

Pe partea dreaptă a străzii Tăbăcari proprietarii sunt următorii: T. Marinescu, 
Ghiţă Ve/icu, St. Mihăileanu, D. Mihăilescu, Anton Costoman, V. Trandafirescu, Maria 
P. Stan, Ecaterina Ghei, „ Şcoala copiilor abandonaţi", moştenitorii N. Hristu, Iancu I. 
Abelles, moştenitorii dr. Seligman, Safta Niculescu, P. Rusu, Matei Constantinescu, 
Toma I. ceamis, proprietatea bisericii sf Nicolae-Broşteni36 . 

De notat că după iunie 1931 bulevardul Tăbăcarilor primeşte numele de strada 
Sulzer şi cea alăturată „Maior Boroczyn" omagiu adus celor două personalităţi care au 
întocmit planuri ale oraşului Bucureşti. 

36 Arh. Naţ. fii. M.B. fond P.M.B„ Alinieri, dos. 568, Strada verzişori şi Tăbăcari, Aliniere şi 
nivelment. 
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Străzile de pe terenul din spatele fostului depou l.T.B. pe care s-au parcelat 
„locuinţele ieftine", printre primele din Bucureşti, unde străzile au primit numele actorilor 
Petre Liciu şi Aristiţa Romanescu. 

În anul 1964 a fost străpunsă magistrala Nord-Sud (actualul bulevard Dimitrie 
Cantemir) în baza vechiului proiect de la începutul secolului XX şi aprobat în anul 
1935. Noul bulevard astfel creat, prin lărgimea sa a desfiinţat o parte din trama stradală 
a zonei, iar în 1987, cu excepţia parcelării „Locuinţe Ieftine" strada Lânăriei şi o parte 
din cele adiacente au fost demolate. Strada Lânăriei a fost lărgită, reconstituită şi aliniată 
la noul pod de peste Dâmboviţa şi, capătul opus, la strada Gh. Şincai asigurându-se 
astfel o legătură directă cu Calea Şerban-Vodă. Pentru reuşita acestei operaţii urbanistice 
a fost sacrificat întregul fond de locuinţe din secolul al XIX-iea şi prima jumătate a 
veacului XX, între care amintim aici şi casa parohială de la biserica Manu Cavafu, operă 
în stil neoromânesc a arhitectului Nicolae Berechet. 

Paginile închinate aici fostei străzi Lânăriei se doresc a fi un omagiu adus trecutului 
istoric a unui crâmpei din viaţa de odinioară, atât de tulburătoare a unei mahalale, parte 
integrantă a vechiului Bucureşti. 

SVMMARY 
The Lânăriei Strees and its Neighborhoods 

The author presents the history of an area thal was once ( 17•h c.) a princely domain, mentioning 
variations of toponimy, changes in the street lines, edilitary aspects, limits, owners, <.locuments and maps, 
buildings a.s.o. · 
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PERIFERIA SUBTERANĂ 
BUCURESTUL PATOLOGIC 

' 
SI DERIVATELE NEBUNIEI1 
' 

„Fiul meu Franz, 

Drd. Adrian Majorul 

Motto: „Nu oricine arc tristcica pc 
măsura min!ii." 

(Milorad Pavici-Pcisaj pictat în ceai) 

mă duc din lume, nu e nimica de sperat! Lucru de loc, nici bani nu sunt aşa de 
curând. N'am voit!!! Ajunge c'am adus din Belgrad cinci persoane şi acum eşti 
singur-singurel. Nu e nici ajutor şi nici un rost de a găsi aşa de curând de lucru, nu pot 
nici ţie, nici mie s'ajut. Rămâi cu bine şi fii cuminte şi bun, Frantz, şi fii sârguitor, nu 
uita poveţile mele!!! Ultimul salut, devotatul tău tată, până la moarte, nu mă uita, încă 
odată rămâi cu bine. Nu sunt demn ca tată, să mă urăsci că tata pleacă. 28 iunie 1897."2 

Să te naşti undeva prin dealurile Rhenaniei, să-ţi trăieşti tinereţea cu speranţele 
unei vieţi ordonate şi doar o singură scăpare, aceea de a reuşi extraordinarul în tulbura 
şi imprevizibila societate bizară de la porţile Orientului, să-ţi fie fatală! Numai că aici, 
la porţile Orientului, nimic nu se potrivea cu tihna ordonată de acasă; era o lume cu 
susu-n jos, pentru că aşa se născuse şi aşa are să moară cine ştie când. Bătrânul ipsosar 
se simţea înfrânt, distrus, înşelat în speranţele sale calculate. Dar Moldo-Valahia nu 
cunoştea nici calculul ordonat şi nici tihna. Ele trăiau totul precipitat. 

Prezentul studiu se doreşte a fi o trecere prin toate existenţele mizere care, prin 
determinările lor finale, îmbogăţite cu mijloacele de tortură psihologică specifice fiecărui 
secol sau context istoric, au creat o societate muribundă. O societate grăbită şi prăbuşită 
înainte de maturizare. Bucureştiul patologic este de fapt o sintagmă care cuprinde întreaga 
varietate a fenomenelor istorice, sociale, economice cu determinări psiho-afective imediate 
- fie colective, fie individuale. 

Nebunia (care la rândul ei are numeroase delimitări şi nuanţe), este finalitatea 
prăbuşirii sau capătul de linie a unei societăţi neterminate, neclădite, fragilă, analfabetă. 

1 Stpdiul de faţă abordează fenomenul patologiilor urbane din perspectivă istorică, mentală şi imaginară 
şi nu se pretinde a fi un echivalent al literaturii specifice de specialitate. 

2 Nicolae Minovici, Studiu asupra spânzurârii, l.V.Socccu, Bucureşti, 1904, p. 43 
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Nebunia poate fi purtată şi la un nivel sociabil - chiar dacă gândeşti cu voce tare sau 
râzi de unul singur, pentru ca apoi să devină cronică, cu acte iresponsabile. Pentru a 
scăpa de ea te poţi îndrepta spre subsidiarităţi temporare - aşa-zisele halte unde trenul 
opreşte întâmplător: alcoolismul, suicidul, melancolia, lehamitea cu acea privire 
gelatinoasă ancorată în vid, etc. 

Un astfel de studiu istoric lipseşte din istoriografia românească modernă iar o 
asemenea preocupare continuă să lipsească în rândurile generaţiilor actuale de istorici. 
Pe de o parte m-am confmntat cu lipsa literaturii de specialitate iar pe de alta, cu lipsa 
schimburilor de idei cu colegii mei de breaslă. În consecinţă, am făcut apel la alte 
categorii de specialişti: doctori, medici legişti şi literatura de specialitate aferentă, veche 
şi actuală. În afara surselor istorice primare, existente undeva în subsidiarul unor studii 
mai largi despre cu totul alte subiecte, am abordat şi lucrări ale doctorilor legişti Mina 
şi Nicolae Minovici. Un singur istoric al Bucureştilor a abordat astfel de teme din 
perspectivă istorică iar el a fost Nicolae Vătămanu însă preocupările acestuia au fost 
legate de marile epidemii de ciumă care au lovit Bucureştii în epoca modernă şi nicidecum 
patologiile urbane. 

Prima parte a studiului este dedicată cauzelor de ordin istoric care au determinat 
stările patologice colective în societatea moldo-valahă, începând cu perioada premodernă. 
A doua parte a demersului abordează problematica patologiilor moderne având ca studiu 
de caz societatea bucureşteană. Un astfel de studiu îl consider necesar atât prin 
completarea arealului vast al istoriografiei româneşti moderne cât mai ales prin prezentarea 
într-un corpus istoric omogen a unor fenomene patologice pentru ultimii trei sute de ani. 

Societatea moldo-valahă a veacurilor XV-XlX a avut de trecut prin experienţe 
traumatizante care se precipitau cu o ritmicitate nebănuit de rapidă şi variată. A existat 
o permanentă stare de insecuritate colectivă şi individuală din evul mediu timpuriu pînă 
către 1878, când modelul statului modem a înlocuit haosul bunului plac ale abuzurilor 
celor puternici prin puterea legii. De asemenea, a fost alungată şi insecuritatea externă, 
reprezentată de tot felul de invazii locale sau ocupaţii totale temporare ale unui vecin 
sau altul. Când sate întregi fugeau înspăimântate prin păduri unde trăiau cu anii, si asta 
de câteva ori într-o generaţie; când vedeai la tot pasul oameni spintecaţi, decapitaţi, 
adesea prin mofturi boiereşti sau abuzuri ale puterii locale sau centrale şi cel mai adesea 
ca manieră de intimidare a invadatorului, erau imagini care-ţi zdruncinau puternic minţile. 
Aparentele stări de siguranţă ale domniilor lungi (Ştefan cel Mare, Matei Basarab sau 
Brâncoveanu) nu schimba cu nimic starea de insecuritate şi incertitudine a plugarului, 
negustorului, meşteşugarului, lipsit de putere în faţa autorităţii locale şi centrale. 

Sentimentul de teamă, frică patologică însoţită cu spaima, a pătruns în mentalul 
colectiv atît de puternic încît, după 1920, ţăranii care se judecau cu vreun vechil sau 
arendaş se minunau că nu erau luaţi la bătaie cruntă când ieşeau de la tribunal - chiar 
dacă câştigaseră procesul. Pentru ei sentimentul de spaimă şi nedreptate asociat cu 
bătaia sau moartea din orice motiv era atât de puternic încît şi-a păstrat caracterul umil 
şi serv faţă de autorităţile locale ale statului - funcţionarul public - pînă astăzi. Şpaga, 
cadoul, înclinarea spinării şi vorba dulce (care mult aduce - adică supravieţuirea fizică) 
sunt reperele oricărui locuitor român care le afişează faţă de autoritatea statului de peste 
500 de ani. „Dând bani la vreme potrivită, cumpărăm speranţe" afirma la vremea sa 
Nicolae Mavrocordat. Domnitorii prin mucarer, tribut, peşcheşuri şi alte daruri nu-şi 
păstrau tronul cât viaţa lor, a familiilor şi a apropiaţilor; prin ofertele similare către 
domnitor, boierii aveau aceleaşi speranţe plus păstrarea averii iar despre oamenii simplii, 
ce să mai vorbim. 
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Averea, proprietăţile de tot felul, puteau fi pierdute integral printr-o semnătură de 
hrisov domnesc fără argumentări decât impasibila şi bizara „hainie" adică presupusa ură 
faţă de autoritarea centrală absolută - domnitorul. Însuşi Brâncoveanu „a guvernat Ţara 
Românească ca pe o întreprindere care trebuie să-i aducă venituri în schimbul unor 
cheltuieli minime."3 Antecesorul său, Şerban Cantacuzino, „de om nicicum nu-i era 
milă, ca de o pasăre, îndată îl omorîia, ori de au avut vreo pizmă pă dânsul den boeria 
lui, ori de i s-au părut ceva bănuială pă cineva, ori l-au pârât cineva, precum mulţi 
oameni răi sunt în ţara rumânească, îndată, fără întrebare, fără judecată, îi omorea 
tirăneşte" pe când cei săraci erau „legaţi la stâlpii ce erau înfipţi la puşcărie, înlăuntru 
şi afară, de-i bătea cumplit."4 Şi ca el, mulţi alţi domnitori. 

Exista o adevărată disperare a individului de a exista, în tumultul schimbărilor 
de domni, atât de frecventă. Acest fenomen avea drept „cauză imediată un soi de nebunie 
înnăscută asociată cu apetitul pentru harţă şi ceartă;' neezitând să-şi omoare guvernanţii 
„fie pe faţă, fie în ascuns."5 

Bucureştiul a fost ars şi distrus cel puţin o dată la zece ani, timp de peste trei 
secole. Au fost perioade în secolele XV-XVI sau XVIII când oraşul a fost disputat de 
variate tabere, cu distrugeri catastrofale de mai multe armate într-un singur an sau pentru 
o perioadă continuă de cinci ani. În plină modernitate europeană, societatea moldo-valahă 
trăia încă în sălbăticie morală şi socială. Astfel de sentimente se desprind din rândurile 
francezului Taucoigne aflat la Bucureşti în mai 1822 sau Thouvenele la 1840. Scurta 
ocupaţie turcească a accentuat foametea populaţiei iar bucureştencele se dădeau ostaşilor 
turci pe nimica. Numai să aibă ce mânca. Astfel, „nici o clasă nu a fost scutită, şi nu 
e rar să vezi mame de familie părăsindu-şi bărbatul şi copiii pentru a se da Turcilor. 
Unele au îmbrăcat chiar religia mahomedană, au împins până acolo delirul sau spiritul 
de răzbunare împotriva familiei lor încât şi-au asasinat bărbaţii sau fraţii prin protectorii 
lor. Casele boerilor au fost transformate în case publice de desfrâu, în care turcii trăiesc 
cu aceste nenorocite. ( ... )Cele mai multe dintre aceste nenorocite au avut un sfârşit 

tragic. La Iaşi cadavrele a peste o sută de femei, dintre acelea care trăiseră cu turcii, au 
fost găsite la cantine aruncate în puţuri. Cele mai multe au fost luate cu sila de la 
locuitori, mizeria altora a fost cumpărată cu bani. În grajdurile palatului domnesc din 
Bucureşti, evacuat de Turci s-au găsit cadavrele a 17 femei asasinate. Un boier întors 

3 Firea românilor, volum coordonat de Daniel Barbu, Nemira, Bucureşti, p. 46 
„( ... )Absen\a unei societăţi civile, nelimitată de nimic a făcut ca statul să joace rolul de hegemon. 

Totul trece prin stat. El este taxidar prin profesie. ( ... )Aşa se face că pletora de birocraţi se suprapune 
societăţii ... şi nimic nu i se opune. E preferabil. .. să te înţelegi cu taxidarul, cu poliţaiul, cu ceilalţi purtători 
ai unei fărîmc de putere. Nu există alternativă. A fi la putere în asemenea colţuri de lume cu un stat puternic 
şi societăţi slabe, înseamnă, de fapt, a dispune de avuţia naţională, şi a o distribui conform priorităţilor 

proprii. Singurul grup social care căştigă în acest fals târg este birocraţia. De la simplul portărel pînă la 
primul ministru. ( ... )Condiţia de aservit nu ne-au impus-o numai ocupanţii străini, ci mai ales această relaţie 
univocă între individ şi stat. În care statul este un zeu. Iar individul un nimic plătitor de impozite." (Stelian 
Tănase, Stăpânul şi sluga, Dilema, an.III, nr.122, p.7, 1995) 

4 Radu Popescu in Ibidem, p.59 
Nicolae Krcţulcscu aminteşte faptul că „ţăranii erau trataţi ca robi atât de autorităţi cât şi de 

proprietari." Şi aceasta la miljoc de veac XIX! (Nicolae Krcţulcscu, Amintiri istorice, Tipografia şi Fondcria 
de Litere Thoma Basilcscu, Bucureşti, 1895, p.17) 

5 Anton Vcrancsis in ibidem, p.159 
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de la Braşov a descoperit în puţul casei sale trei sau patru cadavre de femei. Multe 
cadavre au fost scoase din Dâmboviţa."6 

Meşteşugarul Ioan Dobrescu povesteşte de ororile trăite de bucureşteni în 1821. 
În acei ani tulburi „cine poate să ia socoteala jafurilor ce se făcea în lume, dar mai mult 
la partea boierească. Că deaca îi prindea, nu numai că-i jefuia de-i lăsa în piei, ci pre 
bărbaţi, pre unii îi şi omora iar pe cocoane şi fetele lor le batjocoria cum le era voia, 
mai cu asprime decît turcii, ca câinii, pre amândouă părţile. ( ... )Cât putea să bea, bea, 
cît nu, să vărsa de sta pivniţele tot pline şi umbla turbaţi ca câinii pe uliţe de mare beţie, 
slobozind armele."7 

Astfel de cataclisme care loveau ciclic ţările române şi pe locuitorii lor, aveau 
similarităţi specifice şi în anii de pace. Abuzurile funcţionarilor statului, pentru veacurile 
XV-XX au săpat în mentalul colectiv un „cod genetic" al supunerii şi umilinţei 
necondiţionate. Dacă evul mediu întrece orice închipuire prin metodele de tortură folosite 
pentru strângerea dărilor, a abuzurilor care mergeau de la simple jafuri pînă la siluirea 
nevestelor şi fiicelor ţăranilor servi, epoca modernă a anulat tortura dar a rafinat metodele 
psihologice. Procesul a debutat cu 1830. Adică biciul vătafului de plai a fost înlocuit cu 
aparatul birocratic. 

În 1854, ofiţerul austriac Johann Koradin scria despre „principiul demoralizator 
al birocraţiei române, în toate ramurile afacerilor sale" fiindcă „populaţia bucureşteană, 
faţă de boieri, chiar cu bani, nu găsesc dreptate. ( ... )Mi s-a povestit despre funcţionarii 
români în genere, că sunt indolenţi, mândri şi nu se ruşinează să spună că din salariile 
lor (care nu's tocmai neînsemnate) le este imposibil să-şi ducă existenţa de toate zilele, 
şi nu fac nici un secret din aceia că luxul pe care îl poartă numai prin ei şi-l procură 

nu tocmai onest, prin veniturile pe sub mână." Această descriere este de mai bine de 150 
de ani, perioadă în care funcţionarul public nu a progresat prea mult pe scara valorilor 
mentale: subiectul poate fi studiat cu uşurintă în primării, inspectorate şcolare, poliţie, 
circa financiară, parlament, guvern,. etc. In consecinţă, ofiţerul amintit afirma că 
„demoralizarea este vizibilă în toate treptele populaţiei bucureştene. Caractere oneste se 
găsesc rar, noţiunea de a căuta să înşele este înlocuită prin cea a şireteniei."8 

6 Andrei Oţetea, Regimul fanariot, Balcania IV, Bucureşti, 1931, pp. 332-333 
Thouvcnclc afirma la 1840 despre \ăranii valahi astfel: ,,În aceste bordeie vegetează nişte fiinţe, în 

aşa hal degradate din pricina mizeriei, că nici nu par a mai aparţine umanităţii." Un alt francez, Marmicr 
afirma: „Cc le păsa lor care este numele stăpânului. Ceea cc ştiu ci este că trăiesc ca să muncească, ca să 
plătească, să sufere şi să tacă." (D.Drăghiccscu, Din psihologia poporului român, Albatros, Bucureşti, 1996, 
p. 346 şi p.388) 

Ulyssc de Marsillac întâlnea Ia 1870 aceleaşi sale valahe „în zdrenţe, cu cocioabe din lut acoperite 
cu paic'', unde „oamenii prost îmbrăcaţi sau chiar dezbrăcaţi ies din aceste vizuini şi-i privesc pc călători". 
Erau sate „rispitc la întâmplare'', unde nu „trebuie să cau\i nici râuri, nici grădini, nici garduri, nici străzi." 
(Ulyssc de Marsillac, Bucureştiul în veacul al XIX-iea, Meridiane, Bucureşti, 1999, p. 70) 

7 Ilic Corfus, Cronica meşteşugarului Ioan Dobrescu (1802-1832), extras, Studii şi Articole de 
Istoric, voi.VIII, Bucureşti, 1966, p.352 

K Raportul comisarului Johann Koradin din 5 ianuarie 1854 in Mihail Popescu, Documente inedite 
din timpul ocupaţiunii principatelor române de către austrieci intre 1854-1856, Bucureşti, 1935, pp. 27-28 

Secolul al XVIII-iea a impus în limbajul românesc cuvinte noi care evidenţiau degradarea progresivă 
a rcla\iilor dintre stat şi cetăţean; „cuvinte care semnifică decadenta socială, mizeria, sărăcia: bacşiş, belea, 
bocluc, chilipir, cusur, dandana, duşman, gârbaci, hatâr, haraci, lichea, mezat, pişicher, samsar, etc." Pc de 
altă parte, acelaşi veac a amalgamat la nivelul păturilor decizionale din Moldo-Valahia „o combinaţie aşa de 
ridicolă de tot cc este mai grotesc în ceremonii cu tot cc poate fi mai vulgar în maniere, de tot cc este mai 
ruşinos în linguşire cu tot cc poate fi mai abjcct în vanitate şi mai urît în îngâmfare." (D.Drăghiccscu, op.cil., 
p.272 şi p. 253) 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



MENTALITĂŢI BUCUREŞTENE 265 

Englezul Wilkinson era absolut frapat de realităţile moldo-valahe în contrast cu 
realităţile care guvernau societatea britanică: „nu există poate popor mai asuprit de un 
guvern despotic şi mai strivit de biruri şi de angarale. Totuşi, obişnuiţi cu această stare 
de servitute care ar părea intolerabilă altora, ei nu sunt în stare să conceapă măcar 
nădejdea unei soarte mai bune. Starea de deprimare sufletească în care sunt ţinuţi s-a 
prefăcut într-un fel de nesimţire şi de apatie naturală care-i face deopotrivă de nepăsători 
la bucuriile vieţii şi de nesimţitori la fericire, ca şi la amărăciunile grijilor şi durerilor."9 

Şi putem încheia cu maniera brutală a funcţionarilor statului din anii '30 prin care 
adunau impozitele anuale: bătaia, confiscarea bunurilor mobile şi vândute pentru a se 
recupera banii. Mulţi ţărani părăseau domiciliul cu întreaga familie, fie de teama bătăilor, 
fie din neputinţa de a-şi apăra averea. Obicei preluat de comunişti în timpul şi după 
colectivizare. Nimic nu s-a schimbat. Totul se reduce la raportul dintre stăpân şi slugă. Cu 
toate repercursiunile de rigoare. Totul este cum doreşte şefu' - adesea cel mic sau intermediar, 
desigur, contabila, secretara, femeia de servici, portarul sau, agentul de pază. 

Toate aceste realităţi istorice constante de cinci sute de ani, au trasat în reperele 
psihologice ale societăţii moldo-valahe, matriţe de neschimbat, care de multe ori te 
împing dincolo de pragul nebuniei. 

Dar, pe lângă această nenorocire endemică de care nu vom scăpa în ciuda iluziilor 
naive şi idioate, mai există în istorie şi un alt gen de cataclisme, care nu s-au sfiit să se 
facă simţite în spaţiul moldo-valah: cataclismele naturale, urmate de altele datorate în 
mare măsură m,izeriei, sărăciei, subnutriţiei, ignoranţei, neglijenţei, lenei, lehamitei, 
nepăsării şi în ultimă instanţă nesimiţirii(să ai castel cu turnuleţe, jeep, salbe de aur şi 
să-ţi cultivi colecţia de păduchi şi alţi paraziţi endemici, poate fi un exemplu actual). 

Dacă nu puteau schimba cu nimic în bine lumea în care trăiau, oamenii cu atât 
mai pu\in puteau să fie pregătiţi în faţa incontrolabilului şi imprevizibilului; evenimente 
aflate desigur în afara voinţei, puterii şi responsabilităţii omeneşti. Toată această sumă 
de cataclisme nedorite, erau plasate în mentalul colectiv medieval şi premodern, în zona 
fatalului, a „puterii şi pedepsei lui Dumnezeu". De fapt, este vorba de variatele catastrofe 
şi calamităţi naturale care au intervenit periodic în evoluţia oraşului, distrugând brutal 
şi în scurt timp rezultatele unor îndelungate eforturi umane, cu urme dramatice în memoria 
oraşului şi în psihicul colectiv. 10 

Aparatul birocratic şi-a diversificat atât de mult capacităţile de supravieţuire încât în zilele de 
astăzi, „unii parlamentari au ajuns să se vândă pc bani". Prctul: două miliarde de Ici. Acest lucru arată „cât 
de jos a coborât ştacheta în politică. În asemenea conditii a pretinde moralitate, competentă şi responsabilitate 
de la politicieni pare ridicol. Iar vorbele unora dintre ci despre reforma politică şi morală sunt de-a dreptul 
cinice. Este aproape imposibil să descoperi şi să crezi într-un reformator, când vezi atâtia geambaşi." 
(Rodica Ciobanu, Mârţoage şi geambaşi politici, Adevărul, nr. 3508, 26 septembrie 2001, p. I) Această 
tristă realitate contemporană ne întoarce în veacul al XVlll-lca când cu două-trei pungi cu galbeni cumpărai 
un titlu, o boierie, o diplomă, sau oricare func\ic dregătorească. 

9 Wilkinson apaud Andrei Otctca, op.cil., p. 66 
La mai bine de 150 de ani de la evocările lui Wilkinson ne întrebăm „Cc-ar mai fi de sperat?" Căci 

„oamenii s-au săturat de toate dezastrele care se stivuiesc zilnic în viata socială. Totul se surpă ca un teren 
ros de izvoare subterane, infractionalitatca a creat psihoze printre oamenii cinstiti, birocratia îti zădărniceşte 
orice vis de a realiza ceva trainic, popula\ia s-a abrutizat, mizeria s-a extins, coruptia c ca o tumoare malignă. 
( .•. )E trist. Nesiguranţa şi lipsa de perspective au declanşai o lehamite. ( ... )Perspectivele României sunt 
deprimante. în conditiilc în care tinerii pleacă la capătul lumii. politicienii dorm şi bătrânii s-au resemnat 
de mult. ( ... )Exodul către o lume mai echilibrată, mai onestă şi mai caldă c un fenomen care ne determină 
să ne întrebăm cum va arăta România peste 10-15 ani. ... " (Ce-ar mai fi de sperat?, National, an. V, nr.1141, 
5 martie 2001, p. 1) 

10 Adrian Majuru, Bucureştii în zorii epocii moderne(J789-1831), Limes, Budapesta, 2000, pp.211-224 
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Frecvenţa şi periodicitatea acestor evenimente11 - inundaţii, incendii, cutremure, 
foamete, epidemii, invazia lăcustelor, etc -, au creat reflexe psihice, sociale, de comportament 
colectiv sau individual. În studiul de faţă, limitat ca spaţiu faţă de amploarea temei, 
încercăm doar schiţarea complexului de evenimente scurte şi distrugătoare care fracturează 
evoluţia pozitivă a oraşului şi a o serie de procese şi domenii proprii lui, cu efectele în 
epocă dar şi efectele în plan psihic şi mental de scurtă şi lungă durată; iar pe de altă parte 
schiţarea problematicii care apare în cazul unei astfel de cercetări; altminteri spus, încercăm 
aici schiţarea unui proiect de cercetare a impactului evenimentelor catastrofice în viaţa 
unui oraş - capitală la sfârşit de ev mediu sud-est european. 

În veacul al XVIII-iea şi în prima parte a veacului următor, Bucureştii trăiesc o 
evoluţie pozitivă în ansamblu, cunoscând o expansiune atât teritorială cât şi demografică 
semnificativă. La aceasta se adaugă desigur şi o îmbogăţire a structurii sociale şi 

profesionale, devenind unul din centrele comerciale importante aflat la întretăierea 

drumurilor comerciale între Occident şi Orient. El se afla în ultimă instanţă în drumul 
călătorilor şi interesului occidental. 12 

Pe de altă parte, Bucureştii erau şi locul de trecere şi catonament pe termen lung 
al armatelor ruseşti în timpul tuturor războaielor pornite contra Imperiului Otoman. 13 

Bucureştiul era în final de veac XVIII centrul economic şi politic spre care se 
îndreaptă refugiaţii sau emigranţii din Peninsula Balcanică. 1 4 Toate aceste fenomene 
îmbogăţesc structura demografică şi etnică a oraşului, îmbogăţesc imaginea sa cosmopolită 
şi cresc importanţa lui ca centru politico-economic în sud-estul european; impulsionează 
ritmul creşterii oraşului mai ales în domeniul construcţiilor urbane - civile şi publice -, 
locuinţe, clădiri administrative, localuri comerciale, ateliere meşteşugăreşti, localuri pentru 
servicii publice, clădiri, spitale, biserici, etc. Oraşul cunoaşte o înflorie care-l face 
obiectul aprecierilor - ades nu foarte măgulitoare - a diferiţilor călători şi diplomaţi. 14 

Imaginea evoluţiei optimiste a oraşului se alterează însă dacă ne apropiem cu 
atenţie de fenomenele negative apărute în planul vieţii sociale, politice, al moravurilor, 
fenomene proprii marilor aglomerări urbane şi expansiunilor demografice. 15 

Aceeaşi imagine este şi mai alterată, mai complexă şi mai reală, dacă îi restituim 
şi suita de evenimente distrugătoare care se abăteau periodic asupra oraşului şi populaţiei 

11 Credem că fenomenele naturale discutate aici devin în istoria socială evenimente prin caracterul 
lor accidental, imprevizibil şi de scurtă durată; nu sînt fenomene şi procese cu evoluţie cronică, sînt evenimente 
scurte dar cu impact puternic şi rapid asupra socictălii. 

12 Dintre numeroşii călători străini care au făcut relatări despre Bucureşti amintesc: Pierre Lcscalopicr 
în 1574; Paul de Alep în I 657; Ewlya Cclcbi în 1659; Maria dcl Chiaro în 1709; Chcsaric Dapontc în I 759; 
Batthyany în I 80 I; Ludwg Krcuchcly, consul al Prusiei în 182 I; general Langcron în 1824, şi mulţi alţii. 

13 În a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi începutul veacului următor înregistrăm războaiele 
ruso-turce din 1769-1774 şi 1806-1812; războiul austro-ruso-turc din 1787-1791-1792, în vremea cărora 
armatele ruseşti trec prin Bucureşti sau îşi cantonează aici armate sau corpuri ofiţereşti. 

14 Vezi de exemplu pentru cmigra1ia bulgară venită în Principate (cca.700 OOO de bulgari pînă după 
războiul Crimcii - 1854) în C.N.Vclichi, La conlribution de /'emigra/ion bulgare de Vlachie a la renais
sance politique el culturelle du peuple bulgare (1761-1850) 

14 Între diplomaţii străini care au descris Bucureştii în rapoartele lor oficiale sau confidenţiale 
amintesc: lgnatic Iakovcnco în 1820; Bantis Kamcnski în 1808; francezul Mcriagc între 1808-1809 şi 

britanicul Wilkinson în 1820. 
15 Aceasta este o dimensiune a modernizării urbane care ar merita să facă tema unei cercetări aparte. 
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lui, fracturând evoluţia diferitelor spaţii de existenţă. Fenomenele naturale - cataclisme 
şi catastrofe - intersectează istoria socială şi se instalează ca evenimente negative în 
viaţa oraşului şi în memoria lui cu efecte imediate şi îndepărtate în plan economic, 
social, demografic, cultural dar mai ales în mentalul/psihicul colectiv şi individual. 
Cutremurele, inundaţile, incendiile, seceta prelungită, foametea care le însoţea epidemiile 
de ciumă, sunt evenimente imprevizibile, incontrolabile, abrupt abătute asupra populaţiei 
şi care aduc imense pagube materiale (adesea provocau sărăcirea totală a mii de oameni) 
şi mai ales aduc moartea „năpraznică" şi de aceea înfricoşătoare, a mii şi zeci de mii 
de fiinţe omeneşti. 

Afară de faptul că sînt o imagine apocaliptică pentru martorii supravieţuitori, că 
suprimă sau deturnează mii de destine umane, ele trezesc sau adâncesc gama de sentimente 
demoralizatoare şi demoralizante - spaima, frica, deznădejdea, scepticismul, 
incertitudinea, fatalismul, misticismul, neîncrederea, tristeţea, melancolia-, sau gama de 
comportamente, trăiri şi trăsături sufleteşti negative: însingurarea, mizantropia, egosimul, 
lipsa solidarităţii, agresivitatea, jaful, hoţia, criminalitatea, fobii de tot felul. Credem că 
o imagine extrem de expresivă a apocalipticelor molime medievale este realizată în două 
romane franceze modeme, Ciuma lui Albert Camus şi Husarul de pe acoperiş a lui 
J.Giono. Nu în ultimul rând amintesc aici studiul intitulat Frica în Occident 
(sec.XIV-XVIII) redactat de Jean Delumeau, publicat în 1978. 1 6 

Aceleaşi evenimente catastrofice au trezit şi adâncit sentimente, comportamente 
şi trăsături umane de înaltă moralitate, spirit de solidaritate, nevoia de colectivitate, milă 
şi generozitate, bunătate şi credinţă, încredere, simţul responsabilităţii, etc. 

Asumate ca experienţe sociale şi umane colective şi comune cutremurătoare, 
aceleaşi evenimente au mobilizat oamenii într-un efort de regândire a existenţei colective 
orăşeneşti cu iniţiative în planul construcţiilor urbane, al sistematizării comunale, 
canalizare, pavaje, în plan public, medico-sanitar(vezi spitalele ridicate în Bucureşti cu 
acest prilej), al organizării în planul prevenirii şi controlării incendiilor (vezi Foişorul 
de Foc); al educaţiei populaţiei, iniţierii acesteia în variate tipuri de măsuri juridice şi 
organizării unor forme instituţionalizate pentru preîntâmpinarea şi combaterea acestor 
catastrofe naturale care se intersectau periodic cu impact tragic în istoria socială. 1 7 

Pentru a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi primele trei decenii ale veacului 
următor, se abat cu o frecvenţă demoralizantă o suită de catastrofe naturale asupra 
Bucureştilor. Veacul al XVIII-iea este cuprins de un covârşitor „spectacol al morţii" sub 
toate ipostazele sale. El se continuă şi în primele decenii ale secolului următor. Calamităţile 
depăşesc prin grandoare şi violenţă, spaţiul şi timpul, revărsându-se asupra mentalului 
cu toată energia. 

16 A.Camus, Ciuma, EPLU, Bucureşti, 1965; J.Gioni, Husarul de pe acoperiş, EPLU, Bucureşti, 
1966; Jean Dclumcau, Frica in Occident (secolele XIV-XV/11). O cetate asediată, editura Meridiane, vol.!-11, 
Bucureşti, 1986 

Vezi şi Georges Minois, Istoria infernurilor, Ncmira, Bucureşti, 2000 
17 Vezi Al.Georgescu, Structures urbaines et formes de cu/ture juridiques dans Ies Principautes 

roumaines (XV/le - XVIII e siec/e) în Actcs du Colloguc: Structurcs sociale ct development culturel des villcs 
sud-est curopccnncs ct adriatiquc aux XVII c - XVIII c siecles, Venise 27-30 mai 1971, A.l.E.S.E.C., 
Bucarcst, 1975, pp.117-190; Ştefan Lcmny, Un spectacol al morţii, în Sensibilitate şi istorie in secolul 
XV/li românesc, Editura Meridiane, Bucureşti, 1990 
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CIUMA 

Izgonită în secolul al XVIII-iea din apus, ciuma se năpusteşte asupra sud-estului 
european, regiune mai apropiată de hotarele de contaminare din Orient. Voltaire se 
pronunţa cu hotărâre pentru alungarea turcilor din Europa pentru ca aceasta să scape de 
ciumă. 17 

Regiunea venerică s-a stabilit pentru aproape o sută de ani pe linia Dunării de jos, 
cu ramificaţii la nord şi sud de fluviu. Ea a fost o permanenţă aici, îndeosebi între 1750-
1830. Prezenţa ei o întâlnim foarte des în scrierile vremii. La 1775, Enache Kogălniceanu 
spunea că „atâtea mureau că nu-i putea dovedi cu îngropatul, ci rămânea pe câmp de-i 
mâncau fiarele." 1 8 

La 1798, viconsulul Frantei la laşi, Parrant, se simtea „închis fată cu moartea" . 
În anul 1792, „nici cioclii nu m~i pridideau cu îngropare~ victimelor".'1 9 „Spectacolul 
morţii" nu a fost mai complet vreodată ca cel din 1813-1814, când ciuma a cunoscut o 
puternică şi îndelungată manifestare, precedată de foametea din 1810-1812. Dionisie 
Eclesiarhul scria despre „mulţimea de norod" care a murit atunci în Bucureşti iar Dionisie 
Fotino, retras din faţa epidemiei la Glambocel, de unde scria despre „ciuma lui Caragea" 
că era „aşa de grea, încât de mai mulţi secoli nu se întâmplase", nerămânând „nici Curtea 
domnească neatinsă". Fiecare zi devenea tot mai înfricoşătoare: contaminaţii mureau „câte 
o sută pe zi, fără a socoti pe acei ce muria în spitalele aşezate în afară de oraş".20 

Aflăm în continuare de la Popa Ilie de la mănăstirea Butoiul că „din timpul ernei 
s-a lipit boala ciumei şi trei ani de-a rândul a secerat o mulţime de lume. Bucureştiul 
şi multe oraşe rămăseseră pustii din astă pricină ... şi din fuga oamenilor care eşeau pe 
la sate şi pe la munţi de frica ciumei."2 1 

Foarte plastice dar nu rupte de realitate rămân amintirile lui Ion Dobre: „se 
întări o groaznecă morte care nu s-au mai pomenit să mai fi fost vreodată măcar şi 
alocurea ... chiar bolnavii fugeau în bejenie, murind pe drumuri unde stăteau năpustiţi 
morţi câte patru, cinci zile şi pe cei mai mulţi îi mâncau cîinii şi alte jigănii". Aşa „se 
prăpădiră două părţi de lume şi mai mult".2 2 

Ion Ghica, apropiat şi el de evenimente, a tras o concluzie potrivit căreia „analele 
României nu pomenesc de o boală mai grozavă decât ciuma lui Caragea! Niciodată acest 
flagel nu a făcut atâtea victime. Au murit până la trei sute de oameni pe zi şi se crede 
că numărul lor a fost mai mare de 90 OOO. ( ... )Violenţa era aşa de mare, încât un om 

17 Apaud Ştefan Lcmny, op.cit., p.120 
ie Apaud Ibidem, p. 121 

Nicolae Krc\ulcscu evocă în amintirile sale clipele de deznădejde ale epidemiilor de ciumă: 
„( ... ) în Bucureşti mortii se scoteau noaptea, auzeam carele încărcate trecând scâr\âind sub ferestrele noastre; 
stam toţi cu portile închise nccomunicând cu nimeni, rudele şi prietenii se vedeau pc fereastră, prin trăsuri, 
proviziile se aduceau la poartă, unde până a nu se înlrcbuin\a erau spălate şi afumate ... " (Nicolae Krcţulescu, 
op.cit., p. 6) 

Astfel de sentimente chiar dacă episodice dar într-o simultaneitate ciclică, permanentizau psihoze şi 
gânduri morbide colective. Izolarea, însingurarea determinau permanentizarea melancolici ca stare sufletească 
predominantă. 

19 Paul Ccrnovodcanu, O ştire nouă privitoare la epidemia de ciumă din Bucureşti la 1792, Materiale 
de Istoric şi Muzeografic, Bucureşti, p.207 

20 M.M.Alexandrcscu-Dcrsca, Contribuţii privind Ciuma lui Caragea în Bucureşti (1813-1814), 
Materiale de Istoric şi Muzeografic, Bucureşti, pp. 355-356 

2 1 Ibidem, p. 356 
22 Ibidem, p. 358 
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lovit de ciumă era un om mort." Ion Ghica aminteşte despre imaginea muribunzilor care 
sperau încă la însănătoşire dar, „de multe ori o măciucă în cap făcea dintr-o clipă ce era 
să facă boala în două, trei zile! Şi poate acei ucişi astfel erau mai puţin de plâns, căci 
mai mult erau de jale acei aruncaţi de vii în câmp, fără aşternut şi fără acoperământ, pe 
pământul ud şi îngheţat. Cale de jumătate de oră se auzeau ţipetele şi vaietele nenorociţilor 
din câmpul Dudeştilor". lată cum se rezolvau în Bucureştii începutului de veac XIX 
cazurile de convalescenţă: cu măciuca în cap sau prin abandonarea muribunzilor pe 
pământul îngheţat! Şi dacă ne gândim la muribunzii aruncaţi din ambulanţe pe trotuarele 
oraşului, se pare că progresul nostru mental din perspectiva aproapelui neajutorat este 
absolut nul. 

Violenţa asupra muribunzilor îmbrăca şi alte forme de neimaginat. Ghica aminteşte 
de o serie de „scene oribile, neomenoase şi bestiale" din timpul epidemiei, cum a fost 
cazul tânărului ce „apăra cinstea soţiei sale lovită de ciumă chiar în ziua nunţii", în timp 
ce ,Jafurile şi tâlhăriile oamenilor„. au fost nepomenite."2 3 Şi ne mai mirăm, la peste 
150 de ani de la aceste evenimente, „de ce fură românii berea!"24 

Factorii care au favorizat apariţia şi dezvoltarea sau menţinerea ciumei au fost 
foarte diverşi. De la „posibilităţile cu totul precare ale reţelei medico-sanitare (am putea 
spune cvasi inexistente) de a înfrunta maladiile curente; nivelul înapoiat al instrucţiei 
igienice şi condiţiile de existenţă a locuitorilor"2 5, la urmările imediate ale războaielor, 
abuzurilor şi fiscalităţii care generau mizeria, nesiguranţa şi foametea. 

De altfel epidemiile au a fost un vizitator permanent pentru ţările române în 
veacul al XVIII-iea. Doctorul Pompei Gheorghe Samarian, în 1932, redacta un amplu 
rechizitoriu asupra ciumei în lucrarea sa Din epidemologia trecutului românesc. Sânt 
descrise primele epidemii din 1701; 1707; 1710; 1729-1730 (şi în Bucureşti); apoi 
ciuma din 1750 „ ce va dura până către finalul secolului cu intense manifestări în 1756, 
1758, 1762, 1769, 1783-1787, 1790-1796. Maladii de mai mică intensitate au avut loc 
în 1797-1798 urmate de o pauză între 1798-1810. La începutul secolului al XIX-iea, 
ciuma îşi va face apariţia către 1810, cu o puternică manifestare în 1813 şi va dura cu 
scurte pauze până la 1814-1815. În 1818 apare brusc în Moldova şi va dura până în 
1819. După o nouă pauză, epidemia reapare între 1823-1824 cu o teribilă intensitate în 
1830. În ceea ce priveşte perioada de timp am încercat să marcăm ritmicitatea cât şi 
violenţa flagelului. 

După manifestările din 1783-1784, flagelul se menţine în afara oraşului până în 
1785-1786 când va reizbucnii în forţă. Între 1787-1788 se va menţine un focar de 
infecţie la Buzău, în 1790 flagelul va trece din nou Dunărea, menţinând-se cu oscilaţii 
până în 1793. Între 1792-1793 atinge şi Bucureştii. „În 1792 erau contaminate două 

23 Ion Ghica, Din vremea lui Caragea, apaud Opere, voi. II, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 
Bucureşti, 1956, pp. 131-134 

24 „(„.) omul ăsta îşi va aminti toată via1a de România ca de văgăuna groazei, unde fiarele pândesc 
din umbră cel mai mic semn de slăbiciune din partea ta, ca să te atace. („.)În România, respectul pentru 
proprietate e nul. E ca şi cum am profita de o poartă deschisă ca să intrăm în curtea cuiva şi să-i furăm 
găinile. Că dacă tot era deschis„. nu? Aşa am făcut şi cu berca cehului„. Şi în definitv de cc au furat 
românii berca? Au chefuit toată noaptea, pc la casele lor lăudându-se în fala vecinilor că s-au ales cu o 
captură? Atrac!ia exercitată de pleaşca rutieră a fost irczitibilă? Nimeni nu a ezitat nici o clipâ când a 
înşfăcat cutiile de pc şosea. ( ... )Nu avem cultul muncii, nici respect pentru ban şi pentru picătura de câştig 
cinstii. Vrem gratis, vrem repede, vrem mult." (De ce au furai românii berea?, Na!ional, an.V, nr.1289, 27 
august 2001, p. I) 

25 Ştefan Lcmny, op.cit., p. 117 
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mahalale apoi se va extinde - fără mahalaua Mihai Vodă. Nu erau medici specialişti ci 
doar 60 de ciocli. Potrivit statisticii din 16 septembrie 1792, aflăm următoarele date; 
reapare în 1793 şi 1794 toamna".26 

În 1795, ciuma atingea din nou oraşul, când a făcut circa zece mii de morţi. 
Redusă din nou la unele regiuni în 1796 ea reapare în forţă în 1797 în regiunea Dunării, 
dar nu se extinde. În 1798 apare instantaneu în Moldova şi Muntenia dar se opreşte către 
1799. La începutul anului 181 O îşi face iarăşi apariţia, alături de foamete (Von Werter): 
„ştirile cele mai noi din Bucureşti, ne spun că oraşul e plin de bolnavi şi răniţi de 
dizenterie şi febre endemice.27 

Ea nu dispare nici după 181 O, atingând curând Moldova şi Podolia; în 1813 va 
atinge Bucureştiul. Potrivit lui Ion Ghica, „a doua zi, la 13 decembrie, s-a ivit ciuma 
între oamenii curţii veniţi cu Vodă de la Ţarigrad".28 

Între datele statistice care ne-au rămas putem reconstitui cursul epidemiei din 
1813. Astfel, intre 31 august şi 30 septembrie au fost 580 de bolnavi la Dudeşti şi în 
spitalul german de la Floreşti; 705 decese. În octombrie erau 733 bolnavi, 757 morţi şi 
226 vindecaţi. În decembrie: 206 noi cazuri şi 315 decese. Pentru ianuarie 1814 avem: 
între 1-7 ianuarie erau 42 bolnavi şi 54 de morţi. Pe 20 martie ciuma şi-a mai pierdut 
din virulenţă. Pe 27 aprilie, de patru zile, nu se mai semnalase nici un caz de ciumă.29 

În patru luni şi opt zile, s-au înregistrat 2031 de bolnavi, 2350 decese, 292 
vindecări şi 92 convalescenţi. Ion Dobre, contemporan al evenimentelor, este de părere 
că au fost „mai mult de 20 OOO de năpăstuiţi, afară de cei îngropaţi prin grădini". 30 

La rândul său, Grohmann aminteşte de 25-30 OOO decese la 80 OOO de locuitori. 
Răducanu Clinceanu înregistra decesele din două-trei cartiere, adică din 300 de decese 
pe zi, raportul cuprinde doar 50. Ţinând seama de proporţie, avem: 12.816 bolnavi şi 
14.100 decese pentru septembrie 1813-ianuarie 1814. 31 

Epidemia este în descreştere lentă în 1814, dar se menţin focare puternice în 
provincie (Ploeşti şi judeţul Olt). Urmează o extindere în 1815-1816 cu dispariţie lentă 

26 Pompei Gheorghe Samarian, Din epidemiologia trecutului românesc. Ciuma, Institutul de Arte 
Grafice E.Marvan, Bucureşti, 1932, p.6 şi pp.117-119 

Încă din veacul al XVII-iea „ciuma şi cu foametea au bântuit mereu, nedespărţite. Dacă în primii 
ani izvoarele tac şi nu pomenesc de ciumă aceasta se poate explica şi prin faptul că nu avea cine să o 
amintească din mijlocul ruinelor, unde domnul nu locuia şi călătorii nu aveau de cc să se oprească. ( ... )În 
acelaşi timp, documentele vorbesc de o cumplită foamete de muriia oamenii pă dromuri şi uliţe. Între 1617-
1618, oraşul fu tulburat de răscoala condusă de Lupu Mchcdin1canu, când boierii, clericii şi marii ncgulători 
fură prăda!i. ( ... ) Luptele dintre Matei Basarab şi Vasile Lupu au întreţinut o atmosferă de nelinişte şi de 
nesiguranţă. Invaziile tătăreşti şi ungureşti au sporit această instabilitate, iar în 1660, o foamete marc, 
memorabilă este amintită cu groază de cronică. ( ... )Din 1676, ciuma a reizbucnit cu furie. Oraşul fu părăsit, 
stăpânirea ca şi populaţia refugiindu-se de obicei afară din marginile aşezării pustiite. ( ... )După o scurtă 
acalmie, în domnia lui Brâncoveanu, ciuma reîncepu să bântuie cu furie, gonind stăpânirea pc la mănăstiri 
şi moşii şi umplând pădurile cu populaţia îngrozită, care rămânea acolo până târziu în iarnă. Repetatele 
exacerbări ale boalei compromiteau grav producţia şi întreaga economic a ţării era puternic zdruncinată." 
(N.Vătămanu, Asistenţa sanitară în Bucureşti în veacurile al XVI-iea şi al XVII-iea, Materiale de istoric şi 
Muzcgralic, Bucureşti, voi.I, 1965, p. 232) 

27 Pompei Gheorghe Samarian, op.cit., p.118 
2R Ion Ghica, op.cit„ p.131 
29 M.M.Alcxandrcscu-Dcrsca, op.cit., p.363 
30 Ibidem. p. 364 
31 Ibidem, p. 368 
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între 1817-1818. Bucureştiul era un focar de ciumă în septembrie 1818. Epidemia se 
stinge aici către 1820, în următorii doi ani, urmând o pauză. Alte reveniri ale flagelului, 
mai puternice, au fost în 1826 şi 1829-1830, când au murit 26 302 civili şi 9 557 
militari. După 1830 întâlnim mai rar manifestările flagelului iar după 1850, doar cazuri 
izolate pe Dunăre. 32 

INCENDII 

Incendiile au fost o altă formă de reprezentare a apocalipsului; focul şi preţul 

plătit acestuia, adeseori cu resemnare. În acest sens pot fi văzute o serie de litografii de 
epocă (de secol XIX îndeosebi) unde populaţia asista neputincioasă în faţa flăcărilor 
dezlănţuite.3 3 

Periodicitatea incendiilor în Bucureşti s-a datorat atât modului neadecvat de 
construcţie a locuinţelor, lipite una de alta sau la o distanţă foarte mică (îndeosebi în 
mahalale), cât şi datorită materialelor de construcţii predominante care erau lemnul, 
paiele şi chirpiciul. În 1787, bucureştenii, fără să poată veni în ajutor, au văzut cum 
flăcările au distrus chiliile şi hambarele mănăstirii Cotroceni, precum şi casele domneşti 
de acolo. 34 

Un martor contemporan, pe numele său Constantin Erbiceanu, afirma că „au ars 
toate casele domneşti, toate casele egumeneşti şi în şir" tot „de la hambarele ale mari 
până unde se vede". 35 

La 13 septembrie 1804, focul mistuia o parte din centrul oraşului cauzând pagube 
destul de mari, distrugând renumitele hanuri Sf.Gheorghe şi Şerban Vodă. Incendiul este 
descris de Dionisie Eclesiarhul în Chronografu/ său de unde aflăm că „Dumineca la opt 
ceasuri din zi s-au aprins târgul de la Spiţeria din Şelari, de la Podul Spiţerului şi au ars 
târgul tot, până la nouă ceasuri din noapte."36 

Potrivit aceleiaşi surse, ar fi fost distruse la 500--600 de case iar după Nicodim 
Greceanu la „2000 de prăvălii cu case mari şi mici". 37 

În 1812 la 22 decembrie, „arse noua Curte Domnească zidită de Alexandru Ipsilanti 
în jurul bisericii Mihai Vodă, pe locul unde au funcţionat Arhivele Statului".37 

Un an mai târziu cădeau pradă flăcărilor prăvăliile lui Cavafi. Între alte incendii 
amintim aici: 23 aprilie 1823 când a ars Podul Beilicului (Calea Şerban Vodă de mai 
târziu) împreună cu hanul şi mănăstirea Mărcuţa şi alte 419 case; în anul 1835 era 
distrusă „partea cea mai vie a oraşului, a centrului comercial bucureştean (târgul din 
Lăuntru), cuprins între spitalul Colţea, biserica Bărăţiei şi vechea puşcărie situată lângă 
biserica Sfântul Anton". 

32 George Potra, Din Bucureştii de ieri, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, voi. II, Bucureşti, 1990, 
p. 184 

n O acuarelă realizată de MoustacofT, înfăJişcază cum populaţia Bucureştilor asistă neputincioasă 
la dezlănţuirile focului din primăvara anului 1847. Acest uriaş incendiu a distrus mahalale întregi din partea 
centrală a oraşului. 

34 George Potra, op.cit., pp. 148-158 
35 Ionescu Gion, Istoria Bucurescilor, Stabilimentul Grafic Socecu, Bucureşti, 1899, p. 350 
36 Ibidem, p. 352 
37 Ibidem, p. 353 
37 George Petra, op.cit., p. 151 
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După „cel mai groaznic foc pe care l-a întâmpinat vreodată oraşul Bucureşti" 
adică acela izbucnit la 23 martie 184 7, „tocmai în ziua de Paşti" stins se pare abia către 
Rusalii; în a doua parte a secolului al XIX-iea nu s-a mai „înregistrat nici un alt foc care 
să fi devenit catastrofal pentru oraş."38 

INUNDAŢII 

Amenajarea rudimentară a cursului râului Dâmboviţa, pe tot parcursul evului 
mediu, a făcut posibilă o periodică revărsare a acestuia îndeosebi primăvara, când se 
topeau zăpezile. Date despre cele mai impresionante inundaţii le avem cu începutul 
secolului al XIX-iea, aceasta neînsemnând că precedentele inundaţii nu au avut urmări 
asemănătoare. În anul 180 l a vrea loc o mare inundaţie, urmată de o alta în 1804. Deşi 
pagubele şi necazurile pe care le aduceau inundaţiiile erau destul de mari pentru 
bucureşteni acestea „rareori produceau victime". 39 

Informaţiile despre inundaţii devin după 1750 „foarte frecvente în Bucureşti".40 

Cele mai multe informaţii le avem însă din secolul al XIX-iea. În urma ploilor primăvăratice, 
„apele Dâmboviţei ieşeau din matcă şi se întindeau pe de lături până departe. Uneori 
înălţimea apelor depăşea un stânjen şi făceau înecuri mari în oraş". O asemenea inundaţie 
s-a petrecut în martie 1814, „în domnia hrăpăreţului Ion Caragea voievod".41 

Ziarele au prezentat pe larg inundaţiile din martie 1830, revărsările Dâmboviţei 
începând „de la morile mănăstirii Radu Vodă, unde matca era foarte strâmtă şi au cuprins 
împrejurimile." Deoarece „nu era an ca Dâmboviţa să nu iasă din matcă primăvara", 
ziarele care apăreau în Bucureşti după 1830, „începură să discute această chestiune", 
inundaţiile devenind „problema zilei pentru care s-au propus fel de fel de soluţii". Ultima 
revărsare a Dâmboviţei, „ultimul său capriciu", a avut loc la 26 aprilie 1892.42 

CUTREMURE 

Bucureştiul a apărut şi s-a dezvoltat într-o zonă seismică destul de agitată, astfel 
încât în întreaga sa istorie a avut de suferit şi din acest punct de vedere. În finalul 
secolului al XVlll-lea au avut loc două cutremure de intensitate redusă (1793 şi 1798), 
„ambele aducând mai multă frică decât stricăciune". Începutul secolului al XIX-iea, a 
debutat prin „cutremurul cel mare" care a durat zece minute şi a fost atât de violent încât 
„s-a deschis pământul şi a ieşit apă şi pe alocurea catran."43 

38 Ibidem, pp. 154-158 
39 Ibidem, p. 167 

Iată un pasaj care descrie atmosfera unei mari inunda\ii din Bucureştiul modem: „se înnccau 
grădini, se distrugeau semănături şi pomi fructiferi, se dărâmau poduri, se înnccau vite şi se şubrezeau 
Iocuin!cle de zi şi uneori se prăbuşeau sub furia năvalnică a apelor micile casc nevoiaşe, ridicate din paiantă 
şi din gard lipii cu pământ. Colete, coşare, magazii, saicle şi. chiar grajduri erau târâte de furia apelor în voia 
lor şi duse pînă departe, cine ştie unde." 

40 Ibidem, p. 172 
41 Ibidem, p. 174 
42 Ibidem, pp. 176-181 

O însemnare contemporană cu astfel de evenimente a fost publicată de Ilic Corfus în 1975: „La 
leat 1837, începându-se ploile cele mai multe şi mai mari, care n-au fost doo-trci zile a nu fi ploaie în toate 
lunile, pînă la sfârşitul lui iulie. Şi într-această lună în unsprezece zile, la opt ceasuri din zi, s-au pornit ploae 
marc şi au tinut doosprczccc ceasuri, pînă a doo zi. Şi s,au făcut potop marc peste tot pământul încât au 
înecat şi în Bucureşti şapte mahalale, iar la iară nu să ştie câte sate şi oameni s-au înecat, cît şi dobitoacele 
şi bucatele." (Ilic Corfus, Însemnări de demult, Iaşi, 1975, p. 164) 

43 Ionescu Gion, op.cit„ p. 35 I 
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Cutremurul din 1802 octombrie a avut centrul în sudul Greciei iar efectele sale 
s-au simţit până în Moskova. Potrivit lui George Potra, cutremurul a durat două minute 
şi cincizeci de secunde. „Mişcările solului semănau cu acelea ale valurilor"; „o mulţime 
de clădiri s-au dărâmat cu totul, altele s-au zdruncinat puternic şi au crăpat de sus până 
jos." A fost avariat şi palatul domnesc, astfel încât Alexandru lpsilanti, noul domn, s-a 
mutat de teamă, în încăperile din mănăstirea Văcăreşti. Dionisie Eclesiarhul spunea la 
rândul său că pământul „s-a cutremurat. .. foarte tare, de au căzut toate turlele bisericilor 
din Bucureşti, şi clopotniţa cea vestită (din turnul Colţei, n.a.) care era podoaba oraşului, 
cu ceasornic, au căzut şi s-au sfărâmat, şi era atunci mare frică."44 

Constantin Erbiceanu - într-un manuscris care a aparţinut lui Alexandru 
Văcărescu-, povestea că „au căzut şi biserici vechi de două sute de ani şi un paraclis 
de trei secole. Las la o parte palatele cele curând clădite, încât nici unul dintre ele nu 
a rămas sănătos"; iar Turnul Colţei, „vestit pretutindeni pentru arhitectura lui, a cedat, 
recunoscându-se învins, şi-a înclinat vârful său ce a fost zidit mai bine de o sută de 
ani, cu toate că era voinic." 

Între alte biserici ce au suferit stricăciuni Ia 1802, amintim bisericile Sărindar, 
Stavropoleos, Sfinţii Apostoli, Sfântul Ghemghe Nou, Mihai Vodă, Sfântul Anastasie 
Bucur şi mănăstirile Cotroceni şi Văcăreşti. In urma cutremurului din 13 iunie 1803, 
„instalaţia de apă a Bucureştiului nu a mai putut rezista" în timp ce alte clădiri au fost 
parţial afectate precum hanul Elencăi Dudescu sau chiliile bisericii Domniţa Bălaşa.45 

În prima parte a veacului XIX, mişcările seismice s-au făcut simţite cu o anumită 
periodicitate: 1814; 1817; 1821; 1823; 1825; 1827; 1829 şi 1838. 

FOAMETE. LĂCUSTE 

Dacă ciuma era o permanenţă în conştiinţa oamenilor, foametea completa 
întotdeauna această imagine a morţii. Moartea cauzată de foamete nu era o exagerare 
metaforică. Astfel, în timpul foametei din 1817, „oamenii săraci mureau pe capete pe 
drumuri. Mâncau pîine făcută din coceni de porumb, alţii făceau turte din bilii de care 
apoi se umflau." În veacul al XVIII-lea, foametea a fost o realitate permanentă. Secetele 
prelungite, fiscul deosebit de ridicat, abuzurile şi îndeosebi războaiele însoţite deseori 
de flagelul ciumei, o menţineau într-un potenţial de afirmare continuă. Expresia ei cea 
mai violentă se manifesta în timpul războaielor ruso-austro-turce când completa pe 
alocuri ceea ce ciuma nu reuşea să facă de deplin. Astfel, alături de ciumă, inundaţii, 
incendii, cutremure, răzmeriţe şi războaie, seceta prelungită urmată de foamete şi invazii 
de insecte(lăcuste), au întregit „imaginea unei vieţi aflată continuu sub ameninţarea 
morţii, făcând din aceasta o componentă obişnuită a spectacolului cotidian."46 

44 George Potra, op.cit., pp. 159-161 
45 Ibidem, pp.161-162 
46 Ştefan Lcmny, op.cit., p. 122 
Pentru a scăpa de foamete, oamenii consumau foarte des alimente depreciate, îndeosebi mălai 

obtinut din boabe de porumb putrede sau nccoapte. Intoxicatiile alimentare au determinat forme variate de 
demenţă, provocând adesea decesul persoanelor în cauză. Doctorul Alexandru Şutu scria la 1877 dc:;prc 
cauzele „maniei pellagroasc" foarte răspândită în jumătatea de nord a Moldovei precum şi în zona Bărăganului 
şi a Bumazului. Mania era provocată „de o intoxicatie cronică prin mălai alterat, sau ca efect al unor condiţii 
economice de hrană şi de locuintă inerente vieţii." Mania pelagroasă se manifesta printr-un delir de sentimente. 
Astfel, „individul devine trist, apatic, posomorât, tăcut; nu mai voieşte să se ocupe cu munca sa, de menajul 
său, de copii săi cc îi bate şi îi maltratează. Unii îşi părăsesc casa, iau câmpii şi se rătăcesc prin satele vecine 
ncconştienţi de starea lor." (Alexandru Şutu. Alienatul în faţa societăţii şi a ştiinţei, Bucurcsci, Noua 
Typografie a Laboratorilor Români, 1877, pp. 131-134) 
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O relatare în acest sens o întâlnim la cronicarul Nicolae Costin. Acesta povesteşte 
de un ţigan care „au amăgit pe o fată săracă şi au băgat-o într-o pivniţă pustie şi acolo 
au ucis-o şi au tăiat dintr-însa." Acelaşi cronicar a scris că „murind mulţi oameni de 
foame, ca şi de ciumă zăcând pe uliţe de aceea se învăţase lupii de mâncau acele trupuri 
moarte, neputându-i birui cu îngroparea pe toţi morţii'', şi toate aceste evenimente pentru 
finalul secolului al XVIII-iea. Războiul austro-turc din 1716-1718 „adusese foamete" 
astfel încât „în Bucureşti, în toate zilele, se găseau oameni morţi de foame." În acelaşi 
timp, „pe lângă foamete se ivi şi ciuma, ca să completeze tabloul cel jalnic al oraşului." 

Cea mai cumplită perioadă de foamete a fost cea cuprinsă între 1794-1795, care 
a însoţit războiul austro-ruso-turc. Atunci au murit de foame - şi nu de ciumă care va 
apare ulterior, cca. 1795 de persoane. În primăvara anului 1795, „când foametea şi 
ciuma continuau dansul lor macabru o nouă calamitate se va adăuga: invazia lăcustelor!" 
Datorită secetei prelungite, această calamitate se va repeta în 1797. La începutul secolului 
al XIX-iea, în 1810, foametea făcea alte 1797 victime; flagelul a însoţit ciuma între 
1812-1813 pentru ca în toamna lui 1828, după ce ciuma şi-a mai „domolit furia", să-şi 
facă apariţia foametea, „iar spaima îi cuprinsese pe toţi."47 

ÎNCERCĂRI DE SALVARE 

Moartea nu a fost acceptată cu consolare - în ciuda resemnării creştine; începe 
treptat să se constituie o preocupare asiduă pentru a găsi mijloacele de luptă cele mai 
eficace. Deoarece ciuma a fost unul din cele mai importante pericole cu care s-au 
confruntat bucureştenii, măsurile luate pentru combaterea flagelului erau diverse. Pentru 
veacurile XVII-XVIII, des folosită era medicina băbească. Treptat, cu veacul al XVIII-iea 

La început de veac XX, România „număra 40 OOO de pelagroşi şi mulţi ncfericili atinşi de această 
maladie, devin nebuni, unii chiar îşi curmă ci singuri viaţa prin strangulare şi alte multe invenţiuni de 
sinucideri, numai ca să scape de o viaţă cc nu o mai pot suporta." (Constantin Langa, Observaţiuni asupra 
populaţiei româneşti, laşi, Tiparul Şcoalci Academice de Imprimerie, p. 9) 

Aceste triste realităţi suni similare cu trăsăturile generale ale corpului social al Bucureştiului 

contemporan; apatia, lehamitea, tristeţea, posomorârea, violenţa în familii, neglijenţa igienei personale sunt 
pe de o parte generate de mizerie şi sărăcie, o proastă alimentare iar pc de altă parte de lipsa desăvârşită 
a certitudinilor privind o eventuală ieşire din dezastru. Treptele primare ale demenţei au fost astfel trecute. 

Foametea are precedente istorice în spaţiul moldo-valah. Ea era prezentă în veacul al XVI-iea sub 
denumiri variate. Astfel, „în vremea lui Radu Paisie a fost o foamete foarte rea. Un document din 1545 
evoca vânzarea unor ocine la foamete, când oamenii îşi vindeau copii turcilor. Alt document vorbeşte, în 
1548 de o mare foamete. În timpul lui Pătraşcu cel Bun, din nou a fost foamete în ţară, foarte rea, cât mulţi 
oameni au murii de foame. Astfel, numai în a doua parte a veacului al XVI-iea au bântuit patru perioade 
de foamete în ţară." (N.Vătămanu, op.cit., p. 231) 

47 George Potra, op.cit., pp.182-185 
Vezi şi lucrarea: Dr.Pompei Samarian, Ciuma, Bucureşti, 1932 
Alcoolismul a însoţit întotdeauna atât perioadele de foamete - ca un substitut mental al mâncării, 

cât şi stările de nervozitate, lehamite, melancolic, apatic, etc. Dacă aceste stări sufleteşti şi mentale nu ar 
fi fost predominant endemice în psihologia poporului român, alcoolismul nu ar fi devenit un flagel care să 
ne bântuie şi astăzi. Asupra fenomenului s-au aplecat numeroşi doctori - nu însă şi istorici. intre variatele 
lucrări care abordează fenomenul alcoolismului amintesc selectiv: A.C. Cuza, Ce-i Alcoolismul?, lassy, 
Tipografia Naţională, 1897 şi Pericolul Alcoolului în România, discurs ţinut în şedinţa senatului din 27 
martie 1913 de profesor Dr.C.l.lstrati. 

Ieri, asemeni zilelor noastre, „beţia este prima cauză a distrugerii şi a sărăcirii populaţiei noastre. 
Greu, foarte greu este ca actuala generaţie să fie dezbărată de acest viciu, căci mulţi din frageda lor vârstă 
sunt strânşi în acest nenorocit cleşte şi trebuiesc luate măsuri uriaşe pentru ca să poată fi smulşi din puterea 
lui. (Constantin Langa, op.cit., p. 6) 
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se impune medicina călugărească care până la 1792 ajunge la o mare înflorire. Sub 
fanarioţi, ea devine „un comerţ dezgustător al acestora, întrucât specula legea şi 
sentimentul cel mai scump al omului: credinţa."48 

Au existat în această perioadă, vindecări „miraculoase" datorate în parte „curentului 
nervos, ipnotismului, sugestiunii, vibraţiunilor, emoţiunii sau fluviilor magnetice".49 

În sfărşit, medicina „doftoricească" îşi face treptat apariţia cu finalul veacului al 
XVIII-iea. Măsurile medicale au fost luate în mare parte datorită violentelor manifestări 
ale ciumei şi a altor epidemii tuberculoase, etc. La 1792 nu era nici un medic specialist, 
doar numărul cioclilor era ridicat la 60. so Pe 28 iulie 1792 era creată „Comisiunea 
Sanitară Publică". În august 1792 veneau în sprijinul bolnavilor ober-chirurgul Saamuller 
şi chirurgul de circumscripţie Gutter. Măsurile luate la 1792 au fost diverse: de la 
închiderea cafenelelor şi cârciumilor sau ţinerea peste noapte în prăvălii a ucenicilor 
până la aducerea capului Sfăntului Visarion ~rec de la biserica Dusca din Macedonia, 
în speranţa alungării ciumei de către sfănt.51 ln timpul epidemiei din 1795, se orânduia 
pentru fiecare mahala, câte un epistat al ciumei, care să dea veste pentru fiecare caz în 
parte. Epitrop al spitalului din Dudeşti la 1795 era Ştefan Hiotu care nu era medic „ci 
un simplu cunoscător în ale ciumei" însă a fost înlocuit repede cu un medic.52 Cele mai 
drastice măsuri au fost luate în timpul epidemiei din 1813-1814. Pentru că „boala se 
transmitea de la un om la altul şi de la o casă la alta."53 Boala avea şi o altă formă de 
răspândire, cât se poate de originală! Astfel cioclii, când treceau pe lângă o casă bogată, 
nu lipseau de-a arunca zdrenţe rupte de la ciumaţi ca să răspândească contagiunea!"54 

În încercarea de a oprii extinderea flagelului, prin hotărâre domnească, cu 30 
iunie 1813, un zapciu spătăresc cu 15 neferi pentru a păzi „toate drumurile de la Văcăreşti 
pînă în deal la Spirea", de a nu lăsa pe nimeni, „ori pe jos sau călare, sau cu carul" să 
intre în oraş. 55 După închiderea barierelor oraşului ţiganii şi cerşetorii erau îndepărtaţi 
din oraş. Erau măsuri de dezinfecţie: casele contaminate erau spălate de tulumbagii iar 
străinii erau primiţi doar cu „teşcherele de la epistaşii lazareturilor". Comerţul a fost 
oprit iar târgurile suspendate. Au fost instituite carantine de 12-14 zile pentru mărfurile 
şi oamenii ce le transportau iar drumurile de acces în capitală erau supravegheate. 

Medicii erau obligaţi să stea în „casa epistăşiei" să facă vizite la domiciliul 
bolnavilor cu un delegat al Casei Lazareturilor.56 În spitale şi lazareturi, personalul nu 
era calificat (atât cel medical cât şi cel sanitar). Oamenii erau liberi să-şi scoată familiile 
din oraş cu lucrurile lor. Pentru combaterea îmbolnăvirilor se foloseau mijloace 
rudimenatre: fumigaţiile sau oţetul. 

În 1735, era ridicat, Spitalul Pantelimon ( numele venind de la sfântul doctor 
Pantelimon), iar către 1750, era ridicat spitalul din Calea Floreştilor de Grigore Ghica 
în a doua sa domnie. Primul aşezământ spitalicesc, a fost inaugurat în decembrie 

48 Ionescu Gion, op.cit., p. 639 şi 649 
vezi de acelaşi autor şi Doftoricescul meşteşug în trecutul ţerilor române, Bucurcsci, Stabilimentul 

Grafic I.V.Socccu, 1892 
49 Ibidem, p. 650 
so Paul Ccmovodeanu, op.cit., p. 206 
SI George Potra, op.cit., p. 186 
si Paul Ccmovodeanu, op.cit., p. 206 
s3 George Potra, op.cit., p. 186 
s4 Ion Ghica, op.cit., p. 132 
ss M.M.Alcxandrescu-Dcrsca, op.cit., p. 363 
56 Ibidem, p. 358. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



276 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVI 

1704: spitalul Colţea. Însă actualul edificiu se va ridica către 1836-1842, refăcut apoi 
în 1882. În 1765 erau amenajate chilii de spital la Sfânta Vineri pentru „sermanii 
bolnavi". Îşi fac apariţia apoi unităţile spitaliceşti de la Sfânta Vineri (a boierilor 
Heresci) şi biserica Sărindar pentru nebuni. În 1796, la Dudeşti era construit un nou 
aşezământ spitalicesc iar până la această dată mai erau în Bucureşti spitalele Sfântul 
Visarion, sfântul Dumitru, Sfântul Haralambie şi Sfântul Dumitru Basarabov. În 1775, 
era ridicat un „Orfantrofion", azil şi spital pentru copii. După 1780 apar în Bucureşti 
doctori farmacişti. La Orfantrofion, sânt amintiţi în 1783 doctorul Polihronie şi doctorul 
Silvestru Filitis în 1786. În 1784 avem un doctor primar al oraşului în persoana lui 
Constantin Caracaş, care era şi medic la spitalul Sfântul Pantelimon. Pentru 1785, 
avem un doctor al liceului Sfântul Sava, în persoana lui Ion Manciat. În 1794 avem 
primul doctor oculist, „dohtoru Radu" care face tămăduiri miraculoase iar în 1793 este 
amintit doctorul Ion, „doctor al obrazelor scăpătate". 

În timpul ciumei din 1813-1814, sânt în oraş şi doctori străini: Gustav Orraeus, 
Cristian Vitsi Cedrobaev din Rusia, germanul Friedrich Reinhold Grohman. În cursul 
anului 1813, încep lucrările la spitalul Filantropia. După anul 1800, sânt amintiţi o serie 
de medici, care au avut contribuţii însemnate la dezvoltarea serviciului medico-sanitar 
în Bucureşti precum: Dumitru Caracaş cu fii săi, Constantin şi Nicolae Caracaşi; doctorul 
Darvary, Dumitru Sebina, doctorul Sachelarie, Ion Rasty, Petrake Hepiteş, Constantin 
latropolu, doctorul Wogoridi, Constantin Estiotis şi doctorii Arsaky şi Rally. 57 

Cele mai semnificative măsuri împotriva incendiilor au fost luate începând cu 
veacul al XIX-iea. În primăvara anului 1815, marele aga al oraşului da dispoziţie lui 
Meimar paşa (un fel de arhitect şef) să arate în scris la ce sumă se ridică refacerea 
foişorului de foc. Pe baza raportului înaintat domnului şi anaforalei marilor boieri, în 
decembrie 1815, se va trece la refacerea foişorului de foc. Costul întregii lucrări s-a 
ridicat la 6 756 taleri suportaţi de breslele din oraş, care singure s-au „cisluit" între ele 
în privinţa sumei fixate pentru fiecare dintre ele „după starea şi puterea lor". 58 

Numeroase au fost măsurile care priveau pregătirea populaţiei. Astfel, fiecare 
negustor trebuia „să aibă permanent o putină plină cu apă, o cangă şi o scară lungă. Şi 
îndată, numaidecât, să sară toţi cu căngile şi scările şi doniţele cu apă să dea ajutor la 
stingerea focului." Abia în 1831, se luau hotărâri mai importante de noul Sfat Orăşenesc: 
construirea unui foişor pentru cele cinci plase ale oraşului - cu un cost de 29. 500 lei 
şi organizarea unui serviciu permanent de pompieri şi tulumbagii cu inventarul adecvat. 59 

Pentru prevenirea inundaţiilor au fost luate o serie de măsuri. Astfel, în finalul 
veacului al XVlll-lea s-a trecut la reparaţii masive a podurilor peste Dâmboviţa. Nicolae 
Caragea în 1786, a pus să se repare podul din Gorgani; alte reparaţii generale sub 
Alexandru Moruzi; către 1793-1795 sînt reparate podurile Şerban Vodă, Gorgani şi cel 
dinspre Sfântul Ioan. Alexandru Ispilanti punea să se sape între 1774-1782 cu confirmare 
în 1795, un şanţ adânc pe câţiva zeci de kilometri unde se abăteau apele rîului crescute 
din ploi şi topirea zăpezilor. Între 1799-1801, Alexandru Moruzi ia unele măsuri precum 

s7 Ionescu Gion, op.cit., p. 661 
Privind istoria mcdicinii în lările române vezi: Nicolae Iorga, Medici şi medicină în trecutul românesc, 

Tipografia Cultura Neamului Românesc, 1919; Dr.Nicolae Vătămanu, Din istoria igienei oraşului Bucureşti. 
Igiena individuală, revista Igiena, voi. XIV, nr. 6, 1965, Bucureşti; Samuel lzsac, Farmacia de-a lungul 
secolelor. Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979; 

SH George Potra, op.cit., p. 156 
s9 Ibidem, pp. 157-158 
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ridicarea malurilor, construirea anumitor poduri şi consolidarea celor vechi. Între 1815-
1816 se fac unele lucrări de zăgăzuire a albiei râului însă nu-l va opri să iasă periodic 
din albie decât după 1819.60 

La 4 octombrie 1814, Joseph Stahl era numit „arhitecton al Politiei" cu 
supravegherea construcţiilor noi din oraş şi cu întocmirea şanţurilor de scurgere ale 
Dâmboviţei. Primul proiect privind dezvoltarea urbană şi edilitară a Bucureştiului a fost 
cuprins în Regulamentele Organice: „Regulamentul pentru starea sănătăţii, înfrumuseţarea 
şi paza bunei orânduieli în Politia Bucureştiului". 61 

Primele măsuri de anvergură în privinţa inundaţiilor vor fi luate abia în 1839, dar 
primele lucrări de amenajare şi canalizare ale râului Dâmboviţa vor începe către 1880. 

SPECTACOLUL MORŢII 

În veacul al XVIII-iea adesea sînt menţionate „vremurile de bejenie" când în ţară 
aveau loc „cumplite răutăţi". Distrugerile provocate de calamităţi au atins atât „casele 
celor nevoiaşi" cât şi „vechile palate domneşti şi boiereşti'', precum şi biserici şi 
mănăstiri", nerămânând „nimic din faima, bogăţia şi trecutul lor de odinioară".62 

În peisajul veacului al XVIII-iea, „ideea morţii s-a instalat obsesiv" astfel încât 
„imaginea unei vieţi aflată continuu sub ameninţarea morţii „a făcut din aceasta „o 
componentă obişnuită a spectacolului cotidian."63 

S-au permanentizat astfel o serie întreagă de stări şi trăsături sufleteşti negative 
precum teama de moarte, lipsa de speranţă, lipsa de solidaritate, însingurarea, jaful, 
agresivitatea. Cea mai întâlnită era frica de moarte care capătă „o dimensiune inerentă 
a sensibilităţii umane."64 

În rândurile populaţiei ţărăneşti, a oamenilor simpli în general, teama de moarte 
a fost înfrântă „de un sentiment al resemnării". Evocând omniprezenţa morţii, Petru 
Maior întărea ideea înfrângerii fricii de moarte spunând: „nu vezi tu creştine în toate 
zilele moartea? Nu o vezi afară pe uliţi? Nu o vezi înlăuntru, în casa ta? O vezi pe la 
străini, o vezi pre la rudele tale, o vezi la cei mari şi la cei mici. O vezi la cei bătrâni 
şi la cei tineri. "65 

Teama de năvălirea şi năprasna morţii" persista iar, imaginea „Ceasului morţii" 
a căpătat „valoare de simbol al sensibilităţii umane."66 

60 Ibidem, pp. 167-181 
61 Florian Georgescu, Probleme de urbanism şi sistematizare în Bucureşti în anii 1831-1848, Materiale 

de Istoric şi Muzeografic, voi.IV, Bucureşti, pp. 35--41 
62 George Potra, op.cit., pp. 145-146 
63 Ştefan Lemny, op.cit., p. 122 
64 Ibidem, p. 134 Autorul menţionează în continuare afinnaţia unui „exponent confesional precum 

Leon Asachi, convins şi ci că frica morţii adânc este săpată în inima omului." 
Pentru alte detalii vezi Antonie Plămădeală, Lazăr Leon Asachi în cultura română, Sibiu, 1985, p. 36 

Moartea era o prezenţă adesea înspăimântătoare, desigur pc un fond „de adâncă mizerie". Documentele 
amintesc multe cazuri de „îndelungate zăceri de oameni care făceau vicnni, ca acel Stan din Copăcel, despre 
care se scria, în 1584, că a căzut la grea boală de a zăcut cinci ani, iar boala lui a fost cu viermi. 
Nenorocirea se abătudse asupra întregii familii, fiindcă o dat cu ci zăcuse şi jupâniţa cu toţi copiii lui." 
(N.Vătămanu, op.cit., p. 232) 

65 Ibidem, op.cit., pp.134-139 
Pentru detalii vezi Petru Maior, Propovedanii la îngroparea oamenilor morţi, Editor Elic Dăianu, 

Cluj, 1906, p.36 
66 Ibidem, p. 135 
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Expresii ale durerii, fricii, ale senzaţiei de nesiguranţă le întâlnim consemnate în 
multe scrieri de epocă: „zgomotul produs de văjăitul vântului şi al bârnelor aprinse" de 
un adevărat „ocean de flăcări" era „amestecat cu strigăte disperate." În faţa neputinţei 
şi a disperării, „multe femei înnebuniseră de groază şi mamele îşi smulgeau părul de 
durere căutându-şi copiii rămaşi, poate, în leagănul lor" şi căzuţi pradă „oceanului de 
flăcări." Întotdeauna focul oferea o privelişte „sfăşietoare"a ruinelor „care pătrund sufletul 
şi umilesc inima cea mai împietrită." Cutremurele, la rândul lor, au „umplut pe toată 
lumea de groază şi spaimă." Fiecare final de cataclism prezenta un oraş cu un „aspect 
jalnic" cu bisericile şi casele „desfigurate, unele n-aveau calcan şi coşuri, altele erau 
teşite ca şi când o mână uriaşă le-ar fi apăsat şi distrus."67 

Şi această privelişte urma după o alta anterioară când „oraşul era într-o stare de 
spaimă fără margini, din toate părţile se auzeau strigări, ţipete şi vaete de oameni 
înspăimântaţi şi de aceia care plângeau ori dărâmarea caselor, ori pierderea vieţei vreunui 
prieten, rudă sau soţ. "68 

O altă imagine era oferită de creşterea apelor în „momente care se succed 
vertiginos, pe negândite, fără să-ţi dea răgaz ... câteodată nici fuga nu mai e cu putinţă 
şi atunci singura salvare ... nu este decât să se urce în podul sau pe acoperişul casei şi 
să aştepte acolo ajutorul altora."69 Oamenii în general, „socoteau că aceste nenorociri 
sânt pedepse trimise de Dumnezeu pentru păcatele lor."70 

„Spectrul morţii înfricoşătoare penetrase toate nivelurile societăţii româneşti, 
punându-şi amprenta asupra cotidianului." Dincolo de „intensitatea relaţiilor afective pe 
care le genera, moartea punea repede în mişcare un întreg spectacol funebru." 71 

Inspira totuşi într-adevăr frică şi teamă mult amintitul în epocă „ceas al morţii"? 
„A gândi de moarte - afirma Petru Maior - şi a nu te teme de dânsa este lucru păgânesc; 
a te teme de moarte şi a nu te gândi la dânsa este lucru dobitocesc; iară a-şi gândi de 
moarte şi a nu te teme de dânsa este lucru creştinesc."72 

În iconografia epocii, ipostaza morţii era un subiect favorit care se permanentizează. 
Ilie Teişan reprezintă „înfricoşata moarte" pe pereţii bisericii de la Fârtăteşti-Dozeşti, 
gonind călare şi îndreptând coasa către un grup de oameni. Numeroase sânt bisericile 
ctitorite în această epocă, care au reprezentări ale morţii mai mult decât simbolice: 
Drăgăneşti-Olt, Titeşti, Vladimiru, Păuşeşti, Olari. Ştefan Lemny afirma că „în ciuda 
spectacolului cotidian al morţii şi al literaturii confesionale ce slujea acomodarea cu el, 
lumea românească se interesa cu ardoare de prelungirea vieţii." Astfel, pe lângă faptul 
că religia creştină „a văzut în moarte o răsplată şi o încununare a vieţii'', veacul al 
XVlll-lea „este acela în care asistenţa sanitar-medicală a început să constituie o preocupare 
mai asiduă în societatea românească." 

67 George Potra, op.cit., pp. 155-161 
68 Ibidem, p. I 63 
În urma dezastrului s-a dat o dispoziţie potrivit căreia „timp de o săptămână toate petrecerile să fie 

oprite deoarece nimeni nu poate să se împărtăşească de aliă simtire, decât de a mâhnirii de obşte." 
69 Ibidem, p. 167 
Sânt surprinse destul de plastie momentele vertiginoase ale unei inundatii: „Să vezi cum creştea apa 

în matcă, cum se umflă valurile şi trec peste maluri, cum apele tulburi şi înspumate umplu curtile, depăşesc 
prispele şi pătrund în case, cum zăvoiul urcă peste ferestre şi cum în fata prăpădului nu-ti rămâne altă 
alternativă decât fuga, cu ce-ai apucat pc tine, negreşit că nu sini lucrurile care să nu-ţi înfrângă cumpătul 
şi să-li încurce judecata." (idem) 

70 Ibidem, p. 158 
71 Ştefan Lemny, op.cit., pp. 126-127 
72 Ibidem, p. 140 
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Dacă cu resemnarea creştină, s-a putut invoca ca argument o „terapeutică a 
consolării", meditaţia deşi trăda angoasa morţii lăsa să respire „nevoia unei împăcări cu 
viaţa, ca mijloc de fortificare a spiritelor." Dacă veacul al XVIII-iea românesc „s-a aflat 
sub hegemonia religiei morţii, veacul următor avea să aducă schimbări substanţiale 
asupra ipostazei morţii la nivelul mentalului şi comportamentelor.73 

Cataclismele abătute asupra oamenilor şi asupra oraşului au adus moartea 
colectivă, brutală, ca experienţă umană şi cu efecte demografice catastrofale; au adus 
distrugeri materiale de proporţii şi imaginea dispariţiei simultane „colective" a unor 
părţi întregi din oraş, lăsând martorilor supravieţuitori imagini apocaliptice, sentimentul 
neputinţei şi al singurătăţii în faţa forţei oarbe. Din aceste „experienţe", nu numai fiinţa 
umană a ieşit grav lovită, ci şi o altă „fiinţă-individualitate" - oraşul ca întreg, oraşul 
ca habitat colectiv, ceea a accentuat demoralizarea.75 

Treptat însă aceste cataclisme au trezit şi alte resurse morale, au refăcut instinctul 
de apărare colectivă, spiritul solidarităţii umane cu habitatul colectiv, cu propriul oraş. 
Această regăsire a înţeleptei solidarităţi cu mediul locuit de om a dus la regândirea 
relaţiei cu ameninţările abătute asupra colectivităţii, a relaţiei cu viitorul, la asumarea 
unor noi responsabilităţi, atât la nivelul elitelor conducătoare cât şi la nivelul individului. 
„Viitorul" omului şi al oraşului devine o speranţă şi este regândit pentru apărarea omului 
şi oraşului său. Ceea ce ar însemna gândirea unui complex de construcţii edilitare - pe 
care în parte le-am amintit - alături de aceea a unor organisme colective şi publice de 
apărare a vieţii individuale prin educaţie şi acţiune. Relaţia complexă de solidaritate 
om-oraş a asigurat reuşita evoluţiei spre modernitate a amândorura. 

Dacă pentru cataclismele naturale se puteau lua măsuri, pentru alte tipuri de 
cataclisme nu au existat, se pare, remedii pe termen lung. Cele mai devastatoare cataclisme 
pentru mentalul colectiv au fost mizeria, sărăcia şi subnutriţia adusă de războaie şi de 
carenţele sistemului social; superficialitatea moravurilor. Vom aborda fiecare din aceste 
trei fenomene cu repercusiuni patologice la scară naţională, luând Bucureştiul ca un 
studiu de caz. 

Războaiele, cele mai multe alimentate de orgolii meschine, de variate tabere 
boiereşti, au devastat ciclic societatea moldo-valahă timp de mai bine de 500 de ani. 
Dacă în veacurile XV-XVII erau de durată mai scurtă dar foarte dese, cu veacul al 
XVIII-iea, perioadele de conflicte se răresc dar durata lor este mai mare, la fel şi spaţiul 

afectat iar impactul colectiv a bulversat temporal cel puţin o generaţie. 
O succesiune de generaţii au trăit cu o dublă obsesie a fricii şi spaimei patologice: 

teama de turci sau de tătari şi frica de boier. Ambele tabere s-au dovedit a fi foarte 
iubitoare de tot felul de abuzuri: violenţe, jafuri şi distrugeri prin incendiere, violuri 
şi răpiri, asasinate şi robiri, uneori de familii întregi; asasinate duse cu nesaţ, uneori 
căzând victime sate întregi. Reacţia? Marea parte a locuitorilor se retrag în văgăuni 
săpate în pământ, pe care îi întâlnea la 1870 Ullyse de Marsillac prin câmpia Bumazului. 
Mutarea cătunelor la mare distanţă de şosele şi drumuri pentru a nu fi la vederea 
călătorilor şi invaziilor. Mizeria umană era copleşitoare iar actualele suiciduri, incesturi, 
violuri, omoruri pentru mofturi banale, violenţe casnice aproape animalice îşi au 
începutul ca fenomen patologic în veacurile de insecuritate colectivă care au stăpânit 

73 Ibidem, pp., 143-145 
7S Adrian Majuru, op.cit., p. 221 
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spaţiul moldo-valah. Să reamintim anul 1821 când „nu e rar să vezi mame de familie 
părăsindu-şi bărbatul şi copiii pentru a se da Turcilor", majoritatea împingând „până 
acolo delirul sau spiritul de răzbunare împotriva familiei lor încât şi-au asasinat bărbaţii 
sau fraţii prin protectorii lor."76 

Sau unul din miile de tragice evenimente mondene, între care şi cel căruia i-a 
căzut victimă „Vasca dăscăliţa" din mahalaua Batiştei, „pe care au omorât-o un logofăt 
Costache, omul lui Agi Moscu, ibovnicul ei, ce se zminitise din fire."77 Aşadar, o femeie 
ucisă de un boiernaş, protejatul Poliţiei! Căci Aga Moscu însemna de fapt Moscu, Şeful 
„Politiei". 

Dealtfel, boierimea română „fu un aluat puternic de răscoliri, convulsiuni, pustiiri 
şi mizerie" având un dispret neprefăcut, „oarecum făţiş şi chiar brutal pe care l-a avut 
întotdeauna pentru români. In înţelesul celor vechi, rumân era aproape tot una cu rob, 
rumânie însemna tot una cu robie. A spune cuiva că este rumân era aproape o insultă, 
era în tot cazul un mijloc de înjosire. Rumânul preţuia în vechime tot atât cât preţuieşte 
astăzi pentru popor ţiganul. Pentru ca un boier să ajungă rumân, („ .)trebuia să fi atins 
cel mai din urmă grad de mizerie. O adevărată prăpastie a existat întotdeauna între boier 
şi rumâni. "78 

Şi aşa a rămas pînă în anii tulburi 1916-1919. Anii primului război mondial 
care au devastat întreg spaţiul românesc cu toate structurile sociale luate în bloc. Acei 
ani au produs cele mai teribile schimbări. Lumea se împarte patologic între cei „vechi" 
care rămân în lumea lor şi cei noi care vor o altfel de lume. Între cele două patologii 
se va impune o a treia, aflată la mijloc, formată din aceia care trăiseră războiul în 
tranşee sau în preajma lor: oamenii în uniformă. 79 La aceasta s-au adăugat 
particularităţile de ordin mental şi comportamental determinate de bulversarea 
cotidianului în toate structurile sale. 80 

Anii războiului au avut ca rezultat prăbuşirea unei lumi şi apariţia alteia, unde 
vechile generaţii nu se puteau regăsi şi adapta. 81 

Pe de altă parte, războiul a făcut să dispară bariere mentale ce păreau 
indestructibile. 8 2 Ţăranii, mulţi dintre ei au văzut prima oară un oraş, cu prilejul 
retragerilor sau încartiruirilor pentru front. Oraşul le apare ca o lume total diferită şi îl 

76 Andrei Oţetea, op.cit., pp. 332-333 
„(.„)Frica, groaza de turci este şi mai cu scamă era instinctivă la români. Erau prcsimititi din 

depărtare. Îndată cc erau zăriti, actiunea spontană, reflexă a românilor era fuga. Şi fuga nu era numai a unui 
sat, a unui cătun sau a unei mâini de oameni, ci chiar a unor oraşe întregi. Timiditatea, paralizia vointci, 
frica, lipsa de curaj, în general au stăpânit şi mai stăpâneşte încă sufletul românilor." (D.Drăghiceseu, Din 
psihologia poporului român, Albatros, Bucureşti, l 996, pp. 360-36 l) 

77 Ilic Corfus, op.cit., p. 367 
78 D.Drăghiccscu, op.cit., pp. 236-237 
79 Adrian Majuru, O lume în schimbare:/919-1939. Provocarea mitului, Citadela, Ccraşu-Prahova, 

an.II, nr.7-12, 1997, pp. 114-118 
RO Adrian Majuru, Societatea românească interbelică. Scurt excurs asupra mentalită/ilor(/919-

1939), volumul Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Editura D.M.Prcss, Focşani, 2000, pp. 390-4 l I 
Rt „( ... )Ai observat cât de străină trece prin această lume nouă? Ea se plimbă pc Şoseaua de acum 

40 de ani, printre fantomele de acum 40 de ani. ( ... ) A ştiut să oprească vremea şi să trăiască numai în cca 
care s-a simtit bine." (Cezar Petrescu, Calea Victoriei, Minerva, l 982, p.58) 

Ri „( ... )Am crezut că mă simtcam deplasat numai aici, în tara românească, unde îmi spuneam că 
toate prefacerile s-au făcut mai rapid( ... ). Am constatat că oriunde la Paris, la Canncs, procesul a fost 
identic. ( ... ) Pretutindeni slugile au devenit stăpâni iar plăcerile lor au rămas brutale, de foste slugi( ... )." 
(Ibidem, p. 209) 
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privea cu suspiciune, era un mediu care nu răspundea realităţilor lui imediate, iar 
simbolurile lui nu puteau fi decodificate. Era prea complicat, iar uneori, destul de vio
lent: femei îmbrăcate elegant, bărbaţi spilcuiţi cu frac parfumat, oameni iubitori de 
igienă şi maniere, echipaje în harnaşament strălucitor, magazine luminoase, străzi pavate, 
etc. De cealaltă parte a tranşeei se aflau fii boiernaşilor, funcţionarilor ue oraş, 
liber-profesioniştilor, negustorilor şi comercianţilor, a militarilor de carieră, etc., care 
abia acum descopereau „cu adevărat ţara". 83 

Bariera psihologică care separa lumea urbană de cea rurală s-a rupt, urmând să 
se surmonteze uriaşul decalaj de civilizaţie şi mentalitate; acest rol îl va prelua cu 
rapiditate periferia oraşelor. Războiul a bulversat întregul cotidian, a schimbat caractere, 
a provocat traume colective puternice. Au urmat apoi anii 1940-1945, şi 50 de ani de 
regim opresiv în care individualitatea fiecărei persoane s-a transformat în obiect de 
schimb şi abuzuri. Oameni daţi afară din propriile case, închisoare dacă purtai barbă, 
ochelari şi un costum elegant sau pentru simplul motiv că spuneai: Îmi place Franz 
Kafka sau Sebastian Bach. Perioadele cuprinse între 1948-1962 şi 1979-1989 au provocat 
cele mai multe traume colective pe arii sociale vaste cu urmări devastatoare în prezent: 
procente uriaşe de analfabeţi şi anagramaţi în toate sectoarele funcţiilor de decizie, 
urmaşi ai celor care prelua puterea în 1945-1947; o prăbuşire spectaculoasă a nivelului 
de cultură şi educaţie elementară în rândurile elitelor politice şi intelectuale; accentuarea 
până la extrem a obişnuinţelor istorice şi transformării lor în obiceiuri imposibil de 
schimbat: abulia, trândăveala, înşelătoria, imitaţia, superficialitatea, vulgaritatea, mizeria, 
ignoranţa şi sărăcia cultivată în mod progresiv. 

Sistemul social a fost un permanent cataclism în derulare. Ca o telenovelă foileton. 
Zeci de domnitori şi sute de slujbaşi au căzut victime unei „nebunii înnăscute", patologice 
dacă nu genetice, caracterizate prin „apetitul pentru harţă şi ceartă al guvernanţilor care 
nu ezită să-şi omoare - fie în ascuns fie pe faţă-, guvernanţii. Pentru veacurile XVI-XVIII, 
„guvernarea românilor este caracterizată de absenţa legii şi a binelui comun, de 
autoritarism, de instabilitate şi de agitaţie sterilă."84 

Apoi, în ultimii două sute de ani de când se spune că durează România modernă, 
„totul în viaţa publi~ă şi privată este o babilonie fără sens, într-o dezordine şi într-o 
anarhie fără capăt." In interiorul sistemului social românesc, dacă îţi faci iluzia că vei 
reuşi să duci la capăt o iniţiativă, observi imediat că „lumea se mulţumeşte cu aparenţa. 
Sub aparenţă prea puţini îndrăznesc să coboare. De aici goana după expediente. Omul 
cel mai tare în expediente va fi omul cel mai tare la noi, va ajunge cel mai departe, se 
va sui cel mai sus, atunci când roata nu l-a făcut să se nască sus. Cei născuţi sus n'au 
nevoie de exepediente" căci oricum sistemul de valori este atât de impenetrabil faţă de 
adevăratele valori încât se simt cu adevărat protejaţii sorţii. 85 

Având astfel de caracteristici, societatea moldo-valahă a fost un fervent creuzet 
de patologii: melancolie, apatie, frenezie, bovarism, narcisism, nevroze variate, depresii, 
schizofrenii, demenţă, autism, complexul puterii şi cel de inferioritate, mitomanie, snobism, 
idiotism, imbecilitate, timiditate, lene şi trândăveală, lehamite, dezgustul pentru viaţă, 
grosolănii, la care îi putem adăuga pe senzitivi, vanitoşi, crapuloşi, fulgeraţi, etc. 

83 Cezar Petrescu, Întunecare, Albatros, Bucureşti, 1980, p. 51 
84 Cristian Preda, Poporul meu. Călători străini şi naţionalism românesc apud. Firea românilor, 

Ncmira, Bucureşti, 2000, p. 159 
ss D.Drăghiccscu, op.cit„ p. 339 şi p. 374 
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În a doua parte a acestui subcapitol, vom analiza o serie de tipuri de patologii 
întâlnite în societatea moldo-valahă, grupate cât mai variat posibil şi cât mai concentrat 
cu putinţă, pe măsură ce urcăm scara ierarhiilor sociale, indiferent de perioadă istorică. 
Aşadar, după ce am analizat cauzele lor vom urmări evoluţia lor prin proiecţiile nebuniei 
în mentalitatea colectivă. 

Vom analiza într-o primă etapă proiecţiile medievale şi premoderne ale nebuniei 
iar apoi proiecţiile modeme şi actuale ale aceluiaşi fenomen patologic. În final, după ce 
vom trece în revistă câteva tipuri de patologii urbane vom încheia demersul printr-un 
excurs final al nebuniei evidenţiat de actualitatea imediată. 

Nebunul este acela care vine dintr-un necunoscut misterios şi imprevizibil; 
misterioasă şi imprevizibilă rămâne atât destinaţia sa cât mai ales misiunea propriei 
existenţe. Europa medievală a preluat într-o formă mult schimbată sărbătoarea Satumaliilor 
din epoca romană, căreia i s-au substituit ca prilej de evocare, nebunul. Europa medievală 
a creat pentru magicul şi neînţelesul personaj, o lume şi un spaţiu numai al lui; o 
delimitare clară recunoscută şi respectată de către normali. Astfel, după cum în epoca 
romană, anual, pe 17 decembrie, sclavii deveneau pentru o săptămână egalii stăpânilor, 
tot aşa, o dată pe an, în marile oraşe ale Apusului, acosta „corabia nebunilor" şi se 
declanşa delirul pentru câteva zile în interiorul zidurilor. Aşa cum în antichitate, sclavii 
(care nu erau alienaţi), „caricaturizau obiceiurile şi comportamentul stăpânilor lor, le 
maimuţăreau mişcările, mersul, le trânteau obraznic în faţă adevăruri neplăcute" pentru 
că totul era permis iar „represiunile erau oprite de lege", 8 6 tot aşa, nebunii revărsaţi din 
spaţiul restrâns al corăbiei în oraşele interzise lor în restul anului, se maimuţăreau după 
pofta inimii, fiind imitaţi de locuitorii periferici. 

Obiceiul antic a fost completat în medieval cu o adăugire specifică epocii. Nebunii 
îşi alegeau pentru o săptămână un rege al lor care aduna toate „asociaţiile zurlii" din 
oraş sub sceptrul său; totul pentru „un amuzament reciproc: zurlii să distreze mulţimea, 
iar ei să petreacă pe seama entuziasmului străzii."87 

În spaţiul moldo-valah, nu avem date legate de astfel de asociaţii ale nebunilor 
în evul mediu însă cu siguranţă, ei erau cuprinşi în mahalalele şi satele calicilor. În 
Bucureşti, a existat în veacurile XVI sau XVII, un staroste al calicilor numit Stroe 
Fulgeratul (Nebunul). Nu ştim mai nimic de sistemul de organizare şi convieţuire din 

86 Rath-Vegh Istvan, Sărbătoarea nebunilor, Universal Dalsi, Institutul European, laşi, 1998, 
pp. 58-59 

Trebuie să remarcăm o seric de similitudini istorice ale fenomenului legat de pcnnitcrca de către 
societate a oricărui tip de manifestare. Dacă în antichitate, pentru numai o săptămână „hoarda de sclavi 
profita din plin" de egalitatea pcnnisă, iar în evul mediu, tot aşa dar numai pentru nebuni, în modernitate 
găsim repere care ne dezvăluie o prăbuşire irevocabilă a societăţilor spre vulg. La final de secol XVIII, 
Bcaumarchais afinna într-un fapt de scară „Am văzut nişte sclavi care se chinuiau să se distreze" - se referea 
desigur la noii îmbogăţiţi care ocupaseră palatele nobililor căzuţi în dizgraţie; mai târziu, după anii primului 
război mondial, în societatea românească, Cezar Petrescu confinna proeminenta fenomenului: „pretutindeni 
slugile au devenit stăpâni iar plăcerile lor au rămas brutale de foste slugi."(Ca/ea Victoriei, 1982, p. 58) 

87 Ibidem, p. 64-65 
Aflăm că o asociaţie zurlie „din Paris nu s-a mulţumit să aibă doar abate, ci şi-a ales un prinţ. 

Oricât s-ar părea, cu drepturile şi îndatoririle prinţului nebunilor se ocupa foarte serios şi parlamentul 
parizian." Mai mult, prinţul de drept al Parisului, Nicolas Joubert, a fost dat în judecată de membrii 
asociaţiei zurliilor deoarece „şi-a neglijat obligaţiile faţă de ci." Verdictul procesului a fost în favoarea 
nebunilor şi suna astfel: „Nicolas Joubert să fie obligat să organizeze intrarea triumfală a nebunilor în Paris, 
prin poarta St.Denis, şi să ţină adunarea generală cu ritualurile consfinţite de tradiţie. Dacă nu se va executa, 
să fie scos din funcţie şi să se aleagă alt şef de stat." 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



MENTALITĂŢI BUCUREŞTENE 283 

acel spaţiu interzis, al calicimii. În onomastica medievală şi premodernă românească se 
întâlnea ades porecla şi numele Deliul sau Telliul care însemna „viteazul până la nebunie". 
Un asemena personaj este amintit de Nicolae Iorga: Apostol Telliul. 88 

Printre sărbătorile românilor se află una specială dedicată unui anume Trifon. 
Numit de popor „trifon cel nebun", în ziua de celebrare, 1 februarie, „ziua Marts.Trifon, 
nu se lucrează de teama nebunelii."89 

Trif nebunul este o divinitate arhaică, arhaism susţinut de faptul că atributele sale 
sunt acelea de patron al gândacilor, lăcustelor şi viilor", numit adesea „stăpânul" şi 
„păstorul lupilor". Ultima ipostază este întâlnită în Bucovina pe când, de ipostaza sa de 
patron al viei şi vinului „se leagă probabil şi nume] de Trif Nebunul care trimite la 
extazul bahic. Ziua lui se ţine mai ales de către bărbaţi. În Bucovina se serbează ziua 
lui pentru înnebuneală, temându-se ca să nu înnebunească ca dânsul."90 

În mitologia românească, nebunia sau turbarea, pierderea raţiunii, era adusă şi de 
o divinitate cosmică întruchipată în vântul turbat care „bate cu osebire primăvara sau 
toamna când fierbe vinul, căci mulţi sunt atunci cu căţei şi gărgăuni la cap."91 

În cadrul antropologiei, s-a dezvolztat în ultimii ani o nouă ramură numită 
etnopsihiatrie care „poate fi definită ca studiere din perspectivă antropologică a maladiei 
mentale, în măsura în care aceasta din urmă ţine de o perspectivă specifică unei culturi 
determinate. Drumul către această nouă ramură a antroplogiei a fost determinat de 
„contradicţia dintre caracterul generalizabil al diagnosticului şi singularitatea manifestării 
sale, i-a făcut pe antroplogi, să repună în discuţie deosebirea dintre individ şi social, sau 
mai exact între ceea ce ţine de persoană şi destinul ei şi ceea ce ţine de cultură."92 

88 August Scriban, Dicţionarul Limbii Româneşti, ediţia 1-a, Institui de Arte Grafice Presa Bună, 
laşi, 1939, p. 82 

89 I.Aurel Candrca, Folclorul medical român comparat, Polirom, laşi, 1999, p. 230 
Între alte studii de specialitate pc acest culoar al etnografici şi mitologici populare, amintesc selectiv: 

Monica Budiş, Microcosmosu/ gospodăresc. Practici magice şi religioase de apărare, Paideia, 1998, Bucureşti; 
Antoaneta Olteanu, Metamorfozele sacrului. Dicţionar de mitologie populară, Paideia, 1998, Bucureşti, Ion 
Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo, Editura Fundatici Culturale Române, 1999, Bucureşti. 

90 S.Fl.Marian, Sărbătorile, /, p. 178 apaud, Ivan Evsccv, Dicţionar de Magie, demonologie şi 
mitologie românească, editura Amarcord, Timişoara, 1998, pp. 465-466 

„(„.)Legendele explică această nebuneală a lui Trif printr-un complex de motive legate de Maica 
Domnului: fie pentru faptul că alunei când mergea cu pruncul la biserică ci a tuşit-o(gcst necuviincios), fie 
eă o calcă pc rochie, fie că văzând-o, i-a zis cel albe îţi sunt picioarele." (E.N.Voronca, Studii de folclor, 
I, 76-8 I, apaud idem). 

Etnologul Ioan Ghinoiu afirmă despre Trif Nebunul că ar fi fost „potrivit tradiţiilor populare, un om 
necuviincios care ar fi speriat-o pe Maica Domnului în timp ce mergea, după datină, Ia biserică, la 40 de 
zile de Ia naşterea Pruncului Iisus Hristos, pentru moliftă(Bucovina, Moldova). Ca patron al insectelor se mai 
numeşte, local, Trifonul Viermilor (Muscel)." (Ioan Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an, Dicţionar, 
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997, p. 204) 

91 Ivan Evsccv, op.cit., p. 485 
„( ... ) Conform legendelor, vântul turbai s-a iscat din lupta dintre diavol şi bărbatul femeii care a 

murdărit cerul cu nccură\cnia unui copil. Este cel mai puternic vânt, cel mai de sus, aproape de cer; când 
coboară, face să turbeze oamenii şi animalele. Până Ia ci nu se poate ridica decât ciocârlia, care îndată 
turbează şi cade moartă Ia pământ. Este amestecat cu boala de care turbează oamenii." (idem) 

92 „( „. )Etnopsihiatria trebuie considerată o ramură a antropologici maladiei şi/sau antropologici 
medicale sau chiar a etnomedicinci: ea este în acest caz apropiată de psihiatria transculturală, de psihopatologia 
transculturală, de psihiatria interculturală sau chiar de sociologia maladiilor mentale şi de psihiatria socială, 
atunci cînd nu se confundă cu una sau alta din aceste discipline." (Pierre Bonte, Michcl Izard, Dicţionar de 
etnologie şi antropologie, Polirom, laşi, 1999, pp. 223-224) 
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Folclorul român a conservat variate forme de descântece privind lecuirea sau 
preîntâmpinarea nebuniei numită în limbajul popular „apucare" sau „tâmpinătură". 93 

Poziţ~a alienatului în spaţiul românesc a rămas stabilită în folclor şi regularizată 
de cutume. In Occidentul medieval, nebunul iese din anonimat; ei se aflau „închişi în 
spaţiul sacru al miracolului"; erau pedepsiţi cu biciuirea în joacă, fără durere iar oraşele 
adesea.suportau din bugetul lor banii pentru plecarea lor dintre zidurile cetăţii.94 

In spaţiul german îndeosebi, a existat unul dintre singurele componente reale 
privind viaţa nebunilor, legată adesea de ceea ce se numea „corabia nebunilor". Nebunii 
călătoreau pe aceste „ambarcatiuni romaneşti sau satirice, care îşi duceau de la un oraş 
la altul smintita încărcătură."9 

Corabia nebunilor putea fi oricând înlocuită cu o societate aruncată în anarhie. 
Un vechi proverb valah spune: „schimbarea domnilor, bucuria nebunilor". O descriere 
modernă a unei astfel de situaţii este aceea din 1802 când cerşetorii Bucureştilor pun 
stăpânire pe oraş timp de 40 de zile. Mai~ mult, Profesor Doctor Popescu Tismana a 
afirmat faptul că în perioadele de tulburări sociale, spitalul Grigore Balthazar „s-a golit 
pur şi simplu de pacienţi". Mi-a dat ca exemplu perioadele care au bulversat societatea 
Bucureştilor: decembrie 1989-martie 1990, iunie 1990, etc. Anarhii le şi basculările so
ciale sunt apropiate ca extaz mental cu vestitele corăbii ale nebunilor din evul mediu şi 
periculoasele lor debarcări în social, în interiorul cetăţii. Poate fi considerată această 
informaţie drept o formă contemporană a vechilor „debarcări" şi desigur, în a privii 
lucrurile din perspectiva intimităţii temporale şi senzitive a alienatului. 

O descriere fidelă a realităţilor cotidiene în care erau ancoraţi nebunii în evul 
mediu întâlnim în romanul Cavaleru/ inexistent scris de Italo Calvino. Pentru perioada 
secolelor IX-X, societatea considera că nu e tocmai corect să defineşti un „nebun" deoarece 
„e doar unul care există, dar nu ştie că există." Personajul este cunoscut pe întinderi uriaşe, 
este un nomad cu zeci de nume; în fiecare loc are o altă identitate. În unele sate este numit 
Omobo, în altul Gurdulu, apoi Gudi-lusuf, Ben-Stambul, Pestanbzul, Martibon, Omubun, 
Ombestia, Bertinzul, Urâtul din Vale sau Gian Tontul sau Pierre Nătângul. 96 

Acest personaj straniu trimite la nelipsitul Păcală al satelor româneşti.9 7 

93 Prezentăm un descântec de „tâmpinătură" preluat din judc1ul Teleorman: „La capul pământului/ 
E capul ursului,/Şi la capul ursului/E capul lupului/Cap de pară,/lnimă de vidră,/Crăpi, dracc,/l.Jcigaşe,/Că 
n-ai cc facc,/Că te-a bătut crucile„ .. " (I.Aurel Candrca, op.cit., p. 151) 

În Bucureştiul medieval, alicnatii erau cataloga\i ca „luati de iele, damblagii sau scca1i." (Paul 
Ccmovodcanu, N.Vătămanu, Contribu/ii la situa/ia medico-sanitară a oraşului Bucureşti în primele decenii 
ale secolului al XIX-iea, Materiale de Istoric şi Muzeografic, Bucureşti, voi.XIII, I 999 p. 122) 

94 Deşi accesul în biserici Ic era interzis, dreptul ccclcziastic „nu interzice folosirea tainelor. Biserica 
nu sanqioncază un preot nebun care şi-a pierdut minţile; dar, la Nurcmbcrg, în 1421, un preot nebun este 
alungat cu o solemnitate· deosebită, ca şi cum impuritatea ar fi fost multiplicată de caracterul sacru al 
personajului. Se întâmpla ca unii smintili să fie biciuiţi în public şi într-un fel de joc, să fie apoi unnărili 
într-o cursă simulată şi alunga!i din oraş cu lovituri de vergi. ( „. )Plecarea nebunilor se înscrie printre alte 
exiluri rituale." (Michcl Foucault, Istoria nebuniei în epoca clasică, Humanitas, 1996, Bucureşti, p. 15) 

95 „(„ .)Nebunii aveau atunci o existentă uşor rătăcitoare. Din oraşe erau alungaţi cu dragă inimă; 
erau lăsa!i să fugă pc câmpuri îndepărtate, atunci cînd nu erau încrcdin!a\i unor grupuri de negustori sau 
pelerini. Obiceiul era mai frecvent în Germania." (Ibidem, pp. 12-13) 

96 Jtalo Calvino, Cavalerul Inexistent, Univers, I 999, Bucureşti, pp.14-33 
97 „(„.)Prin neghiobia şi prostia lui, care, orice s-ar spune, arc şi ca partea ci de vină, în ansamblul 

manifestărilor săteşti parc o făptură diabolică, prin conscein1clc nefaste ale acestei prostii, când naturale, 
când simulate. Privind faptele lui Păcală din unghiul eticii comunitare, constatăm că în prostia lui, aparentă 
sau reală, în năzdrăvăniile lui reprobabile se află o scntin!ă morală a divinitălii." (Romulus Vulcăncscu, 
Mitologia română, p.601, apaud Ivan Evsccv, op.cit., p. 349) 

De remarcat faptul că nebunul în imaginarul medieval era ancorat puternic în mitologic şi miraculos; 
nebunia lui era când naturală, cînd simulată; era când cuprins de furii, cînd un bufon pus pc şotii. Despre 
reperele psiho-patologicc ale acestor stări sufleteşti, vom vorbi în ultima parte a demersului de fa\ă. 
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Nebunul era anocorat în sacru din perspectiva milei medievale, participând la 
puterile obscure ale mizeriei." El prelua asupra sa toate necazurile şi neajunsurile 
societăţii pentru ca aceasta să nu fie lovită de asemenea calamităţi. El era primit 
„pentru că venea de aiurea", părăsind oraşul către o destinaţie necunoscută, nebunul 
pleca întotdeauna „spre lumea celalaltă în luntrea sa nebună şi din lumea celalaltă vine 
atunci când debarcă."9 8 

Nebunul era protejatul divinităţii, iar preoţii nu ezitau adesea să amintească 
faptul că „nu trebuie uitat că Isus Cristos, de-a lungul întregii sale vieţi umane, a 
onorat oarecum nebunia; el a sanctificat-o, aşa cum a sanctificat şi infirmitatea vindecată, 
păcatul iertat, sărăcia făgăduită bogăţiile veşnice." Accesele de exaltare ale nebunului, 
inocenţa şi mizeria veşnică pe care şi-o asuma alături de insuportabilele stigmate 
sociale, îi „ofereau pretextul de a se umili" iar mila publică îi era conferită „prin graţie 
divină". Şi aceasta pentru că însuşi „Cristos a vrut să treacă în ochii tuturor drept 
dement, parcurgând astfel, în încercarea sa, toate mizeriile decăderii umane: nebunia 
devine astfel forma ultimă, ultimul grad al lui Dumnezeu întrupat, înaintea împlinirii 
şi eliberării Crucii." Astfel, „venind în această lume, Cristos acceptă să reia toate 
semnele condiţiei umane şi înseşi stigmatele naturii decăzute; de la mizerie la moarte, 
el a unnat un întreg drum de suferinţă care era şi drumul patimilor, al înţelepciunii 
uitate şi al nebuniei. "9 9 

Cu veacul al XVII-iea, proiecţia imaginară a nebuniei se transferă din transcedental 
în cotidianul apropiat temporal şi spaţial. Oraşele suprapopulate, lovite adesea de flagelul 
vagabondajului, al trândavilor veniţi de aiurea, începe să aibă reacţii. De acum, „nebunia 
este percepută pentru prima oară prin intermediul unei condamnări etice a leneviei şi 

într-o imanenţă socială garantată de comunitatea de muncă. („.)Tocmai în această altă 
lume, despărţită prin puterile sacre ale muncii, îşi va lua nebunia statutul pe care i-l 
cunoaştem." 1 00 

Veacul al XVII-iea, desacralizează nebunia alungând-o definitiv din mitologic; 
nebunia „devine o problemă de sensibilitate socială, apropiindu-se prin aceasta de ciumă, 
de dezordine, de scandal." 

98 Michcl Foucault, op.cit., pp.15-16 şi pp. 66--67 
„( ... )din evul mediu, nebunul dobândise un fel de densitate personală. lndividualilatc a personajului, 

desigur, mai mult decât a bolnavului. ( ... )"De pildă, „la Hamburg apare în 1376 o cista stolidorum (celula 
proştilor). Încă o probă a statutului special care îl dobândeşte nebunul, la sfârşitul Evului Mediu, este ciudata 
dezvoltare a coloniei Ghccl: loc de pelerinaj frecventat fără îndoială încă din secolul al X-lea, constituind 
un sat în care o treime din populatic era formată din alienati. (Ibidem, pp. 121-123) 

99 Ibidem, pp. 157-158 
Sfântul Vincent de Paul afirma în 1667: ,,pildă ne este domnul nostru care a vrut să fie înconjurat 

de lunatici, demonici, nebuni, ispitiţi, posedaţi. Aceşti oameni căzuti pradă puterilor inumanului formează 
în jurul celor care reprezintă întclepciunea eternă, în jurul celui care o încarnează, o perpetuă ocazie de 
glorificare." (idem) 

100 Ibidem, p. 77 
Nebunul intră în lumea excluşilor tocmai pentru că îşi arc locul printre săraci, vagabonzi, ncajutorati. 

Lumea ordonată a oraşelor începe să sorteze această lume amestecată şi să o integreze în ospicii speciale 
pentru sărmani, infirmi, răulăcători, etc. Nebunii îşi vor căpăta şi ci curând spatiul închis al ospiciului creat 
special pentru ci. Oraşele iau măsuri. Primele măsuri erau primitive, astfel că, „ în Grcnoblc exista un 
vânător de calici însărcinat să umble pc străzi şi să-i alunge pc vagabonzi."(lbidcm, p. 73) 
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Mai mult, ca fiinţă socială, omul atins de nebunie este „compromis până la 
culpabilitate." Nebunul intră în categoria Celuilalt, a Străinului sau Exclusului. Dintr-o 
dată, nebunul închis în celula sa ascunsă era adesea pus în faţa vizitatorilor curioşi, legat 
în lanţuri şi sub supravegherea biciului pe care temnicerul îl folosea fără oprelişti. 101 · 

Apoi, veacul al XVIII-lea, nebunia cu lumea sa bizară se transformă într-un veritabil 
spectacol public, destul de atractiv; a devenit ceva de privit. Nebunul nu mai este un 
„monstru ascuns în sine, ci animal cu mecanisme ciudate, bestialitate în care omul de 
multă vreme este abolit. Această situaţie va dura până la început de veac XIX. 102 

Ameninţarea nebuniei devine o „spaimă colectivă'', marile oraşe care aveau în 
preajma lor ospicii-închisori se simt ameninţate de monştrii aflaţi dincolo de ziduri. Astfel 
că oroarea medievală, desacralizată, se impune din nou „făcând să apară în metaforele 
groazei, o a doua panică" legată de pretinsele stricări ale aerului de către contagiunea 
nebuniei. Aceasta deşi izolată spaţial, contamina aerul punând în pericol oraşele. 103 

În spaţiul moldo-valah, după desfiinţarea mahalalei calicilor din Bucureşti (aceea 
din laşi a rezistat până în anii revoluţiilor modeme), alienaţii au fost „internaţi" sau mai 
bine zis închişi în mănăstiri-spital. Cei mai periculoşi au fost urcaţi la munte, în mănăstiri 
cât mai izolate. Dar, numărul lor era suficient de mare pentru a ridica serioase probleme 
şi în următoarea sută de ani; astfel încât, îndeosebi pentru Bucureşti, s-a decis organizarea 
unor secţii cu supraveghere medicală la Spitalul Colţea şi mai apoi la spitalele 
Sf.Pantelimon şi Filantropia. (veacul al XVIII-iea) Acestora li se adăuga ospiciul de la 
Mărcuţa în 1846. Ultimul se afla mult în afara oraşului, în preajma unei mici localităţi 
cu nume omonim. Abia după 1900 se va ridica primul ospiciu modem, cu paturi, apă 
potabilă, canalizare şi băi, cu personal specializat. Este vorba de actualul spital Dr. 
Alexandru Obregia din sudul Bucureştilor. 

Cauzele care dezvoltă şi permanentizează predispunerea la nebunie le-am abordat 
pe larg în prima parte a demersului. Completând discuţia cu factori de ansamblu, Michel 
Focault subliniază că „indivizii predispuşi la nebunie aparţin provinciilor care au fost 
mai multă vreme pradă ororilor războiului." Apoi, mizeria, „formează mediul cel mai 
favorabil pentru propagarea nebuniei: profesiuni periculoase sau insalubre, locuinţe în 

101 Michel Foucault, op.cit., pp.131-136 
În vestita închisoare-ospiciu de la Bicctrc, nebunii „erau arăta\i ca nişte animale ciudate oricărui 

bădăran care voia să dea o para. Unii temniceri erau foarte rcputati pentru abilitatea lor de a-i pune să facă 
nenumărate dansuri şi acrobat ii cu preţul cîtorva lovituri de bici. ( „. )Cu banii în mână crai condus de un 
ghid în compartimentul smintitilor. Erau vizitaţi un preot irlandez care dormea pc paic, un căpitan de vas 
pc care vederea oamenilor îl înfuria, căci tocmai nedreptatea omenească îl înncbunisc(să fi trăit în Moldo
Valahia! n.a.), un tînăr care cânta într-un mod fermecător." (Ibidem, p. 148) 

102 Ibidem, p. 149 
La final de secol XVIII, este dat în folosintă spitalul Salpctricre. Aici, „nebunele atinse de furie sînt 

inlănfUite ca nişte ciini la uşa celulei lor şi separate de gardicne şi de vizitatori printr-un culoar apărat printr-un 
grilaj de fier." La spitalul din Nantcs, era un adevărat „lux de încuietori, zăvoare, bare de fier pentru a 
închide por\ile carcerelor. Mici deschizători practicate lângă uşi erau prevăzute cu bare de fier şi cu obloane. 
Chiar lângă această deschizătură atârna un lanţ fixat în perete şi având la cclalaltă extremitate un vas de 
fontă semănând destul de bine cu un sabot în care alimentele erau depuse şi trecute printre barele 
deschizăturilor." (Ibidem, p. 151) 

103 „( ... )Se vorbeşte de febrele din închisori; se invocă acele căruţe cu condamnaţi, oamenii în 
lanţuri care traversează oraşele, lăsând în urmă o dâră a răului: îi sânt atribuite scorbutului contagiuni 
imaginare, se prevede că acrul viciat de boală va corupe cartierele de locuinţe." (Ibidem, p. 34 7) 
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centre prea populate sau nesănătoase, diverse intoxicaţii alimentare; influenţa profund 
demoralizatoare pe care o exercită mizeria, lipsa instruirii, lipsa prevederii, abuzul de 
alcool şi excesele venerice, insuficienţa hranei." 104 

Cât de mult se aseamănă această descriere cu societatea românescă din ultimii 
500 de ani! Anii de conflicte care au devastat ţările române coroborate cu abuzurile de 
satrap ale domnilor, boierilor sau vechililor au determinat adevărate patologii sociale în 
variate structuri sociale pe întregi generaţii. 105 

De aceeaşi părere este şi doctorul Alexandru Şuţu care la 1877 afirma despre 
„comoţiunile sociale şi politice care provoacă teroarea şi spaima" ce ocazionează 
„alienaţiunea mintală care adesea ia un caracter epidemic". Pe de altă parte, în interiorul 
corpului social, „maritagiurile nepotrivite şi disparate între indivizi de etate diferită, şi 
mai cu seamă maritagiile cu bărbaţi imorali şi cu tendinţe depravate, nu întârzie a 
provoca alienaţiunea mintală, aruncând în sufletul unor femei june astfel măritate 
tulburarea şi dubiul." Ori moderna societate românească contraria pe orice străin de 
uşurinţa cu care se făceau şi desfăceau maritagiile. 106 

104 Ibidem, p. 369 
„( ... )Din motive de bani, familiile sînt mai tiranice decât oriunde: numai fetele bogate se pot 

mărita; celelalte sunt reduse la alte mijloace de satisfacere care ruinează corpul şi deranjează manifcstărlc 

sufletului. Aceeaşi cauză favorizează libertinajul, iar acesta predispune la nebunie." Cât în ceea cc ar privi 
corpul social, se parc că „libertatea de conştiinţă comportă mai multe pericole decât autoritatea şi despotismul." 
(Ibidem, pp. 357--358) 

La 1910 situa1ia „alicna1ilor din România" se afla într-o „stare foarte tristă şi primitivă. Ospiciul 
principal al lării este Mărcuia, cu 690 bolnavi. Mai avem ospiciul Golia din laşi cu 100 paturi, mănăstirea· 
Neam! cu 100 de paturi, Madona Dudu din Craiova cu 80 de paturi (din fonduri private) şi depozitul 
provizoriu de Ia Institutul Caritatea cu 20 de paturi. Ele sunt ospicii mici şi sunt toate supra-încărcate de 
bolnavi." La Mărcu1a „clădirile străvechi abia se mai lin. Sunt joase, murdare, umede, rău distribuite, 
camerele sunt supraîncărcate de bolnavi. ( ... )Paturile, lipite unul de altul, sunt mult mai puţine decât trebuie, 
mulţi dorm pc jos. Nu avem sală de repaos pentru zi, nici pentru refectorii. Nu există conducte de apă 
potabilă. Suntem sili!i a căra, cu o saca, această apă de la un dubios izvor de lângă ospiciu. Acest izvor vine 
de sub solul unui vechi cimitir unde în anii 1863-1866 s-au îngropat toJi morţii de holeră din capitală şi 

apoi până la 1900 s-au îngropat toţi decedaţii de boli, adesea infecţioase a tuturor spitalelor. Adesea apa 
aceasta determină dizenteric." (Dr. Alexandru Obrcgia, Noul opsiciu de alienaţi de lângă Bucureşti, Institutul 
de Arte Grafice Carol Gobl, Bucureşti, 1910, p.p. 8-9) 

Alte lucrări despre organizarea medicală a spitalelor pentru alienaţi din România amintesc: Spitalul 
Central de Boli Mintale şi Nervoase din Bucureşti, Tipografiile Române Unite S.A., Bucureşti, 1928; 
Regulament pentru conducerea azilului Sevasti Cos/eseu din str. li lunie(Filarct), Bucureşti, 1921; Grigore 
Muscclcanu, Prima fondaţiune a ospiciului Sfântului Pantelimon şi reedificarea lui, Bucureşti, 1868. 

ios De pildă, în veacurile XVlll-XIX, teritoriul moldo-valah a cunoscut devastări care au durat zeci 
de ani: 1686-1699-1701; 1716-1719, 1736-1739, 1756-1767, 1786-1791, 1806-1812, 1821-1822, 1848-
1849, 1853-1857, 1877-1878. La acestea s-au adăugat abuzurile claselor boiereşti ale căror privilegii erau 
reduse abia către 1830-1831 şi desfiinţate sub Cuza dar cu repercursiuni practice după 1867. Mentalitatea 
de satrap a funcţionarului nu a putut fi schimbată decât parţial în anii interbelici dar a revenit la formele 
pre-modeme de comportament cu toate detaliile puse la punct între 1948-1990. Adăugând şi marile basculări 
colective pc care societatea românească Ic-a trăit în ultima sută de ani: 1915-1919, 1940-1945, 1948-1990, 
ne putem permite rezerve în ceea ce priveşte deplinul echilibru mental al corpului social cât mai ales al celor 
care pretind că îl monitorizează. Nu au putut exista decât reacţii spontane şi violente şi doar individuale: 
Caragiale s-a autocxilat Ia Berlin până la moarte, Urmuz s-a sinucis, alţii au crăpat în mizerie precum Octav 
Şuluţiu sau Ştefan Pctică poetul, dar cei mai mulţi au ales emigrarea. 

106 Alexandru Şuţu, op.cit., p. 53 
vezi şi M.Maurice Violcttc, La Demoralisation de la jeunesse par Ies lectures criminels, 2c Congres 

national contre Pornografic, Paris, 191 O. 
Depravarea, viaia dezordonată determină numeroase perversiuni sexuale, fobii, psihoze din care 

amintim selectiv din dicţionarul redactat de Ernst Bomeman(versiunea în lima română Nicoale Merişanu): 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



288 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XVI 

Aceasta în lumea oraşelor. În lumea satelor, doctorul Alexandru Şutu sublinia la 
mijloc de secol XIX, „starea deplorabilă, materială şi morală, a tăranului român care 
este cunoscută de toti. („.) Locuintele celor mai mulţi sunt rău construite consistând din 
nişte bordee ale căror acoperişuri abia se înalţă cu câteva palme de pe suprafaţa pământului 
şi care printr-o ferestruie abia pot primii lumină şi aer."107 

La aceasta se adaugă „acţiunea unei educaţiuni vicioase". Astfel, „deşteptarea 
prea 'timpurie la copil a unor idei intelectuale ce nu sunt în stare de a le înţelege, sau 
care nu sunt în raport cu etatea lor", pot determina demenţa precoce. 108 Fenomenul este 
foarte bine descris în beletristică de către Pascal Bruckner în romanul Copilul divin. 109 

Anxietatea (este definită de J.Dclay ca o teamă fără obiect. Ea poate fi privită ca trăirea unui pericol 
iminent şi nedefinit, o stare de tensiune afectivă continuă, răul amcnin!ător nu poate fi nici definit, nici 
înlăturat. Anxietatea este legată de dialectica confort/disconfort, realizare/frustrare, eşec social/personal -
toate marcate subconştient, cu izbucniri imprevizibile. Anxietatea apare de obicei la persoanele sensibile, cu 
înclina!ii artistice, după toate statisticile medicale) 

Automutilarea (este asimilată moliva1ional cu suicidul şi refuzul alimentar, în esenţă o tulburare a 
instinctelor de conservare, care în cazul automutilării semnifică dorinţa autopunitici. Se manifestă în 
schizofrenic, epilepsie, melancolic, etc. Fonnc multiple: arderea unui membru, tăierea limbii, scoaterea 
ochilor, castrarea, etc). 

Azoolilia (contemplarea obiectelor cu scmnficaţic erotică, o formă specială fiind pigmalionismul -
raport sexual cu statui, manechine) 

Cleptolagnia (impulsiunca spre furat, însoţită de starea de cxcita!ic sexuală şi voluptate.) 
Ondinism (erotism axat pc mişcarea valurilor mării) 
Corofilie (femei mature care se simt excitate doar cu sau în prezenţa fctilclor imberbe) 
Cunilincţie (lingcrea şi sugcrca clitorisului şi labiilor mici. Poate fi homosexuală - safism, sau 

heterosexuală) 

Parafreria (boala debutează după 30-35 de ani. Semne de schimbare vestimentară, îşi ornează 
hainele cu panglici, decoraţii, după cum se consideră: personalitate religioasă, militară, etc. Acest bolnav 
duce de fapt o dublă cxistcn!ă. Poate munci ca înainte, dar intelectual începe să aibă halucinaţii, o dispoziţie 
exaltată spre dcliruri, viziuni, etc. 

Printre fobii amintesc selectiv: astrafobie (teama de fulgere); atefobie(tcama de ziduri, de ruine); 
chionofobie (teama de zăpadă); nitofobie (teama de legende); ornitofobie (teama de păsări); lenofobie 
(teama de obiecte aşezate la stănga); nlctofobie (teama de noapte), etc. 

Ernest Borncman, Dizionario de/I' erotismo, la Fisio/ogia, la Psocologia, la practiche, 
l 'immaginario, la patologia, la Storia dell 'Amore e de/I Sesso, Milano, 1988 

În limba romănă, se află lucrarea de specialitate a doctorului George Ionescu, Psihiatrie clinică -
Standardizată şi codificată, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000 

107 Ibidem, p. 131 
108 Alexandru Şuţu prezintă şi un exemplu prin biografia unui tănăr bucovinean adus la ospiciul Mărcuţa. 

Acesta, a fost crescut „până la etatea de 16 ani în mijlocul părinţilor lui, cultivatori modeşti din Bucovina, liberi 
altfel de orice influenţă creditară, a fost adoptat de o persoană avută din România de dincolo de Milcov şi trimis 
a studia în Europa. Existenţa intelectuală la care a fost supus în avutele pensionate din Berlin, opusă cu totul 
aceleia cc petrecea până atunci în ţară, studiul musicii, frecventarea teatrelor, luxul în care începu a trăi, dezvoltară 
cu încetul un ncvrosism care se manifesta în fonnc de accese. Reîntoarcerea sa în ţară şi intrarea sa în magistratură, 
n-a adus nici un remediu la această stare; o cmotic fără însemnătate provocă la dânsul o stare mai acută care se 
tennină în câteva săptămâni prin o demenţă incurabilă." (Ibidem, pp. 49-50) 

La o privire mai atentă asupra acestui caz dctcnninat de contrastul izbitor dintre Occident şi Moldo
Valahia înlclcgcm mai bine noua perspectivă patologică a „complexului Dinicu Golcscu" trăit de generaţii de 
boieri tineri care studiau în Apus şi se readaptau cu mare greutate în Bucureşti sau laşi. De aceea au simlit 
nevoia imperioasă a schimbărilor radicale şi de aici rcfonnclc din 1848-1849, 1859-1867 dar şi transfonnarea 
caselor boiereşti orientale în mici palate occidentale deşi peisajul urban continua să fie unul oriental. Şi de aici 
perpetua chestiune a fonnei fără fond, care este de fapt, o inadaptare a unor teorii la o realitate organică diferită. 

109 vezi Pascal Bruckncr, Copilul divin, Ncmira, Bucureşti, 1996 
Din literatura de specialitate menţionez lucrarea: Wilhelm Stckcl, Recomandări psihanalitice pentru 

mame, Editura Trei, Bucureşti 
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Pentru spaţiul românesc modem a existat o specificitate a morbidităţii determinată 
de intoxicaţiunea palustră care „provoacă cu încetul dezvoltarea maniei şi melancoliei". 
Apoi întâlnitele contagiuni precum pneumonia, febra tifoidă, variola, holera, afecţiunile 
acute şi cronice ale organelor digestive, hepatitele, onanismul, metritele şi ovaritele 
cronice, sunt adesea punctul de plecare şi cause ocasionale de multe morbe mintale, prin 
delirul pe care-l provoacă." La acestea se adaugă consumul de alcool, opium şi îndeosebi 
alimentele alterate care pot provoca nevropatii foarte grave însoţite de leziuni foarte 
grave având caractere speciale." 110 

Se pare că societatea românească nu a scăpat nici astăzi de inflaţia alimentelor 
expirate şi alcoolul contrafăcut, care se consumă în cantităţi îngrijorătoare. Desigur, 
toate acestea, din cauza sărăciei care la rândul ei determină mizeria sub toate aspectele: 
socială, economică, morală, etc. Potrivit economiştilor francezi din veacul al XVIII-iea, 
„nu trebuie să existe săraci într-un stat bine guvernat, în afară de cei care se nasc în 
sărăcie sau care ajung la ea din întâmplare." Se pare că guvernanţii moldo-valahi încă 
mai orbecăie prin teoretizări complicate când totul s-ar reduce la un efort continuu şi 
perseverent către o guvernare eficientă pentru binele public şi nu deplina satisfacere 
personală şi clientelară. 111 

Acum, vom încerca să reconstituim cu ajutorul literaturii de specialitate, lumea 
alienatului. Dacă pentru societate nebunul era un exclus, un străin, cum vedea el societatea 
şi cum se raporta la ea? Vom încerca să vedem lumea cu ochii lui şi să-i ascultăm 

părerile. Căci, „a construi o lume imaginară şi a trăi în ea nu este la îndemâna oricui."112 

110 Alexandru Şuţu, op.cit., p. S I 
111 „( ... )Cât face omul, atât face şi pământul. Dacă omul c nul, aşa c şi pământul." (Michcl Foucault, 

op.cit., pp. 397-399) Aşadar, dacă România este bogată, nu este vina ei decât că este locuită de oameni care 
nu au capacităţi clinice pentru a realiza aceste rcalităti extraordinare. Doar proverbul nostru spune că 
„Dumnezeu iii dă dar nu-ţi bagă în traistă". În ceea cc priveşte sărăcia galopantă care macină România 
amintesc lucrarea: Sărăcia şi drepturile omului, România, 1998. 

lată cum stăteau rcalitătile româneşti în 1998: „70% din populatic arc un nivel de viată mai scăzut 
decât cel decent, existând chiar tendinta unei sărăciri treptate. ( ... ) Peste 72% din populatia tânără, conform 
unui sondaj publicat recent de Gallup, doreşte să părăsească ţara şi 67% din cadrul aceleiaşi categorii de 
vârstă - conform sondajului Barometru, consideră că mita şi relaţiile sunt importante pentru a reuşi în viată, 
în timp cc 47% se îndoiesc că prin muncă grea vor reuşi." 

În concluzie, „ritmul procesului de sărăcire sau de vulnerabilitate profundă fată de sărăcie este, 
în multe privintc, comparabil cu cel din multe ţări subdezvoltate, şi este substanţial mai ridicat decât în alte 
lări europene sau est europene." Şi nu în ultimul rând, „copiii, persoanele în vârstă sau minoritătile discriminate 
ştiu că preţul unei relative siguranţe materiale este acela de a tolera abuzurile împotriva demnitătii, libertăţii 
sau liniştii lor." (Warrcn Crowther, Eliberarea de sărăcie - un drept al omului, apaud ibidem, pp.73-94) 

Comparând sumbra realitate descrisă mai sus cu etapele istorice ale României, ele sunt comparabile 
cu perioada ultimei faze ale regimului fanariot. Locul boierilor şi al vechililor a fost luat de aparatul 
birocratic al statului care la adăpostul înclinărilor supuse din cap în faţa superiorilor lor, îşi permit abuzurile 
pc faţă, flră remuşcări ale încălcării legilor, adoptate chiar de către superiorii lor. ln concluzie, nu regimul 
fanariot a determinat sărăcirea României ci el a fost creat de fervenţii sociali care structurează România 
cultural, mental şi patologic. 

112 Eugene Minkowski, Schizofrenia, IRI, Bucureşti, 1999, p. 131. Sau cum spunea Michcl Foucault, 
„sufletul nebunului nu este nebun". 

„( ... )În nebunie totalitatea sufletului şi corpului se fragmentează nu după clementele care o constituie 
metafizic; ci după figuri care învăluie într-un fel de unitate derizorie segmente ale corpului şi idei ale 
sufletului. Fragmente care izolează omul de el însuşi, dar mai ales de realitate; fragmente care, dctaşându
sc, au format unitatea ireală a unei fantasme, şi chiar în virtutea acestei autonomii o impun adevărului. 
Nebunia nu constă decât de dereglarea imaginatici." (Michel Foucault, op.cit., p. 230) 
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Unul dintre subiecţii pe care i-am selectat pentru demersul meu afirmă că „totul 
este nemişcare în jurul meu. Lucrurile sunt izolate, fiecare pentru sine, fără să evoce 
nimic. Anumite lucruri care ar trebui să genereze o amintire, să evoce o mulţime de idei, 
să formeze un tablou rămân izolate. ( ... )Am pierdut contactul cu toate categoriile de 
lucruri. Noţiunea de valoare, de dificultate au dispărut. Nu mai există flux între ele şi 
mine, nu mă mai pot lăsa în voia curentului. În jurul meu este o fixitate absolută. Am 
încă şi mai puţină mobilitate pentru viitor, decât pentru prezent şi trecut. Este în mine 
un fel de mimă care nu-mi permite să iau în considerare viitorul. Puterea creatoare este 
abolită în mine. Văd viitorul ca pe o repetare a trecutului." 113 

Repetare a trecutului trăim şi noi în societatea românească care revine ciclic la 
formele primitive de manifestare: abuz, vulgaritate, imitaţii groteşti, maimuţăreli, zbierete 
ca substitut al conversaţiei, prăbuşirea în mizerie, lehamite şi reacţii violente la orice 
atingere fugară a cotidianului. 114 Desigur, toate acestea nu sunt halucinaţiile unui cultivat 
lovit de demenţă ci demenţa vulgară a unui corp social majoritar care se erijează într-un 
factor primordial care monitorizează normalitatea. 

Pentru alienat, timpul devine substanţial - aşa cum afirma Immanuel Kant. Spaţiul 
temporal poate fi penetrat într-un dute-vino cu o uşurinţă de invidiat. Pentru un alt 
subiect, „trecutul este abis. Viitorul este munte. În felul acesta mi-a venit ideea de a lăsa 
o zi-tampon între trecut şi viitor. Pe parcursul acestei zile caut să nu fac nimic-nimic. 
Am rămas astfel 24 de ore fără ca măcar să urinez. A-mi readuce impresiile de acum 
15 ani, a întoarce timpul, a muri cu aceleaşi impresii cu care te-ai născut, a face mişcări 
în cerc, ca să nu te dezrădăcinezi, iată ce-aşi dori. 115 În afară de raţiune, care n-a suferit 
şi este intactă, tot restul e complet dereglat. ( ... )Mi s-a întâmplat de când sunt bolnav, 
să suprim impresia de timp. Pentru mine timpul nu contează, cheltuiesc o groază de timp 

11 1 Eugene Minkowski, op.cit., pp. 93-94 
„( ... )nebunia este natura pierdută, sensibilul derutat, rătăcirea dorinţei, timpul deposedat de 

dimensiunile sale; este imediateţea pierdută în infinitul medierilor. Faţă de aceasta, natura este o nebunie 
abolită." (Michcl Foucault, op.cit., p. 364) 

114 „(„.)Nu mai vezi un sărut mâinile spus cu drag şi cu un zâmbet larg, nu mai vezi o pălărie scoasă 
cu respect în faţa unui cunoscut sau a unei doamne, nu mai vezi mâna aceea întinsă frumos care se 
chinuieşte şi ca să însemne un, poftiţi, vă rog, nu mai vezi nici zâmbetul şoferului care opreşte în trafic 
pentru a-ţi face loc sau pentru a te lăsa să treci strada. Nimic, nimic, numai lupta surdă pentru un milimetru 
în plus, pentru o avansare, un fel de cursă nebună de călcat în picioare, cu iluzia că ajungem mai repede 
la ţintă, fără să ne dăm scama că viaţa s-a transformat într-o orbecăială fără direcţie,. Fără rost, fără cauză. 
Totul este smuceală, ghiont, şut, scatoalcă, acuzaţie, resentiment, acreală„ .. " (Cornel Nistorescu, Defilare 
de măşti, Evenimentul Zilei, nr.2619, 31 ianuarie 200 I, p. I) 

Cât de mult seamănă acest pasaj actual cu un altul, care descrie aceleaşi locuri, dar din Bucureştiul, 
anilor 20'. Oraşul era o adevărată arenă de alergări demente unde „umilul muncitor" alerga pentru o pâine, 
ca astăzi, „speculanţii, samsarii de bursă, marii cxcroci ai zilei alergau după îmbogăţire"; „măscăricii şi 

proxeneţii alergau după vânaturi noi, după copile de 13 ani, cu viciul în sânge din leagăn. Şoferii alergau 
beţi pc străzile capitalei după victime noi pc care Ic lăsau cadou Morgii. Negustorii se întreceau între ci 
în alergări de jaf. Parlamentarii alergau după permise, permisele după vagoane, vagoanele după Ici şi leii 
după cxcroci. Pungaşii alergau după lovituri, sergenţii după pungaşi şi toţi laolaltă după cxcroci" ... ca şi 

astăzi! (Radu Cosmin, Babylon, Editura Rampa, Bucureşti, 1921, p. 228) 
115 Se pare că unii reuşesc în nebunia lor să se menţină între pereţii oglinzilor temporale. Cezar 

Petrescu prezintă un astfel de personaj anonim: „Ai văzut cât de străină trece prin această lume nouă? Ea 
se plimbă pc Şoseaua de acum 40 de ani, printre fantomele de acum 40 de ani. („.)A ştiut să oprească 
vremea şi să trăiască numai în cca care s-a simţit binc."(Cczar Petrescu, op.cit., p. 58) 
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pentru cel mai mic act din viaţa de toate zilele. Simt că raţionez bine, dar în absolut, 
căci am pierdut contactul cu viaţa." 116 

Deşi poartă în mod coerent o conversaţie, alienatul care suferă de demenţă precoce 
se defineşte astfel: „stăm de vorbă împreună, dar asta mi se pare ireal, sunt în afara 
oricărei gândiri umane. Gândirea mea e iluzorie, îmi este străină; e rece ... sunt alienat 
din cauza decăderii spiritului. Sunt cariat, m-am privit într-o oglindă, n-a mai rămas 
nimic din mine. ( ... )Puteţi să mă întrebaţi despre orice, voi şti să vă răspund; dar am 
impresia că nimic nu există." 117 

Spaţiul de liberă manifestare a alienatului a fost larg reprezentat în Evul mediu 
prin poziţia privilegiată pe care a ocupat-o ca personaj intermediar între forţele malefice 
de dincolo şi societatea normalilor care căutau bunăvoinţa acestora. Şi tocmai aceşti 
bieţi nebuni erau negociatorii căci, nebunia lor ca manifestare era un limbaj considerat 
a fi venit de pe cealaltă lume şi intraductibil lumii noastre. Ei, nebunii, cunosc realităţile 
acelei lumi tenebroase, misterioase şi magice, unde totul se răstoarnă şi totul este posibil, 
unde imprevizibilul este stăpân absolut peste destine. Manifestările lor sunt de fapt 
normale, limbajul şi comportamentul lor este un echivalent cu al oamenilor normali 
numai că ele sunt de neînţeles pentru noi, fiind preluate din lumea cealaltă şi de aceea 
normalii nu pot decripta simbolurile gesturilor. 

Nebunul era fiinţa care tranzita spaţiul dintre cele două lumi iar nebunia lui era 
calitatea care îl ajuta să înţeleagă această trecere. Orice trecere era violentă, imprevizibilă, 
adesea înspăimântătoare, un drum de iniţiere codificat. Îl cunoşteai pe deplin numai prin 
alienare. Societatea medievală avea această percepţie mitologică faţă nebun. Furiile lui 
erau reacţii potrivite la strâmbătatea lumii normale de afară în comparaţie cu cealaltă 
lume în care intra periodic. Nebunul avea propria lui societate. Exista un oraş sau un sat 
al nebunilor, un fel de celalaltă lume dar nu cea autentică ci spaţiul preliminar dintre 
cele două lumi:aceea ştiută de toată lumea şi aceea la care avea acces nebunul prin 
halucinaţiile şi delirul său. Aceste locuri erau ale lor şi periodic, oraşele îi primeau cu 
fast şi zile de petreceri pentru a câştiga bunăvoinţa sfinţilor şi apostolilor pentru sufletele 
lor greu încercate de războaie, foamete, sărăcie, ciumă. 

Nebunul prelua asupra sa toate aceste neajunsuri ale unei existenţe imprevizibile, 
toate greutăţile unei vieţi dificile şi primejdioase, la limită. Trăia în afara oraşelor, 
dincolo de siguranţa zidurilor dar avea propria-i siguranţă indestructibilă, mai puternică 
decât cele mai înalte ziduri din lume: propriul delir. Adică accesul într-un dincolo care-i 
înspăimânta şi pe cei mai cruzi războinici. Regii i-au luat drept bufoni dar de fapt, 
înţelepţi răsturnaţi. Delirul şi halucinaţiile lor erau înţelepciuni răsturnate care trebuiau 
decodificate şi aflat astfel preţiosul adevăr venit de dincolo, din experienţele stranii 

116 Eugene Minkowski, op.cit., pp. I 08-11 O 
„( ... )în nebunie omul îşi descoperă adevărul, vindecarea c găsibilă tocmai pornind de la adevărul său 

şi chiar de la fondul nebuniei sale. ( ... )omul nu devine natură pentru ci însuşi dccăt în măsura în care c 
capabil de nebunie." (Michcl Foucault, op.cit., pp.501-502 şi 506) 

A se vedea şi lucrarea: M.Guyau, la genese de I 'idee de temps, Paris, 1890, cap. V, Les illusions 
du lemps normales el pathologiques, pp. 85-116 

111 Eugen Minkowski, op.cit., pp. 111-114 
„( ... )A te îndepărta de raţiune fără să ştii, pentru că eşti lipsit de idei, înseamnă a fi imbecil; a te 

îndepărta de raţiune cu bună ştiinţă, pentru că eşti sclavul unei pasiuni violente, înseamnă a fi slab; dar a 
te îndepărta de ca cu încredere şi cu ferma convingere că o urmezi, iată, mi se parc, ceea cc se cheamă a 
fi nebun." (Michcl Foucault, op.cit., p. 185) 
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trăite de ei pe cealaltă lume. Apoi, nobilii i-au adus la curţile lor, unii având familii de 
nebuni. Toţi aveau nevoie de ei, de experienţele delirului lor sau de inţelepciunea 
răsturnată pe care normalii nu o au, uneori chiar dacă este pusă în poziţie corectă. 

Finalul Evului Mediu, perioada de premodemitate, topită în autoritatea absolută 
a regelui şi a statului, dizolvă mitologiile folclorice şi le construieşte pe cele naţionale. 
Nebunul devine o componentă socială marginală, o monstruozitate a naturii imperfecte. 
Este smuls din imaginarul mitologic şi amplasat în imaginarul marginal al societăţii. 

Orice corpus marginal trebuia supravegheat pentru a nu se extinde peste întreaga societate 
şi să primejduiască astfel puterea statului şi a regelui. Lumea lui devine izolare, întuneric, 
violenţe şi umilinţe. Nu ştim exact dacă opiniile unui dement precoce din veacul al 
Xii-lea, lăsat să umble liber impunând teamă şi respect oriunde circula, avea aceleaşi 
gânduri cu ale subiecţilor prezentaţi deja mai sus şi care au trăit la cumpăna dintre 
secolul XIX şi XX, în camere izolate şi permanent supravegheaţi. Exteriorul desigur a 
creionat raporturi de gândire chiar dacă halucinatorie şi delirantă. 

O primă listare a tipurilor de patologii aflate pe diferite trepte ale nebuniei, a fost 
realizată în veacul al XVII-iea de Esquirol. Potrivit graficului care cuprinde „întreaga 
varietate a debilităţilor mintale" realizate de acesta, pe primul loc al unei scări 

descrescătoare, „se plasează proştii. Aceştia pot depune mărturie, îşi pot face testamentul, 
se pot căsători dar nu pot intra în diferite ordine, nici să îndeplinească o anumită sarcină 
căci sunt ca nişte copii care se apropie de pubertate."118 

Prostul, în general ignorant, scrupulos şi încăpăţânat are adesea aspectul unui 
grosolan. Tipologia generală a grosolanului se apropie foarte mult de aceea a prostului, 
tipologie foarte bine reprezentată în folclor: „Prostul până nu este fudul, nu este prost 
îndeajuns". Prostul sau grosolanul ignorant, se manifestă adesea „vorbind cu glas tare. 
Nu are încredere în prieteni şi rude, în schimb destăinuieşte slujitorilor lui cele mai 
importante secrete. Când se aşează pe scaun, ridică veştmântul mai sus de genunchi şi 
i se vede goliciunea. Pe stradă nu se arată interesat şi nu rămâne mirat de nimic, afară 
numai dacă dă cu ochii de un bou, măgar sau ţap. În cămară, îmbucă grăbit de ici, de 
colo şi bea numai vin neîndoit. Face curte slujnicei (sau secretarei n.a.) care frământa 
piine, dar se fereşte să fie văzut. Părăseşte masa ca să dea nutreţ vitelor."( ... )În concluzie, 
„fără să fie o boală, absenţa delicateţei creează o patologie socială în care victimele sunt 
normalii." 119 

11s Ibidem, op.cit., p.131 
119 „( ... )Dacă are nevoie de ceva cerc cu insolenţă săi se împrumute, fără să se gândească o clipă că 

ar putea fi refuzat. Întârzie restituirea obiectelor, foloseşte uneltele şi aparatele altora. („ .)Dacă este refuzat în 
cererile sale, lipsa de tact devine vizibilă. Tactica sa este să ceară, să reclame, să ameninţe, să tulbure totul pînă 
când rezistentele celorlalţi vor ceda la solicitudinile lui. („ .)Nu este interesat de necazurile şi disconfortul pc 
care Ic produce prin comportamentul său. („.)Se crede îndreptăţit să facă vizite şi să participe la reuniuni la 
care nu a fost invitat. (.„)Femeile grosolane nu se îngrijesc de detaliile vestimentare, adoptă poziţii indecente, 
iar faţă de celelalte femei se poartă cu o lipsă crasă de intimitate." (Dr. Florin Tudose, Psihopolitica - FaLr 
tratai de psihopatologie socială, Editura Infomedia, Bucureşti, 1996, pp. I 03-107 

Cotidianul actual românesc este dominat de aceia „care nu sunt ceea cc doresc să pară." Astfel că 
„în cercuri restrânse sau stând în faţa micilor ecrane, asistăm tot mai mult la şouri penibile ale unor indivizi 
ce vor cu tot dinandinsul să pară cu totul altceva decît sâni în realitate. Numai că damful de mitocănie nu 
dispare nici dacă e ascuns sub parfurmuri scumpe, trăsnitoare. Costumele şi pomezile plătite cu bani grei 
nu reuşesc să mascheze pornirile de mahala." (Când nu eşti ceea ce pari, Naţional, an.V, nr.1275, 10 august 
2001, p.1) 
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Vecin al prostului este vanitosul care „adesea este un mediocru şi un prost. El nu 
se poate ridica nici măcar la nivelul orgoliului obişnuit. Vrea să triumfe, să-şi umilească 
rivalii, dar ambiţiile sale sunt meschine."120 

O realitate social-patologică care alimentează întotdeauna substructurile nebuniei, 
este marea categorie a anonimilor. Foarte des, anonimul „se plasează în aceeaşi poziţie 
psihologică cu masturbantul. El îşi neagă fapta chiar dacă este prins în flagrant delict." 
Cum o „societate sănătoasă nu generează anonimi" putem deduce situaţia psiho-patologică 
a societăţii bucureştene în ansamblu. 121 

A doua treaptă pe scara lui Esquirol este ocupată de imbecili. Numiţi şi fatui, 
imbecililor „nu li se poate încredinţa nici o responsabilitate, mintea lor fiind sub vârsta 
raţiunii ca a unor copii de mai puţin de şapte ani."122 Potrivit lui Mina Minovici, 
„lăcomia neînfrânată e şi ea una din carateristicile imbecilului." 123 Fizionomia unui 
imbecil, potrivit doctorului Alexandru Şuţu, este următoarea: „craniul este macrocefal 
sau microcefal (seamană cu acela al idiotului), trăsăturile obrazului sunt groase, nasul 
turtit, buze atâmânde, ochii fără expresie şi izbiţi unori de strabism; la unii figura ia 
expresiunea animalului, a cîinelui de exemplu, a păsării, prin p,roeminenţa exagerată a 
gurii şi a nasului. Urechile vor fi mari, depărtate de craniu."1 4 

În apropierea imbecilului se află idiotul căruia îi lipseşte „aproape complet orice 
scânteie de inteligenţă. („ .)Chiar în formă atenuată, nu e niciodată capabil de o sforţare 
cerebrală." Fie microcefal sau hidrocefal, idiotul este un exibiţionist, este „foarte sâcâitor" 
şi este un „onanist neînfrânat". 125 Un idiot poate fi recunoscut prin „lipsa de paralelism 
între faţă şi părţile laterale, între o jumătate a feţei şi cealaltă, ar zice cineva că individul 
râde sau plânge. Statura acestor indivizi este mică; ei sunt pitici deşi cu mâini şi braţe 
mari şi lungi. („.)Mişcările lor sunt neregulate; unii merg aplecaţi balansându-se la 
dreapta şi la stânga, alţii sărind, ca într-un mod spasmodic, şezând chiar, ei au mişcări 
convulsive cu mâinile, cu picioarele, cu capul, unii se leagănă în pat toată ziua, alţii se 
strâmbă, îşi muşcă mâinile, îşi lovesc capul, etc." 126 

120 Ibidem, p. 135 
Spre deosebire de vanitos, snobul, „caz particular de bovaric", este de fapt un „debil" total „nepriceput 

la sarcinile cele mai mediocre". Prostul, vanitosul sau snobul care adesea suferă de ideea fixă de a fi 
altcineva decât ceea cc este, poate fi confundat cu un bovaric. Doar în aparentă însă. Intervine o difcrenlă 
de structură mcnlală: pe când bovaricul detine „capacitatea de a se concepe altul decât este" şi reuşeşte prin 
efort intclecual şi imaginar, proslul, meschinul şi snobul reuşesc în aparentă: vcstimcntatic, vile şi jeepuri, 
dar întotdeauna grimasele şi făloşenia grotcscă îi dau de gol. Pc când prostul este incapabil să-şi recreeze 
singur o altă imagine, o altă concepere a personalitătii sale, bovaricul „este o fugă după o imagine dintr-o 
oglindă magică şi amăgiloarc, în care individul crede orbcştc."(Ibidcm, pp.110-115) 

121 „(.„)Incapabil să înglobeze realitatea, anonimul o percepe partial şi caută, prin pseudonim, să 
identifice doar rolul sau statusul unei persoane, fără să fie capabil de a-i găsi aceleia o identitate concretă: 
un general, un bun român, un credincios adevărat, un om de bine .... ( ... )Anonimul şi sccrctomanul formează 
un cuplu sadomasochist tipic, marcat de un accentuat deficit psihoscxual."(lbidem, p. 84-86) 

122 Michcl Foucault, op.cit., p.132 
Imbecilul „este insensibil la lumină şi la zgomot (poate asculta manele la maximum de dccibcli n.a.); 

refuzi ceea cc i se dă ca sfaturi sau sugestii. Pc de altă parte, imbecilitatea „comportă pericole de moarte; 
imbecilul nu poate să-şi asigure existenta, nici să răspundă de ca; este abandonat în mod pasiv mortii - care 
nu mai c violentă ci pur şi simplu incapacitate de a subzista prin sine însuşi. Refuzul de a se alimenta este 
considerat semnul cel mai manifest al imbccilitătii." (Ibidem„ pp. 258 şi 351) 

123 Dr. Mina Minovici, Tratat complet de Medicină legală, voi. II, Bucureşti, 1926, Bucureşti, 
Soccc, p.138 

124 Alexandru Şutu, op.cit., p. 223 
125 Mina Minovici, op.cit., p. 139 
126 Alexandru Şutu, op.cit., pp. 223-224 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



294 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI-XVI 

Pe a treia treaptă a scării lui Esquirol privind debilităţile mintale se află categoria 
stupizilor. Stupizii „sunt pur şi simplu ca nişte pietre; nu li se poate autoriza nici un aet 
juridic, în afară de testament şi asta numai dacă au încă destul discernământ pentru a-şi 
recunoaşte rudele."127 

Bolile mintale sunt în general „o adaptare inadecvată, greşită sau insuficientă la 
confruntarea cu realitatea". 128 De aceea, printre cele mai întâlnite deviaţii mintale care prin 
extindere pot provoca stări cronice sunt variatele complexe, în funcţie de statusul mintal 
al subiectului faţă de loviturile cotidianului. Puterea patologică are scăderi şi urcuşuri 
imaginare pentru subiecţii care o cultivă; o societate nu ar trebui „să-l sprijine pe pigmeu 
în aspiraţia sa de a părea un gigant."129 Astfel, cei suferinzi de complexul inferiorităţii, 
sunt indivizi „diminuaţi de infatuare şi aroganţă, de dorinţa de a învinge cu orice preţ, 
satisfacţia maximă fiind obţinută nu prin urcarea unor noi trepte ierarhice, ci mai ales prin 
doborârea altora. Aceşti indivizi sunt lipsiţi de bucurii autentice."130 La câte drame mărunte 
se consumă în colectivele de tot felul în ansamblul societăţii urbane româneşti, pentru 
orice mică realizare a unuia sa a altuia din preajmă, ne putem da seama că tocmai complexul 
de inferioritate al poporului român se manifestă ca o forţă de uniformizare a adevăratelor 
caractere şi personalităţi. La polul opus se află iubitorii complexului de superioritate. 
Indivizii în acest caz „sunt cu nasul pe sus, bărbaţii sunt feminini iar femeile sunt exagerat 
de masculine, în timp ce conduita lor trădează aroganţă şi excentricitate. ( ... )Sunt exuberanţi, 
snobi, au mania de a se lăuda din orice, caută să deprecieze orice, sunt egalii persoanelor 
importante şi comandă celor slabi. Sunt roşi de setea de răzbunare, incapabili de a purta 
o discuţie, deoarece conversaţia deviază invariabil spre propria-i persoană." 131 

Până la megalomanie mai este doar un pas; megalomanul „caută doar excepţionalul, 
indiferent că acesta este gloria sau abjecţia. Relaţia unui megaloman cu lumea nu are 
sens istoric, deoarece relaţia sa socială nu se desfăşoară în contemporaneitatea faptelor, 
ci în fantezia formelor care niciodată nu au conţinut istoric."132 

Pentru variabilele bulversări personale pe care socialul şi cotidianul le alimentează 
ciclic trebuie să se construiască o atitudine de perseverenţă. Dacă se menţine o atitudine 
de retragere în faţa problemelor riscante ale vieţii, această situaţie „poate conduce la 
nevroză, psihoză, componente maoschiste, înclinaţii spre sinucidere, alcoolism, crime 
sau perversiuni." 133 

121 Michcl Foucault, op.cit., p. 132 
„( ... )sminti!ii sunt procesomani învcrşunati, oameni răi şi cârcotaşi care-şi petrec nop!ilc zăpăcindu

i pc ccilalti cu cîntcccle sale şi profesând blasfcmiilc cele mai oribile, marc mincinos, spirit neliniştit, trist 
şi posac." (Ibidem, p. 137) 

128 Dr. Florin Tudose, op.cit., p. 40 
129 Ibidem, p. 8 
130 Ibidem, p. 10 
131 Ibidem, p. 58 
132 Ibidem, p. 70 
133 Ibidem, p. 58 
De amintit o seric de subcatcgorii patologice, aparent paşnice. Timizii de exemplu, supravictuicsc 

ptin 'minciuna vitală' care este determinată de „supraprccicrca interioară, raportată la eşecurile exterioare." 
Timidul, cu cât parc mai nesigur, sfios şi retras celor din exterior, „cu atât în interiorul său, individul devine 
mai sigur de propria valoare." Cu toate acestea, timiditatea nu este decât „o simplă dispozi\ic psihologică". 
Râsul agresiv este condi\ionat cultural şi „sunt zone culturale în care totul este luat în derâdere." Băşcălia 
românească este de o autenticitate care coboară din folclor şi fundamentează un specific românesc al 
patologici colective. Proverbe precum haz de necaz sau râsu-plânsu nu suni întâlnite în alte areale culturale 
europene. Apoi, narcisiacul care „invidiază pc ccilalti chiar şi pentru că aceştia obtin satisfactii normale de 
la via!ă, pentru simplul fapt că se bucură de via!ă. Narcisiacul arc nevoie de admiratic şi laude, dar, de fapt, 
la un nivel mai profund, ci este total incapabil de a depinde real de cineva, din cauza profundului disprct 
şi a neîncrederii pc care o arc fată de altul." (idem) 
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Dacă facem o radiografie a articolelor publicate de marile cotidiene româneşti 
aflăm o abundenţă copleşitoare de ştiri şi evenimente tulburătoare, groteşti, care au la 
bază explozii ale nevrozelor şi psihozelor netratate sau mai bine zis necunoscute de 
către subiecţi. În urmă cu o sută de ani, doctorul Mina Minovici, afirma cu disperare: 
„nu există ţară în lume unde să se vadă pe stradă mai mulţi nebuni în libertate ca în 
capitala noastră. Nu aveţi decât să vă plimbaţi pe trotuarele Căii Victoriei între Episcopiei 
şi Bulevard şi veţi întâlni o sumă de nebuni, unul tărând o batistă pe jos şi descheiat la 
haine şi cu capul gol, altul plimbându-se cu mai multe bastoane şi umbreluţe în mâini 
şi vorbind necontenit; altul ocupând de dimineaţa până seara un loc la terasa Capşa, altul 
un loc la fereastra cafenelei Frascati, alţii aflaţi în grădina Episcopiei, iar alţii în grădina 
Cişmigiu. Dar afară de aceştia sunt nenumăraţi nebuni furioşi care stau prin familii şi 
care adesea sunt lăsaţi liberi pe stradă şi nu este zi să nu fim ameninţaţi de vre-un 
asemenea nebun pe străzi, la tribunal sau la vreun spectacol." 134 

Peste o sută de ani, Bucureştii este dominat de nebuni. Îi întâlneşti pe ruta de lux 
a capitalei: Bulevardul Magheru. Sau în parcul Moghioroş unde zilnic poate fi văzut un 
„bolnav psihic obez. E dezbrăcat de la brâu în sus. Duhneşte îngrozitor a alcool şi a 
urină. Un colos de came vânătă, înfăşurat doar cu o faţă de masă, pe care, Dumnezeu 
ştie de unde-o fi procurat-o. Întotdeauna înfulecă ceva şi îi este foame încontinuu. Trage 
după el o grămadă de plase şi traiste pline cu gunoaie până la crăpare. Când nu este 
servit atunci când cere pe la terase, ridică faţa de masă cu care e îmbrăcat şi-i îndeamnă 
pe toţi la masă: Poftiţi de mâncaţi stimabililor! Luaţi şi cu brânză şi cu roşii să nu vi 
se aplece!"135 La o scurtă comparaţie observăm o degradare socială cumplită în ultima 
sută de ani, prin segmentul restrâns al nebunilor. Dacă la 1898 nebunii aveau eleganţa 
unei batiste ţinute pe jos sau stăteau la Capşa şi Frascati (unde nu se stătea oricum), 
astăzi vedem o sumedenie de oameni prăbuşiţi în alcool şi fecale care-şi etalează nuditatea 
nepăsători. Problema este că nu numai nebunii sunt în această situaţie cotidiană! Ei sunt 
aşa cum modele societăţii dictează. 136 

SUMMARY 
Pathological Bucharest and the Derivatives of Madness 

The prcscnt study dcals with thc phcnomcnon of urban pathologics from a historic point of vicw 
ainning al rcndcring an obscure and lesscr known imagc of Bucharest. 

134 Mina Minovici, Un caz de nebunie morală înaintea justiţiei, Bucureşti, 1899, p. 13 
135 Bucureşti - oraşul în care tot mai mulţi nebuni zburdă în libertate, Naţional, an. V, 1286, 23 

august 200 I, p. 4 
136 „( ... )Comunismul a fost cel mai vast capitol de patologic socială înregistrat de istoric. ( ... )Alienarea 

colectivă este un fenomen care a reuşit şi se prelungeşte. De asta trăim şi după '89 într-o lume conflictuală. 
Că se începe de la un pantof, de la un meci, de la SAFI, nu contează. Importantă c dispoziţia spre conflict." 
(Miltiade Ionescu, O groază de uitări, Dilema, an.VIII, nr.406, 30 noiembrie 2000, p. 20) 

Aceeaşi dispozilic „spre harţă şi gâlceavă" de acum patru sute de ani când, românii lăsau impresia 
că sunt „veşnic nemulţumiţi oricum ar sta lucrurile." (Michael Bocignoli din Raguza, 1524 apud Firea 
românilor, op.cit., p.15) 
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Ariadna Zeck 

Argument 

Profitând că anul 2002 este „Anul Caragiale'', dar 
şi de faptul că opera lui nenea Iancu trebuie perma
nent descifrati, (re)aduc în discu1ie formula „simţ 
enorm şi văz monstruos". Încerc astfel să demonstrez 
cât de actuală este şi imaginea Bucureştilor de secol 
nouăsprezece, propusă şi impusă de clasicul nostru. 

A.Z. 

Mergând aşa, alandala - „ ... e rău când stai!" - pe străzile înecate de praf ale 
primului oraş al ţării, care pe lângă scenografia impusă de cenuşiul betonului şi de 
putregaiul gropilor întâlnite la tot pasul, mai conservă şi puţine clădiri venerabile cu 
frontoane şi coloane în stuc, mă întreb: cum de a putut Caragiale să „ vază", cu ochi 
lucid şi instinct sigur, construcţiile Bucureştilor din timpul modernizării rapide sub 
domnia lui Carol I? Să fie vorba doar de un dar al precocităţii privirii? Sau de măsura 
simţului estetic care nu aparţine judecăţilor de suprafaţă? Sau poate de faptul că reacţia 
supradimensionată a lui Caragiale faţă de spectaculoasele modele ale modernizării „â la 
frarn;:aise", împănate cu ornamente şi vulgaritate cât încape, se explică prin aceea că 
activitatea scriitorului junimist, desfăşurată între anii 1837 şi 1912 se suprapune pe 
prima epocă de afirmare a particularităţii kitsch-oase a arhitecturii ( 1870-1917)? -
însuşire care a dat dealtfel marca stilului eclectic ce insistă pe tot ce s-a inventat şi 
experimentat în materie, reuşind astfel, cu multă consecvenţă, să fie contradictoriu. 

Recunosc că, oricare răspuns aş alege, rezultatul ar fi acelaşi: un Caragiale mereu 
actual care spune simplu şi clar, ironic şi distant, cu grijă şi responsabilitate însă faţă 
de cititor, adevărul adevărat despre „Bukarest", unul din cele „două oraşe în care poate 
trăi cineva" - celălalt fiind Parisul. Şi un Caragiale care pentru a ne lăsa să vedem ca 
într-o oglindă, cum au fost, cum sunt şi cum vor fi Bucureştii, îşi dilată, îşi umple, îşi 
încordează uitătura asupra urbei noastre. „Apoi, imaginaţiunea este şi ea condiţionată„." 

Refuzând să luăm cunoştinţă de fluxul construcţiilor, refuzăm raportarea 
corectă nu numai la mediul cultural, ci şi la factorii puterii 

Dincolo de cele multe şi mărunte, recunosc că Bucureştii lui Caragiale îşi păstrează 
o regretabilă actualitate. Haosul confuz de elemente construite cu aberaţii de tot soiul 
- lângă un bloc deplorabil, lipsit de autenticitate, un spaţiu public elegant; lângă o 
fereastră deschisă la parterul unei case mizere, decoraţiile iritante prin abuz de preţiozitate 
ale unei construcţii „monumentale" - a rămas acelaşi! Aceeaşi e şi poziţia născătorilor 
de forme, deoarece „domnii X.„ Y„. Z„. n-au nici un merit, nici o capacitate, nici un 
talent". Ei nu gândesc soluţii salvatoare, ci urmăresc profitul imediat. „Despre onestitate„. 
de!" Nu se dedică operei de artă, ci zidirilor cu finalitate eşuată în neputinţă şi grotesc. 
„Inteligenţă vie!" 
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În plus („Na!"), numai un oraş în care s-a dărâmat jumătate. În schimb însă, 
„ Trebuie să mărturisim cu toată părerea de rău ", acelaşi orăşean care, pe fondul 
instaurării unui dezgust atotbiruitor, şi-a pierdut radicalismul propriei responsabilităţi. 
Deci, nu-i prea pasă de felul în care arată capitala („Mofturi"). Lipsa unei educaţii 
prelungite faţă de o artă care este şi opera cetăţeanului ce priveşte, reţine, analizează 
este componenta esenţială a crizei morale pe care o traversăm. O componentă de factură 
cu totul specială, deoarece semnifică, în primul rând, o indiferenţă a privirii care a 
blocat impunerea unui cod de raportare la obiectul construit. 

Pentru covârşitoarea majoritate a românilor, fascinaţi de risipa de decor, cât şi de 
forma schizoidă greu de definit, Casa Poporului (actualul sediu al Parlamentului României) 
se menţine campioana imbatabilă a formulei originale. „ Şi pe deasupra "? Scârbiţi de o 
lume pe care nu o mai putem înţelege, suntem înclinaţi să-i întoarcem spatele fără nici 
un fel de explicaţii. Iar lehamitea, ce ne face să nu mai dorim să cutreierăm străzile şi 
să privim chiar şi trecutul golit de casele oraşului vechi, puţin înclinate purtând povara 
multor ani, este o formă nu mai puţin periculoasă de abandon. Pentru că, refuzând să 
mai luăm cunoştinţă de fluxul construcţiilor, refuzăm, printre altele, raportarea corectă 
nu numai la mediul cultural, ci şi la factorii puterii. 

Suferind întotdeauna de convenţionalism şi subordonare faţă de anumite necesităţi 
popularizatoare, arhitectura a demonstrat, nu o dată, situaţia cetăţii. lată de ce, ceea ce 
rămâne sigur, este faptul că prefacerile societăţii noastre în deceniile de mijloc ale 
secolului al XIX-iea, când apar primii paşi ai sincronizării cu Occidentul, sunt mai 
degrabă motivate de formele originale şi nu excentrice, ca şi volumetriile studiate şi nu 
nedefinite care întregeau imaginea unor spaţii definitorii pentru identitatea oraşului. 
Uitând primordia judecăţilor de bun-simţ, imaginea socialismului victorios (Bdul Victo
ria Socialismului) o sută de ani după Caragiale însă, nu semnifică altceva decât opera 
exemplară a propagandismului totalitar. 

Bucureştii propriu-zişi apar ca o demonstraţie practică a posibilităţii de a 
construi În toate felurile şi stilurile lesne de identificat 

Greu de înţeles rămâne imposibilitatea teoreticienilor şi analiştilor de a lua corect 
temperatura stării de spirit a Bucureştilor de altădată. În procesul de uitare a trecutului 
unor locuri şi clădiri, consideraţiile teoretice ale studioşilor au păstrat, cu o evlavie 
alimentată de disperarea demolărilor, o imagine a vechilor Bucureşti care, nu pare să 
aibă un corespondent real. Cu cât distrugerile înaintau, cu atât mai pură a fost 
reprezentarea mentală pe care, cu fidelitate au menţinut-o despre un oraş cu arhitecturi 
ambiţioase, chiar dacă modeste. 

Îmi permit deci o întrebare. Care e de fapt dozajul optim de descriere a Bucureştilor 
de sfârşit de secol XIX? Şi mai departe. Ce anume ar trebui recuperat în structura urbei, 
pentru ca ea să se apropie (măcar!) de macheta elaborată de Caragiale cu uneltele 
literaturii: o cetate care de când se ştie a trăit „ o criză, mă-nţelegi, care poţi ca să zici 
că nu se poate mai oribilă ... "; un oraş în care firescul şi nefirescul Întrepătruns constituie 
o dominantă; o capitală cu o moştenire pe cât de stranie, pe atât de bogată? lată un semn 
de întrebare aplicat bătătoritei imagini de Bucureşti strălucitor dar tulbure, mult diferită 
de cea de uz curent. 

Nu trebuie să ştii multă istorie a arhitecturii şi nici să ai o extraordinară ascuţime 
a spiritului ca să înţelegi că e caraghios să te agăţi, atunci când invoci atmosfera stranie, 
perfect stăpânită atât de casele bogate pline de lucruri încântătoare, cât şi de străzile cu 
iz istoric botezate „ cu nume ale antichităţii sau cu ciudate nume alegorice, strada 
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Fidelităţii, a Emancipării, a Pacienţei" ale vechilor Bucureşti, numai de acele alcătuiri 
ce respiră talent, mână de maestru, eleganţă şi nobleţe. „Lucru rar nobleţea!" Curioasă 
această consecvenţă a refuzului cunoscătorilor în a oferi privirii şi imaginea unor clădiri 
ce nu înving limita de gândire a mahalalei intelectuale („Slavă Domnului: avem destule") 
care nedepăşind mondenitatea inferioară, s-a dorit cu orice preţ modernă prin trecerea 
accelerată la capitalism, dar numai prin trezire naţională („România de la Traian ... "), 
ideologie pe care a aşezat-o la baza tuturor înnoirilor occidentalizate. Spiritul românesc, 
devenind în acest fel o combinaţie de mahalagisme saturate de aerul „manierei" franceze 
(„să dăm exemplu Europii") sau, „dacă mă pot pronunţa astfel", de ce nu, „să dăm 
exemplu chiar surorilor noastre de gintă latină". 

E greu de imaginat însă, că după ce aceste creaţii care respirau aristocratizarea 
acelui segment al societăţii româneşti dominat de „moftangii" şi „moftangioaice" au fost 
evaluate şi clasificate, cineva mai poate să demonstreze (într-un domeniu de strictă 
specialitate) că arhitecturile perioadei antebelice, nefiind lipsite de orice elan în slujba 
bunului-gust nu se pot ridica însă, la nivelul marilor modele. Nu vreau să spun că ele nu 
pot fi preţuite pentru cadenţa impecabilă a liniilor calme şi coerente, ingeniozitatea şi 
strălucirea detaliului. Oricâte cusururi le-ai găsi, ele impun nu numai prin caracterul 
funcţional, ci, în special, prin niv~lul promiţător. Dar faptul că s-a supralicitate indubitabil. 
Cunoscătorii au îndreptăţirea lor. In acest domeniu a apăra aceste volume a devenit sinonim 
cu a oferi criticii posibilitatea recuperării masive a semnificaţiei universale a arhitecturii 
româneşti („ enteresul şi iar enteresul "). După ce constaţi însă, cu o uşoară dezamăgire, 
că de mult Bucureştii şi-au convins comentatorii că nu trebuiesc confundaţi nici cu mahalaua 
degradată, semnificativă cantitativ, fără mare valoare, dar nici cu „palatele" care au ceva 
atrăgător în eleganţa lor vetustă, constaţi că imaginea lor este pur şi simplu blindată cu 
opinii mai mult decât favorabile aspectului general de „petit Paris", venind din partea unor 
persoane ale căror puncte de vedere nu e prea uşor să le pui la îndoială. Şi totuşi, oricât 
de celebre, de apreciate sau de importante au fost şi sunt aceste forme arhitecturale, 
Bucureştii propriu-zişi apar ca o demonstraţie practică a posibilităţii de a construi în toate 
felurile şi stilurile lesne de identificat. La urma urmei, „palatele" noastre sunt de fapt doar 
excepţionale, fără a fi şi geniale. Mitul „micului Paris" are şi el umbrele lui! 

Modernitatea obiectelor construire, reflectă obsesia creării unei imagini de 
Bucureşti cu ifose de Paris, fenomen ce surprinde mentalitatea, interesele şi pasiunile 
sfârşitului de secol XIX şi Începutul de secol XX. 

În timp ce gustul clasei îmburghezite era mahalagit într-atât încât ochiul lui 
Caragiale se apropie, se apropie, pătrunde şi descoperă „pretutindeni, pretenţie 
bădărănească, lux ridicul, încărcat nepotrivit şi lipsit de eleganţă, pretutindeni grosolănie 
şi lipsă de intenţie inteligentă - poleieli peste poleieli, grămădeli de figurine şi de 
ornamente, construcţii strâmbe şi într-un peş, absurdităţi şi nedemnităţi arhitectonice", 
noi vorbim de pitoresc. În timp ce pentru autorul „Lipsei de pietate şi de gust" capitala 
„ are aerul unei vaste sindrofii de mahalagioaice bogate, sulemenite, împopoţonate cu 
panglici, cu zorzoane şi cu flori artificiale, cari stau una cu spatele la alta, luându-se 
la întrecere să fie care de care mai pretenţioasă şi mai grotescă ", noi reţinem din acel 
„fin de siecle" numai şirul de monumente aparţinând fie stilului rigid, supranumit „stilul 
revoluţiilor burgheze", fie pe cele pline de excesele imprevizibile cu efecte amestecate 
ale eclectismului de şcoală franceză: clădirea Băncii Naţionale ( 1883-1885), Palatul 
Ateneului (1885-1888), Palatul de Justiţie (1890-1895), Fundaţia Universitară Carol I 
(1890 şi 1914), Palatul Poştelor (1894-1900), Palatul Ministerului Agriculturii şi Domenii 
( 1895), Palatul Casei de Economii(l 896-1900). 
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Ajunşi aici, nu putem să nu recunoaştem că în gestul lui Caragiale de a privi şi 
de a vedea era un efort de înţelegere a faptului că modernitatea acestor obiecte cons
truite, reflectă obsesia creării unei imagini de Bucureşti cu ifose de Paris, fenomen ce 
surprinde însă, mentalitatea, interesele şi pasiunile sfârşitului de secol XIX şi începutul 
de secol XX. Această idee, dublată de certitudinea că pentru perioada invocată se poate 
vorbi de o tradiţie a cultului Occidentului în mediile intelighenţiei româneşti, şi-a croit 
drum în istoria arhitecturii. Şi, dacă astăzi inexistenţa echilibrului între stridenţă şi 
armonie nu ne atinge decât într-un grad foarte mic, explicaţia o găsim în faptul că pentru 
teoreticieni, casele lipsite de strălucire au căpătat dimensiunile mizeriei fundăturilor 
pestilenţiale, în timp ce marilor „palate" le-au conferit un statut fals. Sfidând disonanţele 
ele au făcut notă discordantă cu clădirile sensibil inegale ca valoare ale capitalei dinainte 
de 1900, în care „ luxul" era în mare „ suplinit" de „ mult bun-gust"; „piatra şi bronzul" 
înlocuite „ cu mult succes prin teracotă şi tinichea", iar „fabricaţi unea pieirii artificiale" 
prin „ bolovanii de gârlă". 

Pe de altă parte, între atâtea lucruri pe care de voie, de nevoie ne-am obişnuit să 
le ignorăm/evităm/amânăm, se află şi analiza severă a amănuntului ce contura oraşul de 
altădată: bazaruri, prăvălii, case vechi, copaci bătrâni, garduri cu scânduri roase până la 
nod, coşuri afumate, „ vagoane de tramvai galbene şi albastre, tramcare, trăsuri boiereşti, 
căruţe mitocăneşti şi biciclete", magazine, dughene ca nişte cavouri, nelipsitul birt, 
pieţe haotice cu lungi străzi aglomerate de locuinţe fără noimă, semiobscure, întortocheate, 
anoste de cele mai multe ori, etc. Cu alte cuvinte, climatul Bucureştilor. 

Nu putem rămâne deci, în sfera idealismului naiv, numai cu forfoteala Căii Victoriei 
(„ce mulţime! ce eleganţă! ce belşug!„. ") Şi cu nişte zidiri captivante prin varietatea 
ornamentaţiei şi costul care depăşea imaginaţia obişnuită. Fostul ministru de finanţe 
D.A. Sturdza de câte ori trecea prin faţa Palatului Poştelor întorcea capul să nu vadă 
„ risipa": costase 6.071.227 lei aur - „Bravos! frumoasă şarlatanie!" Şi nici cu ideea 
că o castă de meseriaşi serioşi se poate metamorfoza - prin exagerările analiştilor - în 
maeştri neîntrecuţi ai artei constructive. „ Aş!" 

Aşadar, Caragiale e prezent nu pentru a anula absurdul unui oraş de provincie 
europeană, ci pentru a-l accepta aşa cum este. Restul e ... beton. 

Bucureştii aparţineau totuşi unei biete lumi bazată pe ignoranţă şi 

necunoaştere, dar mândră, de tip antonpannescă, la baza căreia a stat tradiţia 
mahalalei balcanice 

În fond, dacă ar fi să privim adevărul în faţă despre centrul Bucureştilor, cu 
arhitectura lui obscură sau stufoasă, stupidă sau tristă, neorânduită şi/sau confuză, tot la 
ochiul necruţător al lui Caragiale ajungem. Intenţia scriitorului a fost aceea de a supune 
Bucureştii unor măsuri analitice, unor criterii izvorâte dintr-o cunoştiinţă natural lărgită 
de legitimitatea unei idei-scop: producerea unei imagini corecte a capitalei sfârşitului de 
secol XIX. Contribuţia lui în a reconstitui Bucureştii aşa cum au fost, nu constă în 
noutatea informaţiei, ci în gradul de luciditate. Atunci când analizează clădirile oraşului 
ce se întindea de o parte şi de cealaltă a Dâmboviţei, limpezimea dominantă dă senzaţia 
cunoştinţelor elementare, la fel de profunde în interpretare precum cele din speţa 
cercetătorilor care se consacră acestui domeniu. 

Aşa stând lucrurile, nu e de mirare că din cele spuse până aici, rezultă că, a testa 
periodic starea urbei noastre este o obligaţie a a criticii prezentului. Iar Caragiale ne 
oferă prilejul de a face testul cât mai sistematic şi de a-l tălmăci cât mai bine, deoarece 
a avut agerimea în a proiecta, pe termen lung, imaginea primului oraş al ţării. „Ştii 
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dumneata de câte ori am spus eu„.?" Tot ce a scris, a scris în cunoştinţă de cauză. Sunt 
încredinţată că nici unu din punctele sale de vedere nu poate fi pus la îndoială, deoarece 
despre ceea ce n-a luat informaţii s-a luminat prin strădania de a înţelege relaţia 
Orient-Occident în strânsă legătură cu aceea mahala-centru, tradiţionalism-modernitate. 
Numai acceptarea acestei idei a dus treptat la dispariţia interesului pentru un oraş din 
spaţiul civilizaţiei europene, inconfundabil, spontan, comunicativ şi totuşi dificil. Dincolo 
de aspectul exterior, Bucureştii „ simpaticului parizian al Orientului" aparţineau totuşi 
unei biete lumi bazată pe ignoranţă ori necunoaştere, dar mândră, de tip antonpannescă, 
la baza căreia a stat tradiţia mahalalei balcanice cu a sa atmosferă de bazar stambuliot. 

În miezul capitalei, scriitorul care combină sentimentalismul („ un oraş mare în 
repaos dominical nu este aşa de frumos ca în plină activitate ") cu ironia („ ieşiţi pe 
Podul Mogoşoaii: mergeţi la şosea, la spectacole, oriunde vedeţi această strălucitoare 
nobleţă, în cea mai mare parte de provenienţă transdanubiană, cu echipajele ei lustruite, 
aşa de proaspăt blazonate că nu li s-a uscat încă bine poleiala: uitaţi-vă ce găteli 
mirifice, ce giuvaericale scânteietoare, ce lux princiar, ce somtoase palaturi, ce oteluri 
aristocratice! - toate, toate răsărite în câţiva ani, ca prin farmece") descoperă, fără a 
descifra şi o armonioasă complementaritate, alături de case „absolut identice: acelaşi 
plan, aceleaşi încăperi zugrăvite la fel; în sfârşit două case gemene, peste putinţă de 
deosebit dacă una n-ar purta numărul 7 simplu şi cealaltă 7-bis ", „ marele Palat al 
Domeniilor (Palatul Ministerului Agriculturii n.m.) de pe bulevard, cu capricioasele şi 
fantasticele sale învelitori prismo-piramidale, între cari două mici cupole în unghiurile 
interioare ale aripelor arată clar trecători/or uzul intim căruia sunt destinate încăperile 
de sub ele" sau o casă burgheză „pe dinafară", cu „ferestre ca la Palatul Justiţiei", cu 
interioarele însă alcătuite fie din „ trei chichineţe, din cari una n-are lumină decât de 
la uşa coridorului", fie cu salonul „ în trei colţuri" cu entree-ul însă zugrăvit „pompe ian". 
Diversitatea acestor construcţii, care nu au, la prima vedere, nimic comun dacă nu ţii 
seama de faptul că în toate aceste exemple stilul nu e motivat de obiectul arhitectural, 
ci de conţinutul general, vorbeşte de la sine despre comanditar. Un spaţiu de prost gust 
întregeşte o realitate de prost gust. Într-un interior decorat cu „ un amoraş verde, fluturând 
pe fundul cărămiziu şi purtând în mânuşiţe, deasupra capului, un ghiveci cu trandafiri 
albaştri" nu se putea mişca decât o lume primară, absurdă şi de un haz jenant ( „ ce 
moftangii") care cădea uşor în dulcegărie sau stridenţa stufosului material decorativ. În 
descrierile de acest tip, la Caragiale vom întâlni înaintea unei judecăţi, pre-judecata, 
adică judecata prezumtivă care duce la evidenţe. Pentru Caragiale nu atât interiorul 
contează, nici decorul sentimental desuet şi nici diversitatea mobilierului sau modul 
dobândirii lui, ci psihologia unor oameni cate conştienţi fiind de contractul social şi 
moral pe care l-au încheiat cu statul, puteau impune, din considerente evident politice, 
atât pe negustorul îmbogăţit ce posedă „ un otel nobiliar în Bucureşti, un echipaj blazonat 
şi câteva milioane", cât şi pe mediocrul ignorant care chemat să facă „ cea mai mare 
jertfă pe care are dreptul patria s-o ceară" a participat „ într-o conspiraţiune" cu suma 
„de 70 sfanţi" de la deputat, până sus, sus ... „Moravurile poporului nostru sunt mai 
blânde decât ale altor popoare, mai civilizate chiar - miroase a ... ghiontuială!" 

Numai Casa Poporului, acest picat construit pe istorie, rămâne singura 
realitate neprevăzută de Caragiale 

Atmosfera Bucureştilor a rămas aceeaşi în esenţa ei, numai că şi-a găsit înfăţişări 
noi. „ Capitala trebuie să dea tonul progresului". În locul imobilelor din strada Graţiilor 
„ la fel identice cu deosebire că amândouă au faţa pusă altfel cătră răsărit şi către apus 
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lipite spate-n spate, pentru ocadie ca să poată sparge didul de la mijloc şi să facă un 
corp dacă s-ar ivi un amator cu famelie pentru o încăpere mai mare", block-house-ul 
de o ariditate cumplită, puternic argumentată de tehnica artificioasă, stângaci manipulată, 
cu camere bolnăvicioase şi etaje adăugate asimetric. Locul „palatului d-lui Pasaridi, 
mare proprietar" a fost luat de arhitecturi care nu te lasă să pătrunzi sensul formelor 
create. Şi nu pentru că nu ar fi nişte obiecte arhitecturale, ci pentru că limbajul nu e 
inteligibil. Aşa se întâmplă, din nefericire cu (aproape!) tot ce s-a construit după '89 
pentru cei fără creştere aleasă şi descendenţă nobilă. „ Câtă prăpastie între educaţiunea 
spiritului şi educaţiunea inimii!" O faună evadată parcă din imaginaţia plină de zeflemea 
şi umor a Conului Iancu, îşi etalează casele ce mizează pe vulgar şi şocant acolo unde 
de fapt pe autor l-au lăsat puterile creatoare, iar pe comanditar eleganţa lăuntrică. 
Dominanta acestor construcţii o constituie complicarea care, pe de o parte n-a adus cu 
sine nimic nou. Pe de altă parte, scopul ei e unul singur: acela de a obţine un efect de 
stupoare, „probabil pentru ca să spargă ursuzlâcu/". 

În schimb, locul Palatului Cotroceni „ în tot, ca lucrare de pretenţie, e prea 
bizară, şi, ca bizarerie, prea pretenţioasă" nu se poate spune că a fost luat de Casa 
Poporului, imensă, fastidioasă, fără posibilitatea de a fi ordonată. Lăsând la o parte 
indecenţa unei asemenea idei (care sfidează nu numai bunul-simţ, dar chiar şi accesul 
la marile repere ale tradiţiei noastre culturale), dacă în plus, unele dintre problemele 
esenţiale ale arhitecturii contemporane ar presupune şi efortul rotunjit spre sinteză al 
constructorului, atunci o asemenea mentalitate ar fi ea însăşi sublimă, „ dar lipseşte cu 
desăvârşire". Lipsa de seriozitate profesională, fenomenul amatorismului artistic, 
varietatea aberantă de forme, monotonia deficitului de idei, dau un aer de improvizaţie 
stupidă şi uimitoare provenit din necunoaştere generală. Îngustime sau tembelism? 
Grosolănie sau sminteală? „Eu pentru cine votez?" În concluzie, numai Casa Poporului, 
acest păcat construit pe istorie rămâne singura realitate neprevăzută de Caragiale. „Mă 
rog, daţi-mi voie". 

„Ce ziceam dar?" Greu de anticipat un loc golit de trecut şi de orice construcţii 
fără mari ambiţii, dar pline de farmec şi detalii obscure, cu „salon, patru odăi, baie, 
bucătărie, odaie pentru servitori, pimniţă, singuri în curte, tout a /'egout, grădiniţă!. 
„ De unde până unde?" această mărturie despre un oraş ce creşte la infinit 
împotmolindu-se în propriile sale construcţii? Păi „din toate patru colţurile ale 
Bucureştilor: mai de la De/ea Veche (cea de pe locurile Orzarilor până în mahalaua 
Iancului n.m.) şi Popa Nan (intre Calea Călăraşilor şi str. Labirint n.m.) până la Grădina 
cu Cai (din jurul bisericii Sf. Ilie Gorgani n.m.) şi Sfântul Elefterie (de la lacurile din 
Grozăveşti, în jos până la moara lui Pilciu ce se afla pe podul din dreptul bisericii vechi 
a Sfântului Elefterie n.m.), din Dealul Spirii (cu locurile din jurul bisericii Spirea Nouă, 
adică pe Dealul Spirei până la şcoala Ion Creangă n.m.) şi din Izvor (cu gospodăriile din 
jurul Izvorului Tămăduirii până sub Cetatea bisericii Mihai Vodă n.m.) până-n Precupeţii 
Noi şi Tirchileşti (Şoseaua Herăstrăului - artera spre Băneasa n.m.)". În domeniul 
sistematizării, Bucureştii au fost cei care au încălcat programatic regulile. Nu le-au 
ignorat. Dimpotrivă. Le-au cunoscut şi studiat, dar pentru a le contrazice mai vizibil. 
Prin Casa Poporului, un fel indirect, deşi brutal de a afirma nespecificitatea artei noastre 
constructive - „ înşiră cât pofteşti colonade după colonade: aşază-le deasupra domuri 
şi domuleţe; îngrămădeşte pretutindeni decoraţii" - ca şi prin construcţia mizerabilă de 
tip bloc, orice intenţie pusă în slujba gustului confortabil din punct de vedere estetic a 
fost condamnată să eşueze. „Degeaba, dacă nu te prinde". 
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Fără „ferestrele mari, mate de abureală, ale palatului" („ ce cald trebuie să fie 
înăuntru!"); fără „salonul splendid al somptuosului hâtel Piscopesco" mobilate în cel 
„mai pur stil Louis XV"; fără locuinţele greoaie, lipsite de relief şi strălucire compuse 
„dintr-o cameră, o săliţă şi o bucătărie, toate de cărămidă şi o magadie de scânduri 
de lemne de foc"; fără casele tăcute cu „ multe odăi curate şi odihnite'', ca şi fără cele 
patinate de scurgerea timpului care şi-a făcut datoria („ ce pat! Ce perdeluţe! ce pereţi! 
ce tavan!"), Bucureştii s-au înecat în ecranele mari de beton care fac privirea nu ştiu 
cum, convexă, concavă, ca şi cum te-ai uita printr-un vizor pentru a (re)descoperi acea 
capitală cu un anume tip de cursivitate a desfăşurării arhitecturale. Sunt încredinţată 
acum, că ştiu cum l-aş putea aşeza pe Caragiale în bătaia vorbei sale preferate: „simţ 
enorm şi văz monstruos". 

La capătul acestor consideraţii, constat cu surpriză că excelenta opinie critică a 
lui Caragiale la adresa unui oraş ieftin dar energic, cu o uşoară pulbere balcanică insinuată 
în case, uliţe şi biserici formulează în secolul nostru, poate cea mai vie imagine a 
secolului al XIX-iea, într-o viziune de o neasemuită varietate şi fineţe. 

A privit oare, Ion Luca Caragiale, până la capăt sub unghiul ridicolului noutăţile 
inginereşti şi vanitatea uşor dubioasă, a arhitecţilor-decoratori? Cu puţine abateri sunt 
silită să răspund afirmativ şi să concluzionez prin aceea că, scriitorul care a inventariat 
obiectele arhitecturale cu oarecare amuzament ne-a oferit o mare lecţie de stil ce nu şi-a 
pierdut actualitatea. „ Caracter mare! idei generoase!" 

Şi, de ce, nu 
şi, concluzia finală: 
„ Capacitatea de a-l pricepe pe Caragiale dă măsura puterii de înţelegere a 

intelectualului român ". 

Camil Petrescu (1927) 

SUMMARY 
„ .. . I see Monstruously'' 

lf we were to see the real aspect of the centre of Bucharest, with its obscure or bedizen, stupid or 
sad, confused architecture, we still come to Caragiale's unforgiving eye. The writer's aim was that of 
inflicting some analytic measures upon Bucharest, some criteria coming oul of a consciousness that was 
naturally enlarged by the legitimity of a target-idea: that of producing a correct image of the Capital, at the 
end of the l 9'h century. His contribution in re-making Bucharest as it really was, consists not of the novelty 
of inforrnation, but of the degree of lucidity. 
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V. PERSONALITĂŢILE ŞI BUCUREŞTII 

PUNCT DE VEDERE: 
MUZEUL DE SCULPTURĂ 

CORNEL MEDREA 

Buzilă Ciprian, Student I.T.A., an III. 
(Lucrare de Sminar - Anul 111 Istoria şi teoria artei) 

În general, astăzi nu numai produsul final al unui artist interesează ci mai ales 
etapele succesive care au condus la naşterea acestuia. Aşa se face că la sfârşitul secolului 
al XIX-iea avem de-a face cu o eflorescenţă a muzeelor care vor ilustra şi pune în 
valoare aceste etape „constructive". Pe lângă funcţia muzeului de a conserva obiectul de 
artă, acesta devine în secolul XIX-iea un capăt de drum al creaţiei, tendinţă care se va 
accentua în secolul al XX-iea mai ales; se poate spune că pe lângă cele două instituţii 
mari consumatoare de artă, Biserica şi Monarhia, muzeul a devenit un soi de mecena, 
destinat publicului ca loc de instrucţie şi desfătare 1 • 

Primele muzee de sculptură nu au luat fiinţă din aceste considerente. S-a plecat 
de la ideea privată de sanctuar al sculptorului, de la dorinţa acestuia de a fi îngropat în 
mijlocul sau în imediata proximitate a creaţiei sale2, iar creatorul acestui tip de muzeu 
comemorativ a fost Antonio Canova (1757-1822)3. Pentru a celebra întoarcerea lui Pius 
al VII-iea la Roma, în 1814, Canova a oferit bazilicii Sf. Petru o statuie colosală care 
reprezenta o alegorie a Religiei. Când aceasta a fost refuzată, Canova a decis să 

construiască o nouă biserică în oraşul său natal Possagno, situat lângă Veneţia. Sculptorul 
a asistat la fixarea primei pietre a templului său în 1819, şi a urmărit naşterea acestuia 
până la ultima sa suflare. Canova a realizat o combinaţie între porticul doric al 
Parthenonului cu spaţiul circular al Pantheonului pentru a crea o sinteză simbolică a 
civilizaţiei greceşti, romane şi creştine şi pentru a reprezenta renaşterea sensibilităţii 
religioase. Templul lui Canova era un monument dedicat sculpturii, pe care artistul îl 

1 Anne Pingeot, Les sculpteurs rreent leur propre mu.1ie, în la jeu11e.1·se des musee. Les musees de 
France au XIXe sieclesous la direction de Chantal Georgel, Paris, Musee d'Orsay, 1994, p. 259. 

2 Ibidem. 
3 Antonio Canava, născut la Possagno (Trcvisel) la 1 noiembrie 1757, probabil cel mai important 

sculptor neoclasic. Este initiat de tânăr în tăierea pietrei de bunicul său Pasino. Din 1768 lucrează ca ucenic 
cu sculptorul Torretto pc care l-a urmat la Venctia unde a oblinut primele sale comenzi locale. În 1775 
Canava şi-a deschis propriul său atelier la Vene1ia, iar după un prim sejur la Roma în 1779, sculptorul s-a 
instalai definitiv aici, în 1781, unde a avut comenzi din partea Senatului, a Vaticanului şi din partea 
nobilimii romane. Pentru a satisface comenzile acesta executa replici după operele sale cele mai apreciate. 
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concepuse mental încă din anii de tinereţe neavând însă fericirea de a-l vedea terminat. 
Fratele său vitreg Giovanni-Battista Sartori, moştenitor al unei averi considerabile 
acumulate de Canova în timpul vieţii, este cel care a terminat construcţia templului în 
1830, şi care a devenit MAUSOLEUM-ul lui Canova4. Sartori este şi cel care se decide 
să construiască nu departe de templu şi în proximitatea casei în care artistul s-a născut, 
un edificiu care să renască operele neterminate sau nevândute din atelierul pe care îl 
avea fratele său la Roma care însumau gipsuri originale, terracote, alte lucrări în marmură 
precum şi picturi şi desene. Aceasta este cunoscută sub numele de Gipsoteca Canoviana, 
şi a fost construită între 1831 şi 1836 graţie arhitectului Giuseppe Segusini5. 

Concepţia lui Canova a fost împărtăşită şi lui Thorvaldsen 6• Ideea de a fi 
înmormântat între creaţiile sale i-a venit acestuia din urmă pe la mijlocul anilor 
deceniului al treilea al secolului, pe când se afla la Roma, mai mult ca sigur influenţat 
de exemplul dat de Canova, când s-a decis să-şi creeze propriul său muzeu în oraşul 
său natal, în care să-şi păstreze modelurile şi gipsurile originale, desenele şi colecţiile 
sale de artă - cea de pictură7 şi cea de antichităţi8 • În 1837 şi-a donat colecţia sa şi 
o mare parte a averii sale oraşului Copenhaga unde s-a construit prin subscripţie 
publică un muzeu închinat artistului. Muzeul, proiectat de Gottilieb Bindesboll a fost 
deschis în 1848, la patru ani de la moartea lui Thorvaldsen, şi reprezintă una dintre 
cele mai originale piese de arhitectură clasică daneză. În centrul curţii interioare se 
află mormântul artistului. 

Ghipsurile originale sunt dispuse pe coridoarele largi ale muzeului în timp ce 
marmorele şi celelalte colecţii sunt repartizate în galerii mai mici. Arhitectul M. G. 
Bindesboll a creat o armonie nobilă, un tot unitar format din decoraţia variată a tavanului, 
a culorilor parietale şi a mozaicurilor pavimentare. 

Contrar lui Canova şi lui Thorvaldsen, David d'Angers9 nu a fost înmormântat 
în muzeul său, şi probabil că din acest model de muzeu oferit de David îşi trage 
rădăcinile cel aflat acum pe strada General Budişteanu, nr. 19, şi care poartă numele 
sculptorului Medrea. Muzeul David d' Angers a fost inaugurat în timpul vieţii artistului 
în luna noiembrie a anului 1839. Cu ocazia acestui eveniment, David scria în Carnetele 
sale: „este o onoare care nu poate fi făcută decât după moartea unui om. Dar compatrioţii 
mei mi-au plătit în avans ... " 10• David avea o mare bucurie prin faptul că-şi vedea 

4 Manlio Brusatin, la Gypsotlreque de Canova, Herscher, 1987, p. 12. 
5 Din pricina unei bombe care a explodat în cadrul muzeului, în perioada Primului Război Mondial, 

între 1955-1957, arhitectul Carlo Scarpa va reamenaja spaţiul, conferindu-i luminozitate. Ibidem, 9. 9. 
6 Thorvaldscn Bertei, (născut la Copenhaga la 13 noiembrie 1768 sau 19 noiembrie 1770, mort la 

Copenhaga, 24 martie 1844) sculptor danez şi colecţionar, activ în Italia; şi-a petrecut cea mai marc parte 
a vieţii creatoare în Italia unde după moartea lui Antonia Canova, în 1822, a devenit cel mai căutat sculptor 
neoclasic. · 

7 Colecţia sa de picturi conţinea câlcva lucrări vechi, majoritatea fiind ale unor artişti contemporani 
danezi, norvegieni şi italieni. Vezi Gudmund Bocscn, Danislr Museums, Copenhagen, 1966, p. 84. 

8 Aflat la Roma până în 1838, Thorvaldscn a colecţionat antichităţi egiptene, greceşti, etrusce şi 
romane, compuse din monezi, bijuterii, vase şi sclupturi, Ibidem. 

9 David d' Angcrs, fiul unui sculptor de decoraţii în lemn, Jean Louis David ( 1760-1821 ), Pierre 
Jean a lucrat cu tatăl său şi a fost incurajat în ambiţiile sale artistice de Jacques Dclusse ( 1757-1833), pictor 
şi curator al Muzeului de Arte Frumoase din Angcrs. În 1807 ajunge la Paris şi lucrează în atelierul lui 
Philippe-Laurcnt Roland din 1809. Câştigă Prix de Rome şi va şade în Roma între 1811 şi 1815. A lucrat 
în special sculpturi cu rol comemorativ, realizând monumente funerare pentru cimitirul Pere Lachaisc. În 
1855, un an înaintea morţii sale, a vizitat muzeul la Angcrs, care păstra lucrările sale încă din anul 1839. 

10 Andn!Bruel, Les camets de David d' Angers, Paris, Pion, 1958, t.11, p. 54. 
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opera adunată sub un singur acoperiş. Modelele şi ipsosurile îi permiteau revizualizarea 
monumentelor dispersate şi îi confereau în acelaşi timp siguranţa de a-şi vedea duplicată 
întreaga creaţie 11 • În opinia sa, muzeul denatura opera de artă, în special lucrările 
publice, prin separarea faţă de mediul lor natural, pentru care au fost create şi în afara 
cărora devin lipsite de sens. David considera colecţia sa ca fiind în primul rând o 
arhivă; îşi considera muzeul important datorită rolului său pedagogic şi prin faptul că 
acesta alimenta modelul unei instituţii municipale exemplare, nu numai de artă dar şi 
de virtuţi civice. 

În 1957, Muzeul Cornel Medrea 12 era unic în ţară prin profilul său. Fiind singurul 
muzeu românesc închinat exclusiv operei unui sculptor şi singurul muzeu de sculptură. 
În luna februarie a anului 1948, Medrea deschide o expoziţie retrospectivă şi ia hotărârea 
de a dona statului lucrările realizate în mai mult de trei decenii de activitate. În actul 
de donaţie artistul precizează gestul său: „Actul meu de donaţie îl consider ca un simbol 
al întregii mele activităţi ... " 13• 

În 1948 fondul de sculpturi e instalat provizoriu în Palatul Mogoşoaia, şi abia în 
1957 acesta a fost reorganizat şi expus în cunoscuta casă Appel, construită la sfârşitul 
secolului al XIX-iea, în spiritul vremii. Casa a fost achiziţionată de familia regală pentru 
a servi ca saloane pentru primirea regenţilor. Regentul Gheorghe Buzdugan, preşedinte 
al Curţii de Casaţie, a locuit aici câţiva ani. În 194 7 casa a fost naţionalizată, fiind 
repartizată ca muzeu memorial Comei Medrea. 

Pentru a adapta imobilul la cerinţele necesare ale unui muzeu de sculptură, Medrea 
aduce şi câteva schimbări minore: schimbă tenta culorii pereţilor într-o culoare neutră, 
deschisă, pentru a da luminozitate încăperii şi pentru a nu distrage privirea vizitatorului; 
blochează cele două uşi care făceau legătura între hol şi camerele din lateral dreapta, şi 
elimină uşile celor două camere menţionate pentru a crea un spaţiu mai larg, şi aşa 

neîncăpător pentru mulţimea de lucrări. 
Fondului de bază, format din sculpturile care au figurat în expoziţia retrospectivă 

a artistului din 1948, s-au adăugat alte donaţii ale fondatorului 14 precum şi alte achiziţii 
ale statului, însumând în total aproximativ 300 de lucrări. Lucrările se prezintă într-o 
gamă largă de genuri: statuară de mici dimensiuni, sculptură de postament, portret 
simplu şi compoziţional, nudul compoziţional, compoziţia istorică, realizate într-o gamă 
variată de tehnici: platrelief, basorelief, altorelief, sau ronde-bosse. Nu lipsesc nici 
câteva desene şi picturi. Sculpturile sunt expuse începând cu holul dezvoltat în lungime, 
în axul central al intrării, şi în cele două încăperi dispuse lateral stânga şi lateral 
dreapta faţă de hol. Spaţiul expoziţional se continuă la subsolul clădirii, unde cele 

11 Caso, Jacques de, David d'Angers, Sculptural Communication in tlre age of Romanticism, Princeton 
University Press, Princeton, New Jersey, 1992, p. 159. 

12 Născut la Miercurea-Sibiului, în judeţul Sibiu, la 8 martie 1888, mort la Bucureşti la 25 iulie 
1964. A studiat la Şcoala populară de artă din Zlatna, şi la Şcoala Superioară de Arte Decorative din 
Budapesta intre 1905 şi 1910. În 1912 a călătorit la Viena, Leipzig şi Munich, iar în 1914 s-a stabilit la 
Bucureşti unde a fost introdus în lumea literară şi artistică de George Coşbuc. În 1918 aderă la gruparea 
„Arta Romănă" înfiinţată la Iaşi, iar din 1933 devine profesor de sculptură la Şcoala de Bcllc-Artc din 
Bucureşti. 

13 Marin Mihalache, Cornel Medrea, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986, p. 40. 
14 În 1962, Comei Mcdrea întregeşte donaţia din februarie 1948 cu un nou lot de 83 de lucrări 

pentru Muzeu. 
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cinci camere folosite cândva pe post de cramă, sunt folosite acum ca spaţii de expunere 
în care se vernisează expoziţii temporare. Câteva copii turnate în piatră artificială sunt 
expuse în grădina muzeului. 

În 1996 s-au realizat câteva intervenţii de restaurare asupra imobilului (şi o 
încercare de valorificare a spaţiului şi a obiectelor expuse) localizate în zona tavanurilor, 
văruirea pereţilor în alb, îmbrăcarea soclurilor statuilor cu placaj şi vopsite apoi în alb, 
precum şi adăugarea unei instalaţii de iluminat. 

SUMMARY 
Point of View: The „Cornel Medrea" Sculpture Museum 

(Seminar paper) 

The author sketches the history of a special type of museum - the one dedicated to a single artists 
creation. In Romania, the „Comei Medrea" museum wes a novelty, as it was noi only the first museum 
dedicated to a single artist, but also the first sculpture museum in Bucharest. 

Text publicat de 

Ariadna Zeck 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



Casa G. Medrea (Bucureşti), (grafică de Alexandru Olian). 
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DOCUMENTE DIN COLECTIA MMB • 
PRIVIND PERSONALITATEA 

LUI MANUC BEY 

Speranţa Diaconescu 
Maria Grigoriţă 

Impunându-se în ritm alert în societatea românească de începutul sec. XIX, marii 
negustori şi zarafi - oameni de afaceri cum am spune cu un termen modem - au 
reprezentat factorul economic nou care a determinat modificări de amploare atât pe plan 
social cât şi în viaţa politică. 

Bazată pe puterea banului, importanţa lor creşte continuu; ei se extind în afaceri 
de anvergură, cumpără moşii şi ranguri boiereşti, se afirmă în administraţia oraşelor, 
sunt admişi în Divan. 

În acest context se conturează personalitatea lui Manuc Bey, negustor armean 
care, la sfârşitul sec. XVIII şi începutul sec. XIX se afirmă în viaţa atât de frământată 
caracteristică sud-estului Europei. Derulându-şi viaţa cotidiană între Rusciuc, Bucureşti 
şi Odesa, dar extinzându-şi controlul şi influenţa pe o zonă mult mai mare între 
Constantinopol, Petersburg şi Viena, acesta, cumpără prietenii, susţinători ori informatori, 
îmbinând cu abilitate afacerile cu politica, interesele personale cu cele conjuncturale ale 
ariei în care şi-a desfăşurat activitatea. 

Înzestrat cu simţ practic şi diplomaţie, dar şi cu o avere considerabilă pe care se 
străduia să o sporească, alunecos, prudent şi versat, el cultivă pe marii dregători ai Porţii 
într-o perioadă când interesele lui se materializau în Imperiul Otoman, pentru ca apoi 
să se orienteze spre ruşi, imediat ce aceştia preiau controlul operaţiunilor militare. 

Negustor şi zaraf cu precădere, el va exercita din umbră o influenţă politică cu 
consecinţe de perspectivă în evenimente majore. 

Să urmărim, punctate succint, în evoluţie cronologică, viaţa şi activitatea lui 
Manuc Bey. 

- Se naşte la Rusciuc în 1769 ca fiu a lui Mardiros Mirzaean şi al Mamitei 
Hamum Oglu; copilăria şi primii ani de învăţătură (12 ani) şi-i petrece la Rusciuc; 

- 1780-1785 este trimis la Iaşi şi Botoşani pentru a se iniţia în afaceri comerciale 
de la negustorii armeni de aici; acum învaţă limba română; prima căsătorie cu fiica lui 
Avet, un armean bogat din Rusciuc; 

- 1793-1794 prima menţiune privind afacerile comerciale ale lui Manuc: litigiul 
cu Bogos Sebastian, un armean din Botoşani cu care va rămâne în relaţii toată viaţa; 

- 1794-1796, după un conflict cu ayanul Rusciucului, stins cu abilitate printr-un 
împrumut, Manuc devine vistier şi intim colaborator al acestuia; împrumută cu bani pe 
puternicii vremii (paşa de Rusciuc, domnitorul Ţării Româneşti Constantin Vodă lpsilanti), 
concomitent desfăşoară un intens negoţ cu oraşele sud-dunărene, cu Imperiul ţarist, cu 
Imperiul Otoman; stabileşte legături la Bucureşti, contribuie la stârpirea banditismului 
din zona Rusciucului şi la organizarea şi ajutorarea acestei regiuni; 

- 1795 a doua căsătorie cu Mariam, fiica lui Hagi Hariton; cu aceasta a avut 5 
copii, 3 fete şi 2 băieţi; unul din băieţi, Murad a moştenit ansamblul cunoscut cu numele 
de Hanul Manuc; 
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- 1802 este numit serdar de domnitorul Constantin lpsilanti; 
- 1803 „Mannoci boier şi mare proprietar în Valahia"1 este numit paharnic; primeşte 

în administrare salinele din Ţara Românească; 1803 începe construcţia hanului, pe 
terenurile Curţii Vechi, terenuri cumpărate prin licitaţie în 1793; deţinea case şi locuri 
de case în Bucureşti; 

- 1804 cumpără o vie în dealul Bucureştilor şi alte două vii în împrejurimi, precum 
şi o moşie de 700 stânjeni la Floreşti; îşi extinde afacerile în Ţara Românească şi la 
Constantinopol axându-se pe negoţul cu grâu; cumpără prietenii dar şi informaţii; cu spirit 
prevăzător şi abil diplomat devine preţuit atât pentru banii lui cât şi pentru sfaturile sale; 

- 1806 războiul ruso-turc îl proiectează în inima evenimentelor: adept al politicii 
de prietenie între Turcia şi Rusia, colaborator intim al puternicilor zilei (pune la dispoziţia 
sultanului Selim III banii necesari politicii reformatoare pe care acesta o promova, 
sprijină băneşte şi pe marele vizir Mustafa Bairactar, iar Constantin Vodă lpsilanti îl 
foloseşte „cu izbândă în toate prilejurile critice ale Ţării Româneşti, ca mijlocitor devotat 
intereselor acestui principat")2, salvator al Bucureştiului de două ori de la jaf şi incendiu, 
om de legătură între statul major rus şi marele vizir Mustafa Paşa3 , dar şi agentul 
comandamentului rus (transmitea discuţiile şi evenimentele de la Înalta Poartă), cu 
numeroase simpatii printre negustorii dar şi printre diplomaţii de pe malurile Dunării 
sau în trecere pe aici, abil negociator şi un bun cunoscător al problemelor balcanice; 

- 1807 este însărcinat să poarte negocieri cu ruşii în vederea încheierii păcii 
ruso-turce; negocierile se vor desfăşura şi în anii următori: 1808, 181 O, 1811 susţinute 
de o bogată corespondenţă între Manuc Bey şi marele vizir Mustafa; 

-1808 plăteşte toate cheltuielile necesare pentru buna funcţionare a cetăţilor turceşti 
de la Dunăre; este numit de Înalta Poartă „Voievod al Moldovei"4 şi la sfărşitul anului 
se stabileşte în Ţara Românească dezvoltându-şi o numeroasă reţea de informaţii ce 
funcţiona între Constantinopol şi ruşi; este propus de ambasadorul rus Luca Chirico 
pentru a fi decorat cu Ordinul „Sfănta Ana"; 

- 1809 cumpără satele Tâncăbeşti, Dragomireşti, Pasărea, Moara Seacă de lângă 
Bucureşti şi numeroase moşii în Ilfov şi Prahova; este numit dragoman titular, înaltă 
demnitate cu caracter onorific al Imperiului otoman; 

- 1810 este decorat şi de Imperiul ţarist cu Crucea Sf. Vladimir clasa a III-a; 
- 1811 cumpără Munţii Clăbucet, Piscul Câinelui şi partea dinspre Sinaia a Munţilor 

Bucegi; 
- 1812 fuge la Braşov pentru a-şi salva viaţa lăsându-şi familia ostatică şi averea 

sechestrată de turci, iar în 1813 se refugiază la Sibiu; 
- 1813 obţine cetăţenia rusă; la presiunea acestora îşi recuperează familia şi averea; 
- 1814 este numit consilier de stat al Imperiului Austriac; 
- 1815 se stabileşte la Hânceşti lângă Chişinău; intenţia sa era de a construi un 

oraş lângă Reni; 
- 1817 moare la moşia sa de la Hânceşti5 . 

1 Hurmuzaki, Documente, 11/1, p. 505. 
2 MMB, Colcc1ia de Documente, nr. inv. 35.042. 
3 H. Dj. Siruni, Bairakdar Moustaplra Pasrlra ei Manouk Bey „Prince de Moldavie", Balcania VI, 

1943, p. 68. 
4 MMB, Colcclia de Documente, nr. inv. 26.515 (copie după originalul turc). 
' Ionescu Şlcfan, Manur Bey zaraf şi diplomat la începutul urolului al XIX-iea, ed. Dacia, Cluj 

Napoca, 1976. 
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În colecţia de Documentare a MMB, personalitatea lui Manuc Bey este bogat 
ilustrată documentar. Documentele originale (acte şi scrisori autografe, ciorne ale 
acestora sau copii realizate de secretarii lui Manuc sau de el însuşi), care îi conturează 
personalitatea şi activitatea provin din surse diferite. Unele au format arhiva familiei 
stabilită la Hânceşti, provenind deci de la conacul de aici; altele au ajuns în Arhiva 
Politicii Străine a Rusiei din Moscova (fond 128, 1918, 1919, 2121, 74), Arhiva 
Istorică (fond 9, 2), Cancelarie (fond 2320, 2315, 1922), sau Arhiva din Chişinău de 
unde MMB deţine un număr impresionant de fotocopii. Acestora li se adaugă fotocopii 
ale documentelor din Arhiva Centrală Istorică de Stat din Leningrad (fond 880, 496, 
379), Arhivele Statului din Bucureşti, a unor arhive muzeale judeţene, precum şi din 
colecţii particulare. redactarea acestor documente a fost făcută în limbile armeană, 
turcă, rusă, franceză, greacă şi română. 

În continuare vom face o prezentare tematică a acestor documente. 
Menţionăm că sistematizarea fondului documentar Manuc deţinut de MMB a avut 

la bază însemnările rezumative referitoare la conţinutul acestora realizate de regretatul 
profesor H. Dj. Siruni. 

Manuc Bey ca om de afaceri 
(activitatea se desfăşoară pe două direcţii: comerţ şi cămătărie) 

Comerţ: cu produse variate precum făină, grâu, sare, unt, seu alb, seu galben, 
grăsime, mătase, blănuri, inele, cutii, ceasuri, fier şi cântare din fier; 

liste de cumpărături; 
liste de socoteli; 
liste de cheltuieli personale; 
liste obiecte achiziţionate şi costul lor; 
note privind cumpărăturile făcute; 
recomandări pentru cumpărarea diferitelor produse; 
liste privind aprovizionarea unor regimente turceşti; 
liste cu cumpărăturile făcute pentru unele oraşe (Isaccea, Silistra, lsmail); 
caiet cu afacerile comerciale din Odesa 
caiete de socoteli. 

Cămătărie: scrisori prin care se solicită diverse sume drept împrumut, 
scrisori prin care se confirmă primirea unor sume de bani; 

scrisori de restituire a unor împrumuturi; 
liste de debitori; 
liste cu sumele oferite ca împrumut; 
liste cu sumele de bani recuperate de la datornici; 
chitanţe. 

Documentele ilustrează legături de afaceri cu negustori din principalele centre 
sud-dunărene, din Turcia, Basarabia, Transilvania, Ţara Românească, Moldova, Rusia. 
Dintre aceştia menţionăm pe: Memiş Mehmed, lsmail ayanul Rusciucului, Ahmed aga, 
seraschierul Dunării, Mehmed din Silistra, Topal Mahmed, Kehya Zade, Mehmed 
Said, Ahmed Ayanul Rusciucului, Mustafa seraschierul Dunării, Ali ayanul Rahovei, 
muftangiul Zimnicei, Tersenek Oglu, Simion fiul lui Bogos, Eremia Eghiazemian, 
Dimitrie Hagi Ianuş, slugerul Anghelache, C. Samurcaş, Abdullah Bosniac aga, 
Mangasar din Sumla. 
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Averile lui Manuc 

de pe malul drept al Dunării; 
din Ţara Românească; 
din Basarabia; 
achiziţii, vânzări, schimb de moşii; 
indicaţii privind diverse tranzacţii imobiliare; 
lista proprietăţilor din Ţara Românească, cu întinderea şi preţurile lor; 
hotărnicii; 

note privind arendele unor localităţi. 

311 

Dintre proprietăţile lui Manuc sunt consemnate date despre viile din Dealul 
Bucureştilor, hanul din centrul capitalei, satele Giuleşti, Pasărea, Tâncăbeşti, , Dudeşti, 
Dragomireşti, Moara Domnească, Sohăneşti, o grădină la Cule, moşiile de la Orhei sau 
cele din Reni, printre participanţii la tranzacţii numărându-se Nicolae Saegiul, Const. 
Ştefănescu, Hagi Gheorghe, Iosif Fonton, răzeşii din Sohăneşti. 

Manuc ca om politic 

scrisori cuprinzând ştiri confidenţiale asupra nemulţumirilor locale şi a diferitelor 
mişcări interne, primite sau transmise de Manuc Bey; 
păreri legate de stări conflictuale zonale; 
lămuriri şi sfaturi privind situaţia internaţională; 
memorii şi rapoarte către administraţia rusă privind serviciile aduse de el; 
răspunsuri la diferite întrebări puse de guvernul rus; 
înştiinţări despre operaţii militare ruse lângă Isaccea; 
consemnările discuţiilor confidenţiale referitoare la misiunea lui Manuc Bey de 
mediere a unei păci între ruşi şi turci; 
informaţii despre situaţia trupelor turceşti staţionate la Dunăre (numărul acestora, 
pregătire, mişcările de regimente); 
organizarea reîntoarcerii unor turci în Imperiul Otoman; 
înştiinţare de simpatiile de care se bucură în rândul unor înalţi demnitari ruşi 
şi turci; 
cerere de sprijin contra asupririlor Înaltei Porţi; 
plângeri în legătură cu abuzurile oficialităţilor; 
intervenţii pentru susţinerea sau înlăturarea de domnitori. 

Legăturile cu turcii sunt ilustrate în special de corespondenţa purtată cu personalităţi 
ca Bayractar Mustafa paşa, Kehya Zade Ahmed aga, Ahmed aga, Kiose Kehaia, Bogdan 
Avedici. 

Legăturile cu Rusia, care includ corespondenţa cu ţarul Alexandru I, gen. Bagration, 
gen. N. Kamenski, consulul Luca Chirico, gen. Behmetov, contele Capo D'Istria, gen. 
Nesselrode, mitropolitul lgnatie, episcopul armean Gligor Zackarian. 

Legăturile cu Ţările române: domnitorii Alex. Şuţu, Ioan vodă Caragea, Alex. 
Hangerli, Scarlat Calimachi, Înaltul Divan al Ţării Româneşti, mitropolitul 
Ungro-Vlahiei. 
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Privilegii acordate lui Manuc 
propunere de numire ca domn al Moldovei a lui Manuc Bey; 
conferirea ordinului Sfântul Vladimir şi propunere de decorare cu ordinul Sfânta 
Ana; 
scutiri de dări în Ţara Românească şi Basarabia; 
acordarea dreptului de încasare a unor impozite; 
confirmări de privilegii. 

Probleme de familie 
scrisori privind educaţia copiilor; 
deplasări pentru afaceri; 
vizite de familie, precum şi cele făcute la moşii; 
instrucţiuni privind mutarea familiei de la Braşov în Basarabia; 
relatări despre starea sănătăţii; 
probleme de îngrijire a casei; 
angajarea unui medic de familie; 
sosirea în carantină a familiei sale. 
Sunt consemnări redactate şi semnate de Manuc însuşi, de fiul său Murad, de 
fiica sa Ecaterina, cumnatul Asvadur Avedian, medicul J. Henri Jucker. 

Intervenţii şi recomandări de persoane 
intervenţii pentru decorarea oamenilor săi de încredere, pentru reînnoirea 
acestora în funcţii (spătaru Iancu), sau pentru eliberarea unei fetiţe răpite (Zaine); 
recomandări de negustori (Ali Bey, Kiose Kehaia, Michirdie, Agop, Ivanco din 
Ş istov). 

Diverse 
scrisori de mulţumire (pentru ospitalitate, pentru ajutoare materiale); 
scrisori prin care se cer veşti sau se afirmă sentimente de prietenie; 
scrisori însoţitoare a unor daruri de preţuire; 
salutări; 

invitaţii (capcană) de revenire în Turcia; 
relatarea ajutorului dat fiului rebelului paşă de Vidin, Pasvan-Oglu, întâlnit la 
Viena; 
vocabular de corespondenţă convenţional; 
foaie cu 24 impresiuni de peceţi în tuş; 
jurnal de călătorie prin Bucovina, Imperiul Austriac, Germania, Franţa scris de 
fiul lui Manuc; 
ajutoare diverse: acordate unor persoane sau instituţii (Spitalul Filantropia); 
adresă omagială în versuri, scrisă la Viena; 
planul unui proiect de oraş în Basarabia, la Tomorova; 
testamentul lui Manuc Bey; 
documente privind situaţia familiei şi a averilor lui Manuc rămase după 
moartea sa; 
corespondenţă purtată de fiul lui Manuc privind vânzarea hanului din 
Bucureşti. 
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Multitudinea de documente, dar în special de date şi evenimente consemnate de 
acestea, numeroasele informaţii legate de situaţia economică, politică şi socială din sud 
estul Europei, aduce în faţa cercetătorului o epocă frământată, plină de acţiune, cu o 
trepidantă desfăşurare de evenimente subterane, o epocă în care, cu definitive implicaţii 
în dezvoltarea istorică ulterioară a zonei din dreapta şi din stânga Dunării, un rol important 
revine noilor sisteme economice care acum se formează, capitalului bancar ce tinde să 
devină atot-stăpânitor. 

SUMMARY 
Documents is the Collection of the Museum of the Municipality 
of Bucharest, Concerning the Persona/ity of Manuc Bey 

Onc of the businessmen who worked thc Romanian social, economica! and politica! life, was Manuc 
Bey, an Armenian merchant and usurer who spent his everyday life in Ruscink, Bucharcst and Odessa, bui 
whosc area of influence was exlending over wider areas comprising Constantinopol, Petersburg and Yienna. 
His life and personality are well represenled by documents in thc collcction of the Museum of the Municipality 
of Bucharest. 
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Manuc Bcy (după un portret în ulei). 

Negustori şi boiernaşi din Bucureşti (după albumul lui August von Herilstern) . 
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CTITORI DE BUCURESTI -
' 

FAMILIA BASILESCU* 

Dan Falcan 

E greu, atunci când vorbim despre un oraş, să-i legăm categoric începuturile de 
numele unui singur om. Sigur, excepţiile există şi ele sunt spectaculoase. Cartagina a fost 
întemeiată de mitica regină Didona, rivala ei Roma, Cetatea Eternă, a fost fondată de fiul 
Lupoaicei, Romulus, fără Petru cel Mare nu ar fi existat nici Sankt-Petersburg, iar mai 
înspre zilele noastre, în anii 50-60 ai veacului trecut arhitectul Oscar Niemayer poate 
revendica cu îndreptăţire titlul de ctitor al Brasiliei, capitala ţării sambei şi a cafelei. 

În ceea ce priveşte Bucureştii, cinstea ce revine întcmeietornlui lor pare a fi împărţită 
între Bucur Ciobanul „candidatul" tradiţiei şi legendei şi controversatul Ţepeş, „omul" 
primului document cunoscut care atestă existenţa capitalei noastre la 20 septembrie 1459. 

În realitate, cercetarea istorică şi în principal cea arheologică ne oferă şi alte 
unghiuri de abordare a problemei originii Bucureştilor. Săpăturile de la Curtea Veche, 
desfăşurate în deceniul al şaptelea al veacului trecut sub competenţa şi pasionata conducere 
a domnului profesor Panait I. Panait au scos la iveală vestigiile unei cetăţi, probabil 
prima, databilă încă din a doua jumătate a secolului al XIV-iea. 

Atunci se nasc Bucureştii şi în jurul acelei prime fortificaţii, vor fi ctitorite rând 
pe rând Curtea Domnească, biserica lui Mircea Ciobanul, uliţele negustorilor şi 
meseriaşilor, într-un cuvânt oraşul politic şi comercial. 

Este cert că originea Bucureştilor ca şi statutul de reşedinţă domnească şi ulterior 
de capitală a ţării, au purtat pecetea determinării economice. Aici se întretăiau drumurile 
comerciale care făceau legătura între înfloritorul Bizanţ şi oraşele transilvane iar mai 
spre nord cu Marea Baltică pe de o parte şi bălţile Brăilei, active producătoare de 
peşte şi mănăstirile din Oltenia (Strehaia, Cozia, Tismana), cărora le erau închinate, 
pe de altă parte. 

Oraşul s-a dezvoltat treptat-treptat, coagulând în jurul vechiului centru istoric 
satele aflate împrejur. Dâmboviţa a fost un liant al aşezării urbane iar capitala şi-a căutat 
dimensiunile naturale, extinzându-se mai cu seamă spre nord, în zona lacurilor. Amintirea 
vechilor sate se păstrează şi astăzi în memoria bucureşteanului căruia denumiri ca Berceni, 
Floreasca, Colentina sau Pantelimon îi sunt familiare ca zone componente ale capitalei. 

Altfel stau însă lucrurile în cazul altui cartier de referinţă al urbei lui Bucur: 
Bucureştii Noi. Începuturile sale se leagă hotărâtor de numele şi activitatea profesorului 
Nicolae Basilescu, caz în care putem vorbi despre domnia sa ca despre adevăratul ctitor 
al unei părţi de Bucureşti. 

Dar cine era Nicolae Basilescu, omul căruia îi datorăm, noi bucureştenii, unele 
dintre cele mai frumoase locuri ale capitalei? Născut în prima zi a anului 1860 la Urlaţi, 
Nicolae Basilescu îşi ia licenţa în drept la Bucureşti, susţinându-şi teza de doctorat la 
Paris în 1884 pentru ca mai apoi să urmeze cursurile Universităţii berlineze. 

* Doresc pe această calc să aduc modestele melc multumiri d-nei Nicollc Cathcrinc Ciurcş, născută 
Basilcscu, fără de care acest articol nu ar fi fost posibil. Fie ca acest început să reprezinte o minimă repara1ie 
pentru o familie care a dăruit atătca semenilor ci şi a primit atâta ncrccunoşlintă în schimb. 
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Numit profesor la Universitatea din laşi în 1892 este transferat la Bucureşti în 
februarie 1896, activând timp de patru decenii în calitate de profesor al Facultăţii de 
Drept, îndeplinind şi funcţia de decan al acestei instituţii de învăţământ superior şi o 
perioadă chiar şi pe aceea de prorector al universităţii bucureştene. 

A publicat numeroase cărţi, studii şi articole de referinţă, pe varii subiecte juridice, 
sociale şi politice dintre care amintim: Economia politică clasică şi noua şcoală germană 
(1895), Alcolismul (1913), La Roumanie dans la guerre et dans la paix (Paris 1919), La 
reforme agraire en Roumanie (1919), Rolul social al femeii române (5 volume, 1902-
1905), Le devenir du peuple Roumain (Nisa, 1934), etc. 

În 1890 se căsătoreşte cu Catherine Pascal, fiica profesorului Aristide Pascal, o 
somitate a dreptului românesc. Aristide Pascal ( 1827-1900) urmase studii în drept la 
Paris, încununate cu un doctorat în 1860, după care predase dreptul civil la Universitatea 
din Bucureşti până în 1894, exercitând şi funcţia de decan. Prieten cu PP. Carp şi 
Nicolae Blaremberg, editase împreună cu aceştia între 1867-1869 revista „Ţara", 
remarcându-se ulterior prin publicarea unor studii dintre care cităm: „Reflecţiuni asupra 
reformei magistraturii", (1881) şi „Opozanţii în faţa naţiunii şi a regelui" (1891). 

La rândul său Aristide era fiul unuia dintre fondatorii şi organizatorii Facultăţii 
de drept din Bucureşti, Charles Pascal. 

Este interesant de amintit că documentul care hotăra împroprietărirea ţăranilor, 
cunoscută sub numele de reforma lui Cuza (1864), fusese semnat la laşi pe biroul 
profesorului Charles Pascal. Astăzi preţioasa piesă de mobilier se află în patrimoniul 
Muzeului din Bârlad. 

Căsătoria lui Nicolae Basilescu cu Catherine Pascal începută sub cele mai fericite 
auspicii şi binecuvântată de Dumnezeu cu naşterea unui băiat, Aristide, la 18 martie 
1892, avea să fie de scurtă durată. Catherine se stinge din viaţă în 1899, în urma unei 
hemoragii nazale, impropriu tratată. 

Nicolae se va recăsători mult mai târziu, în 1922, cu o englezoaică, Vera, a cărei 
soartă va sta şi ea sub semnul tragicului. În 1944 la intrarea trupelor ruseşti în Bucureşti, 
Vera Basilescu se refugiază în comuna Deparaţi - Teleorman, iar la trecerea 
„eliberatorilor" sovietici prin localitate se sinucide prin împuşcare în cap. Anterior soţul 
ei, Nicolae Basilescu murise fulgerător la 4 martie 1938 în urma unei cangrene netratate 
corespunzător, fără să mai apuce să-şi vadă tipărită ultima lucrare cu un titlu atât de 
premonitoriu: «Ordinea socială şi adversarii ei». 

Documentul care sta la temelia fondării Bucureştilor Noi este actul de 
vânzare-cumpărare încheiat la 18 iunie 1893 între Aristide Pascal, decan şi profesor al 
Facultăţii de Drept din Bucureşti, domiciliat în Calea Victoriei nr. 196, pe de o parte şi 
Nicolae Basilescu, profesor şi avocat domiciliat la aceeaşi adresă, pe de altă parte, prin 
care primul îi vindea celui de-al doilea moşia Măicăneşti din comuna Băneasa, plasa 
Dâmboviţa, judeţul Ilfov în schimbul sumei de 280.000 de lei. 

Din actul parafat de ginere şi socru aflăm şi vecinătăţile terenului achiziţionat: la 
miazănoapte moşia se mărginea cu apa Colentinei care o despărţea de o altă moşie, 
Ţurloaia, la răsărit, Băneasa - Dămăroaia; la miazăzi proprietatea Chiajna - lzvoranului 
şi Giuleştii Sărindarului, iar la apus moşia lzvoranu. Sunt consemnate de asemenea şi 
condiţiile financiare ale tranzacţiei. Nicolae Basilescu preia asupra sa datoria ipotecară 
de 115.000 de lei cu care moşia se află afectată la Prima Societate de Credit Funciar 
Rural Roman iar restul sumei în numerar" în mâinile mele pe deplin", după cum declara 
Aristide Pascal. 
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Planul cartierului Bucureştii Noi. 
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Nicolae Basilescu îşi propune încă de la început crearea unui oraş nou parcelat 
după sistemul american şi dotat cu toate utilităţile sociale (biserica, şcoala, cimitir, 
locuri de agrement, pieţe, baie comunală, mijloace de transport, etc.). 

Suprafaţa totală a proprietăţii era de 2.958.579 de metri pătraţi, dintre care parcelele 
destinate vânzării ocupau o întindere de l. 922.021 de metri pătraţi. 

Parcelele erau încadrate de străzi drepte şi frumos aliniate ce cădeau perpendicular 
pe cele două mari şosele principale: Bucureşti-Târgovişte, străjuită de o superbă alee de 
salcâmi şi Bucureşti-Piteşti. 

Fiecare parcelă avea o suprafaţă de 4500 de metri pătraţi (150 m · 30 m), două 
tarlale constituindu-se într-un perimetru de 9000 de metri pătraţi, mărginit din toate 
părţile de străzi. Adâncimea proprietăţii rămânând constantă, de 30 de metri, vânzarea 
se efectua pe loturi având lăţimea multiplu de cinci (5 · 30, 10 · 30, 15 · 30, etc.), până 
la concurenţa celor 150 de metri. 

În ceea ce priveşte condiţiile financiare ale tranzacţiilor efectuate, metrul pătrat 
era vândut la preţul de 100 de lei, suma plătită de cumpărător defalcându-se în felul 
următor: o treime pe loc, la subscriere, restul de 2/3 urmând să fie achitat în rate lunare, 
plătibile timp de 16 luni. De exemplu, un teren de 300 de metri pătraţi (IO · 30) era 
evaluat la suma de 30.000 de lei, viitorul proprietar achitând pe loc 1 O.OOO de lei, iar 
mai apoi lunar, timp de un an şi patru luni, o rată de 1250 de lei (20.0000 : 16). 

Şi străinii erau încurajaţi să se stabilească în noua localitate, în cazul lor Nicolae 
Basilescu propunând încheierea unor acte de închiriere pe o durată de 99 de ani. Dacă 
respectivele persoane obţineau în vreun fel cetăţenia sau dacă ar fi fost schimbat articolul 
18 din Constituţie - prin care cetăţenii străini nu aveau dreptul de deţine în proprietate 
terenuri pe teritoriul României -, atunci chiriaşii erau consideraţi automat proprietari 
chiar din ziua închirierii terenului. 

Doritor de a înzestra noul oraş cu tot ce era de trebuinţă satisfacerii minimelor 
necesităţi religioase, culturale şi sociale ale oamenilor, Nicolae Basilescu construieşte şi 
donează Patriarhiei o biserică purtând hramul Sfinţilor Nicolae şi Ecaterina, înconjurată 
de un splendid parc în suprafaţă de 20.000 de metri pătraţi. Târnosirea sfăntului lăcaş 
are loc la 27 august 1922. 

La începutul secolului, Basilescu construieşte o şcoală primară destinată copiilor 
din noua localitate pentru ca în 193 7 să doneze Primăriei terenul şi 100.000 de cărămizi 
în vederea edificării altui local de învăţământ. Exemplul va fi urmat de fiul său, Aristide 
Basilescu, care prin actul de donaţie nr. 38782 din 2 decembrie 1941 cedează tot primăriei 
o clădire cu etaj şi terenul aferent în vederea înfiinţării unei a treia şcoli. De asemenea 
Aristide va dona Comunei Urbane Griviţa, în 1946, un teren de 1050 de metri pătraţi 
pentru construirea unei băi comunale. 

Ar merita menţionat faptul că respectivele cărămizi folosite la edificarea 
şcolilor şi locuinţelor din zonă erau produse de fabrica de cărămizi construită de 
Nicolae Basilescu pe malul râului Colentina. Lucrările de asanare şi regularizare a 
văii Colentina au fost favorizate de cedarea a 2000 de metri de către Vera şi Aristide 
Basilescu în 1939. 

O atenţie deosebită a acordat Nicolae Basilescu şi evreilor, încurajând stabilirea 
acestora în noua localitate. El donează 1500 de metri în vederea construirii unei sinagogi 
şi încă 5000 de metri pătraţi pentru înfiinţarea unui cimitir israelit. 
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Ca o concluzie putem afirma că din suprafaţa totală de 300 de hectare a 
Bucureştilor-Noi, peste jumătate, adică 155,2 ha va fi scoasă la vânzare sub forma 
parcelelor, restul fiind donat de către familia Basilescu spre binele şi folosul obştii, după 
cum urmează: 600.000 de metri pătraţi pentru străzi, 35.000 mp pentru pieţe, 20.000 mp 
pentru biserică şi 15.000 mp pentru cimitirul creştin, 6.500 mp pentru sinagogă şi 

cimitirul evreiesc, 131.000 mp pentru splendidul parc din mijlocul proprietăţii, 500.000 
mp pentru înfiinţarea unei viitoare fabrici, etc. 

Tot Nicolae Basilescu asigură şi legătura noului oraş cu capitala printr-o linie 
ferată personală pe care circula un tren automotor dotat cu motor Diesel, proprietatea 
sa. 

Nu e neglijată nici aprovizionarea cetăţenilor cu apă potabilă de bună calitate, 
dovadă stând în acest sens, buletinul de analiză pe care laboratorul de chimie organică 
al Facultăţii de ştiinţe din Bucureşti îl trimite la 17 aprilie 1899, sub semnătura eminentului 
om de ştiinţă, dr. C. I. Istrati lui Nicolae Basilescu şi care conchidea „Apa este bună, 
excelentă". 

Urmare a 'tuturor acestor iniţiative şi eforturi dar şi a dezvoltării fireşti a 
Bucureştilor spre zona lacurilor, deci spre nord-vest, oraşul care la sfărşitul veacului al 
XIX-iea se întindea până la cimitirul Sf. Vineri, ajunge la începutul anilor 1920 să 
înglobeze şi noua aşezare a Bucureştilor Noi. Mărturie a impactului pe care l-a avut 
dezvoltarea noului cartier asupra opiniei publice, în special a celei bucureştene, stă şi 
un interesant articol al cotidianului „Dimineaţa" din 5 iunie 1923 în care se făcea 
următoarea analiză: „De altfel cu împărţirea moşiilor din jurul Bucureştilor la ţărani pe 
de o parte, cu situaţiunea sa economică pe de alta, cu industriile sale: fabrica de vagoane 
„Vulcan", fabrica de cărămidă, fabrica de vată Roth, fabrica de bere şi de malţ, azi 
ruinată de germani, dar care mâine se va restaura şi cu atâtea alte industrii care forţat 
vor găsi adăpostul lor în Bucureştii-Noui, viitorul acestui nou oraş este asigurat; o 
dovadă despre aceasta ne-o dă faptul că evreii care întotdeauna au avut flerul viitorului 
s-au grăbit să cumpere în timpul din urmă cât mai multe locuri în Bucureştii-Noui, 
deoarece ei fiind astăzi cetăţeni români pot cumpăra, ca şi românii, locuri într-o comună 
rurală ca Bucureştii-Noui. 

Graţie poziţiei lor geografice, înlesnirilor economice şi de comunicaţiune, cu 
Capitala şi cu C. F. R. şi tuturor avantajelor ce Bucureştii-Noui oferă locuitorilor săi, 
aceştia sunt asiguraţi de o rapidă prosperitate. 

În curând Bucureştii-Noui vor lua aspectul frumoaselor burgade care servesc de 
refugiu populaţiunei marilor capitale, contra scumpirii traiului, inerentă marilor 
aglomeraţiuni. Statul şi capitala României-Mari sunt datoare să ajute iniţiativele care 
luptă la întemeierea acestui nou centru de viaţă - nu numai dintr-un interes general, dar 
chiar şi din propriul lor interes: Bucureştii-Noui sunt, într-adevăr, plămânii Capitalei". 

Dar statul român, ca de atâtea ori de-a lungul timpului, indiferent de opţiunile 
ideologice ale guvernanţilor nu s-a grăbit nici să re"unoască şi nici să sprijine iniţiativele 
de genul celor aparţinând familiei Basilescu. Iar statul comunist cu atât mai puţin. 

Destinul ulterior anului 1944, al familiei Basilescu pare desprins dintr-o tragedie 
antică. Unor oameni care încercaseră să facă atâta bine semenilor lor societatea aflată 
sub zodia stelei roşii de la răsărit, le-a „răsplătit" pe măsură distrugându-le vieţile şi 
risipindu-le avutul. 
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După sinuciderea Verei Basilescu în 1944, doi ani mai târziu soţul ei, Aristide 
Basilescu este înlocuit la catedra de Economie Politică a Facultăţii de Drept din Bucureşti 
de către noua „vedetă" a comunismului românesc, Lucreţiu Pătrăşcanu. Un an mai târziu 
va fi exclus şi din barou. Va fi contribuit la aceste persecuţii şi lucrarea pe care Aristide 
Basilescu a scris-o la întoarcerea sa de pe frontul de est în 1942, despre economia 
sovietică în care aborda problema colhozurilor şi sovhozurilor. 

În 1948, primarul de tristă amintire al Bucureştilor, Constantin Doncea, în dispreţul 
oricăror norme legale, morale sau sentimentale dă ordin să se dărâme cu buldozerele 
gardul, clădirile de serviciu, atelierele şi locuinţele de personal din vechea curte a 
locuinţei familiei Basilescu. Scapă de furia distrugătoare a potentatului roşu doar cele 
două clădiri ce străjuiau intrarea în parcul Basilescu. 

Într-unul din cele două imobile mai sus menţionate locuiau la acea dată soţii 
Aglaie şi Aristide Basilescu, în celălalt fiica lor, Nicolle Basilescu. Toţi, împreună cu 
funcţionarii şi personalul de serviciu au fost aruncaţi în stradă. Perversitatea regimului 
a mers până într-acolo încât familiei Basilescu i s-a cerut să-şi achite impozitele la zi 
atât pentru clădirile demolate cât şi pentru acelea din care fuseseră abuziv alungaţi. 

În 1949, Aristide şi Aglaie Basilescu sunt trimişi cu domiciliul forţat la Mizil. 
Doi ani mai târziu, la 16 februarie 1951 se abate asupra lui Aristide urgia arestării şi 

încarcerării în penitenciarul Rahova. În 1952 este trimis în lagărul de muncă de la Bicaz 
şi din nou închis la penitenciarul Văcăreşti până în noiembrie 1953. Calvarul ia sfărşit 
relativ în 1964, după alţi 11 ani de domiciliu obligatoriu la Mizil. Între timp în 1957 se 
stinge din viaţă, măcinată de cancer, la spitalul Filantropia, Aglaie Basilescu. Soţul aflat 
cu domiciliul forţat nu a avut dreptul să vină nici la spital şi nici la cimitir pentru un 
ultim rămas bun. Aristide Basilescu îşi sfărşeşte zilele la 20 iulie 1969 în locuinţa 
închiriată de fiica sa, Nicolle Basilescu căsătorită Ciureş, cea care pentru a putea 
supravieţui a muncit ca ajutor de lucrător la cooperativa Electrobobinajul. 

Astfel se sfărşesc purtătorii numelui de Basilescu, o adevărată dinastie, incluzând 
şi familia Pascal care a dat ţării patru jurişti de seamă, eminenţi profesori şi excelenţi 
administratori. Dar numele de Basilescu va rămâne pentru totdeauna legat de o splendidă 
parte a Bucureştilor, binemeritând de la concetăţenii lor, onorantul titlu de ctitor de 
Bucureşti. 

SUMMARY 

Bucharest, the Capital of Romania, was formed gradually, coagulating by including the neighbouring 
villages around the old perimetre of the Ancient Princely Court. 

The initiative of a skilful businessmen, an eminent jurist and a good citizen, Nicole Bazilescu, was 
added to the above-mentioned natural way of the town development. He bought the Măicăneşti-Grefoaia 
cstate that he dividcd into lots according to the American system and he endowed with all social, cultural, 
religious utilities: a church, schools, pares, factories, means of lransporlation, graveyards a.s.o., giving it a 
new identity: the New Bucharest. 

The initiative and efforlS of Nicolae Basilescu were carried on by his son, Aristide Basilescu bui 
were brutally oul off during the •4oies, by the communist regime. The family which had given so much lo 
its fellow men was pul to prison, and iLs estate was scattered. But the name of Basilescu will stay for ever 
Iinked with e splendid port of Bucharest, fact which oblige us morally to confer its members the honouring 
litie of founders of Bucharest. 
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In memoriam 

CONSTANTIN C. GIURESCU 
REPERE BIOGRAFICE, 

DOMENII DE MANIFESTARE 

Din şcoala istorică de la Bucureşti a făcut parte şi profesorul Constantin C. 
Giurescu (26 octombrie l 90 l, Focşani - l 3 noiembrie 1977, Bucureşti. A văzut lumina 
zilei într-o familie de intelectuali. Tata, primul doctor al Facultăţii de Litere din Bucureşti, 
a predat tot aici istoria românilor (Universitatea „Ion. C. Brătianu"). Muncind până la 
epuizare a lăsat ample studii de o reală valoare ştiinţifică. Mama studiase la pension 
franceza, germana, pianul şi literatura; poseda cunoştinţe teoretice privind ştiinţele exacte. 
Aptitudinea spre învăţătură a elevului C.C. Giurescu a fost ajutată de însuşiri fizice şi 

morale. De-a lungul însemnărilor sale autobiografice găsim suficiente dovezi referitoare 
la memoria şi forţa sa de muncă, toate aşezate pe un fizic viguros. Trăind în mediul 
urban (Bucureşti) cu largi ramificaţii culturale, s-a format la Şcoala „Cuibul cu barză" 
şi Liceul „Gheorghe Lazăr". În şcoală, călăuzit de profesori şi părinţi, citea cu pasiune 
cărţi editate în colecţiile „Biblioteca pentru toţi" şi „Casa Şcoalelor". L-au interesat 
„Ziarul călătoriilor" şi presa satirică („Furnica" şi „Veselia"). Învăţa cu uşurinţă la toate 
obiectele. Influenţa profesorilor a fost receptată de studiosul Giurescu. De la matematică 
a reţinut logica în aprofundarea cunoştinţelor. Harul profesorilor de istorie, geografie, 
română limbi clasice şi modeme i-au îndreptat paşii spre viitoarele studii universitare. 
De la profesori şi părinţi a prins dragoste de limba şi istoria neamului, şi-a însuşit 

metodele muncii disciplinate şi perseverente. În timpul liceului a cunoscut frământările, 
speranţele şi greutăţile primului război mondial. La interval de numai doi ani ( 1918, 
1920) a pierdut ambii părinţi. În perioada cursurilor universitare (Facultatea de Filozofie 
şi Litere, secţia istorie-geografie) a fost îndrumat de Vasile Pârvan Dimitrie Onciul, 
Simion Mehedinţi şi Demostene Russo. La primul admira erudiţia documentată, darul 
sintezei şi construcţia armonizată filozofiei. Onciul se impunea prin rigurozitatea cerinţelor 
ştiinţifice, iar lucrările studenţilor la seminarul de istoria românilor erau adevărate cercetări 
de specialitate. Investigarea detaliilor şi răbdarea remarcabilă pentru clarificarea unui 
amănunt le-a urmat după exemplul istoriografului greco-bizantin D. Russo. Cu interes 
şi plăcere frecventa cursurile de geografie, metodică şi etnografie pline de conţinut ale 
titularului catedrei, Simion Mehedinţi. Participa la excursiile geografice şi congresele 
profesorilor de profil. Tot în vremea studenţiei (1919-1922) a remarcat marea şi com
plexa personalitate a profesorului de istorie universală, Nicolae Iorga. Cursurile atrăgeau 
prin mulţimea de fapte, sugestii şi idei; permanent făcea referiri la oameni şi evenimente 
din actualitate. Alături de alţi colegi (P.P.Panaitescu, Victor Papacostea, Radu Vulpe, 
Vladimir Dumitrescu, Pamfil Georgian, Mauriciu Kandel) pregăteau temeinic lucrările 
de seminar din plăcere, conştiinciozitate şi dorinţa încheierii studiilor în trei ani în loc 
de patru. A reuşit performanţa primind la examenul de licenţă calificativul „magna cum 
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laude" (1922). În afara cursurilor şi seminariilor de la secţia istorie-geografie, din 
curiozitate şi cu titlu de experienţa didactică. audia prelegerile cunoscuţilor profesori C. 
Rădulescu-Motru, Ov. DEnsuşianu şi M. Dragomirescu. A fost uimit de tactul pedagogic 
al lui I. Rădulescu-Pogoneanu, manifestat în cadrul Seminarului Pedagogic Universitar 
„Titu Maiorescu", din Bucureşti. 

Din prudenţă, lipsindu-i siguranţa obţinerii unei catedre universitare, s-a prezentat 
la examenul de capacitate pentru învăţământul secundar. A pregătit douăsprezece probe 
la cele două materii principale (istorie-geografie), inclusiv examenele de pedagogie 
teoretică şi practică (lecţii practice la Seminarul Pedagogic Universitar). Trebuia să 
cunoască întreaga materie ce se preda în cele opt clase ale liceului. Profesorul Giurescu 
recunoaşte că a fost cel mai greu examen din câte a trecut în viaţă. Rezultatul a fost 
deosebit fiind clasificat primul la ambele discipline (1923). În acelaşi an, Consiliul 
Facultăţii de Litere l-a recomandat, în unanimitate, pentru specializarea la Şcoala Română 
din Franţa (Fontenay aux Roses). înfiinţată şi condusă de N. Iorga. Aici, în doi ani 
( 1923-1925) a participat la prelegeri, s-a documentat în biblioteci şi arhive publicând 
rezultatul cercetărilor, paralel cu pregătirea tezei de doctorat. Dintre colegii doctoranzi, 
veniţi tot cu bursă în Franţa, Asunt amintiţi: Scarlat Lambrino, Bazil (Vasile) Munteanu 
şi Nicolae Georgescu-Tistu. lntors în ţară, susţine doctoratul în faţa comisiei formată 
din: V. Pârvan, D. Russo, P. Cancel şi decanul facultăţii, Charles Drouhet. Teza fiind 
considerată deosebit de valoroasă, candidatul primeşte titlul ştiinţific de doctor în filozofie 
şi litere, cu menţiunea magna cum laude (1925). Imaginea ştiinţifică a tânărului profesor 
ar rămâne schematică, reflectând numai simplificator rezultatul examenului, dacă nu 
reproducem un fragment din raportul asupra tezei de doctorat întocmit de savantul N. 
Iorga: „Lucrarea pe care d. C.C. Giurescu o prezintă ca teză de doctorat e un studiu 
care face cea mai mare onoare autorului şi promite ştiinţei noastre istorice un maestru. 
Perfect informat, de o critică atât de pătrunzătoare, pe atât de cumpănită şi tot atât de 
plină de curtoasia pe care o întâlnim rareori în cele dintâi scrieri ale tinerilor, ea 
cercetează tot materialul documentar şi dă adeseori rezultate care se pot considera ca 
definitive "1. Calmul, siguranţa şi precizia documentată, stilul îngrijit de expunere şi 
sublinierea adevărului mai presus de orice criteriu s-au reliefat şi la concursul de docenţă 
în istoria românilor (conferinţă universitară de istorie modernă). La examenul public, 
oral, candidatul Giurescu a răspuns ireproşabil; la nivel egal a fost şi prelegerea, tot 
publică, ţinută în faţa studenţilor, cu subiect comunicat de comisie şi pregătit în 24 de 
ore. Comisia (N. Iorga, V. Pârvan, D. Russo, P. Cancel, I. Minea) l-a aprobat docent în 
istoria românilor. În scurt timp a urmat ceremonia solemnă când a depus jurământul în 
faţa reprezentantului din Ministerul Instrucţiunii Publice. Din conţinutul lui se pot reţine: 
profesorul va lucra pentru propăşirea disciplinei ce i se încredinţa, va fi credincios 
statului şi legilor lui. În prelegerea inaugurală ( 15 februarie 1926) proaspătul docent a 
jalonat împliniri şi deziderate istoriografice româneşti în ultimii douăzeci de ani. Capabil 
de viziuni generale, stăpân pe gândirea sintetică, tânărul istoric sugera, incipient, tendinţele 
unui nou curent în gândirea istorică naţională, opinii moderne ce vor dezlănţui, câţiva 
ani, aprinse polemici, uneori depăşind cadrul istoriografic. Direcţia trasată la lecţia de 
deschidere, impunea profesorului să predea întreaga noastră istorie într-o nouă concepţie 
ce se va împlini, ulterior, în cuprinzătoarea sinteză ştiinţifică. Hotărât în realizarea 

1 Constantin C. Giurescu, Amintiri, I, Bucureşti, Ed. „Sport-Turism", 1976, p. 196. 
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scopului propus, C.C. Giurescu s-a prezentat la concursul pentru catedra de istoria 
românilor. Comisia (V. Pârvan, D. Russo, P. Cancel, I. Minea), după analiza memoriului 
de lucrări, l-a examinat oral din toată istoria românilor, a verificat proba de paleografie 
greacă şi slavă, asistând şi la două prelegeri ţinute studenţilor, cu subiecte date tot cu 
24 de ore înainte. Toate probele erau publice. De remarcat că în recomandarea înaintată 
de comisie ministerului, în vederea numirii ca profesor agregat2 de istoria românilor 
la Facultatea de Litere din Bucureşti, se menţionau următoarele: lucrările ştiinţifice 
ale candidatului aduc rezultate noi, autorul manifestă interes pentru toate problemele 
vechi şi actuale din istoria românilor, posedă cunoştinţe bogate în domeniul său şi în 
cele vecine, este pregătit să întreprindă mari lucrări de metodologie istorică, gândeşte 
clar, se exprimă curent, plăcut şi convingător, are calităţile unui om de ştiinţă şi de 
profesor (rezumat din Amintiri, op. cit„ p. 231 ). La I martie 1927 era cel mai tânăr 
profesor al facultăţii, avea douăzeci şi cinci de ani şi patru luni. Desigur, acum începeau 
etape succesive ale informării, documentării şi publicării surselor istorice care să 
cuprindă întreaga viaţă din România Mare. Aproape nimic nu mai putea fi tratat ca 
înainte de 1918. Noua sinteză cerea muncă disciplinată şi colaborare cu cercetători şi 
profesori avizaţi. 

* * * 
Formaţia de istoric a lui Const. Giurescu s-a cristalizat în vremea studenţiei, la 

specializarea din Franţa, prin studii individuale în biblioteci, muzee, şantiere arheologice 
şi arhive. Cu creionul în mână, a cercetat operele istoriografilor romantici care au 
publicat tomuri de izvoare istorice inedite3. Interesante erau şi scrierile ctitorului criticii 
româneşti, profesorul Titu Maiorescu. În această ordine de idei aprecia lucrarea Spiritul 
critic în cultura românească, prin care Garabet !brăileanu încerca să explice geneza 
formelor culturii naţionale. Atunci a înţeles cum scrisul istoric s-a radicalizat la sfârşitul 
secolului XIX şi începutul celui următor. 

Istoricii N. Iorga, I. Bogdan şi D. Onciul, prin lucrări pătrunse în circuitul naţional 
şi european au dat naştere la o nouă orientare în cercetare, cunoscută sub denumirea de 
criticismu/ istoric (istoriografie pozitivistă). Au rămas memorabile discursurile de recepţie 
rostite de cei trei, cu prilejul primirii în Academia Română; prin ele au sistematizat 
problemele curente din istoriografia naţională4 . Câteva decenii istoricii români au informat 
pe cei interesaţi în perfecţionarea metodelor de cercetare, paralel cu înnoirile în 
recuperarea tradiţiilor. Acum tehnica de cercetare era riguros elaborată, iar amploarea 
folosirii şi examinării izvoarelor avea dimensiuni nemaiîntâlnite la noi. Totul se întemeia 
pe cercetare, pe date sigure care să dea certitudinea faptului împlinit ştiinţific. Treptat 
se deschidea „câmp liber" discutării critice (de fond şi formă) a tuturor surselor utilizate 
în elaborarea studiilor istorice. În fapt, se dorea şi înlăturarea rămânerii în urmă faţă de 
istoriografia europeană. În cerinţele pozitivist-critice s-au încadrat, prin lucrări de istorie 

2 Treaptă intenncdiară între confercntiar şi profesor titular. De profesor se deosebea numai prin 
titulatură şi salarizare. Ţinea curs şi seminar, făcea parte din comisii de licenţă, doctorat, doccntă ş.a.m.d. 

3 Dintre romantici se remarcaseră: Gh. Baritiu, August Trcboniu Laurian, B.P. Hasdeu, M. 
Kogălniceanu, Al. Papiu Ilarian, I.H. Rădulescu, Al. Odobescu, V.A. Urcchia, Grigore Tocilescu. Scrierile lor 
nu aveau la bază gândirea critică, analitică, lipsită de mituri, fantezie şi lirism. 

' Ioan Bogdan, Istoriografia română şi problemele ei actuale, 1905; Dimitrie Onciul, Epocele 
istoriei române şi împărfirea ei, 1906; Nicolae Iorga, Două concep/ii istorice, 1911. 
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şi filozofie, V. Pârvan şi A.D. Xenopol urmaţi de cunoscuţi cercetători şi profesori 
dintre care amintim pe I. Lupaş, I. Nistor, I. Minea, Al. Lapedatu, A. Sacerdoţeanu, I. 
Ionaşcu, Al. Boldur. Studiul metodic al istoriografiei modeme şi valorificarea experienţei 
acumulate de-a lungul anilor erau însuşite temeinic şi de mentorii tânărului C.C. Giurescu5. 

În gândirea românească se afirmau tineri cărturari formaţi la noile instituţii din Cluj 
(Universitatea „Regele Ferdinand I") şi Cernăuţi (Universitatea „Regele Carol II"); ei se 
alăturau cercetătorilor din Bucureşti şi Iaşi. 

În cercurile culte se discutau noi orientări în cercetarea istoriei: autohtonie cu 
accent pe tradiţia locală (N. Iorga, L. Blaga) şi spiritul universal susţinător al modernităţii 
prin integrarea valorilor strămoşeşti în civilizaţia popoarelor avansate (sincronizarea, 
susţinută magistral de E. Lovinescu). Nu neapărat de dragul erudiţiei, care adesea se 
cantonează la suprafaţa cercetărilor, harnicul Giurescu a gândit constant şi măsurat la 
definirea fenomenului românesc, caracterizat prin originalitate şi împrumuturi. De fapt, 
fenomenul tradiţie şi influenţe este o constantă în cultura şi civilizaţia popoarelor. Fiind 
participant la evenimentele contemporane şi făuritor de istorie, profesorul Giurescu a 
sesizat meandrele pe care se „mişcă" istoria, contradicţiile ei specifice firii umane. Cu 
nuanţe impuse de noile orientări asupra istoriei, după Marea Unire din 1918, tinerii 
intelectuali susţineau că istoria trebuie regândită. Nevoia înnoirilor s-a exprimat clar la 
Congresul profesorilor de istorie (Sibiu, 5-6 iunie, 1929). Tradiţia şi inovaţia se vor 
cristaliza în programul „noii şcoli" istorice. Apelul adresat cercetătorilor şi profesorilor 
solicita atenţie deosebită faţă de sociologie (influenţa lui Şt. Zeletin şi D. Gusti), un spor 
de exigenţă în favoarea adevărului istoric şi accentul pus pe lucrul în echipă. Un nou 
periodic6 de profil a oferit spaţiul tipografic generaţiei tinere, dornică de afirmare7

• În 
articolul-program din primul număr al revistei, iniţiatorii noilor opţiuni istorice se 
delimitau de „vechea şcoală" al cărei ideal (unitatea naţională) fiind înfăptuit, se conturau 
noi criterii în cercetare: economice, sociale şi culturale. Erau recunoscute meritele 
înaintaşilor (Hasdeu, Xenopol, C. Giurescu, Onciul, Bogdan şi Pârvan), în timp ce Iorga 
semnifica curentul învechit. Comitetul de direcţie al noului periodic, prin C.C. Giurescu 
şi P.P. Panaitescu, reproşa „apostolului românilor" lipsa de respect faţă de metodă, 
imprecizia informaţiilor, interes exagerat în interpretarea documentelor, generalizări pripite 
în formularea concluziilor şi dictatură personală în ştiinţa istoriei. La rândul său, N. 
Iorga acuza acribia fără orizont, neînţelegerea caracteristicilor specifice fiecărei etape, 
uşurinţa şi chiar ignoranţa în interpretarea evenimentelor. Asemenea dizidenţă, cu spiritul 
ei polemic8, nu constituia o noutate, erau arme similare folosite de „şcoala critică" 
împotriva „şcolii romantice". Istoricii din alte centre culturale au fost rezervaţi faţă de 
schimbul dur al opiniilor manifestat în capitală. Disputa cu rosturile ei ştiinţifice 
neesenţiale o întâlnim îmbinată cu cele politice. Când C.C. Giurescu s-a încadrat între 

5 Ne referim la: O. Onciul, V. Pârvan, S. Mchedinti, O. Russo. 
6 Revista istorică romănă. Bucureşti, 1931-194 7. Tot în Capitală N. Iorga edita Revista istorică; la 

Cluj I. Lupaş şi Al. Lapcdatu conduceau Anuarul Institutului de istorie na/ională. iar la Iaşi, I. Minca 
publica Cercetări istorice. la Ccmăuti, Anuarul Institutului de istorie şi filologie era coordonat de I. Nistor 
şi Leca Morariu. 

7 C.C. Giurescu, P.P. Panaitescu, Gh. I. Brătianu, Se. Lambrino, B. Munteanu. Ei formau comitetul 
de dircctie al revistei. 

8 Nu de putinc ori criticile stationau la erori de amănunt pierzându-se din vedere concepţiile de 
ansamblu; pentru exemplificare redăm: N. Iorga, Şcoală nouă ele istorie. O lămurire definitivă, 1936 şi C.C. 
Giurescu, Pentru vechea şcoală de istorie. Răspuns d-lui N. Iorga, 1937. 
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demnitarii regimului autoritar (1938-1940), iar Gh. Brătianu a revenit în partidul din 
care plecase, solidaritatea noului grup de opinii („noua şcoală") s-a spulberat. Revista 
a mai continuat să apară câţiva ani sub conducerea directă a lui C.C. Giurescu. În 1941 
a fondat Institutul de istorie naţională din cadrul Universităţii Bucureşti. 

Demersurile critice au determinat şi împliniri semnificative în istoriografia 
interbelică, iar polemica lorga-Giurescu s-a finalizat, la fiecare, prin publicarea sintezelor 
de istorie naţională citite cu interes şi azi, în ciuda informaţiilor bibliografice depăşite9 . 
Dacă pătrundem cu atenţie în opera pleiadei istoricilor interbelici întâlnim răbdarea 
benedictină în răscolirea arhivelor şi bibliotecilor, iar în cărţile lor distingem geneza 
„firului" creator. Chiar dacă viziunea asupra istoriei se schimbă, deosebiri esenţiale în 
concepţii n-au existat. Fie şi o privire sumară în interiorul cugetărilor istorice (romantice, 
critice sau sociologice), distingem implicarea autorilor cu autenticitate în redactarea 
operelor de pionierat circumscrise tezaurului culturii naţionale. Tema disputelor interbelice 
a fost explorată până acum în adâncime, după metode unitare şi de sinteză. Un schimb 
de opinii, ţinând seama de epocă şi subiectivismul spiritului omenesc, comportă 
revalorizare şi reinterpretare spre întâmpinarea concepţiilor prezente şi viitoare. Demn 
de reţinut este şi faptul că C.C. Giurescu a fost primul care a consemnat tragicul sfârşit 
al savantului de renume universal, N. Iorga10. 

* * * 
Istoricii interbelici înţelegeau să facă şi din politică o sursă de cunoaştere a 

problematicii omului contemporan, practicând şi prin această modalitate cunoaşterea 
istoriei sociale. Astfel, socotind politica drept un produs caracteristic în dezvoltarea 
social-culturală, profesorul Constantin Giurescu a fost adeptul doctrinei Partidului Naţional 
Liberal. În consens conceptual şi în spirit strict profesional s-a încadrat în minusculul 
şi efemerul P.N.L. (Gh. Brătianu). Aceleaşi opinii, cu unele deosebiri neesenţiale de ale 
„vechilor" liberali, au fost împărtăşite temporar, şi de alţi confraţi de breaslă dintre care 
amintim pe: Se. Lambrino, P.P. Panaitescu, R. Vulpe şi V. Papacostea. Om de ştiinţă 
până în profunzimile conştiinţei, în campaniile electorale pentru legislativ, candidatul 
Giurescu se comporta decent, măsurat în promisiuni şi obiectiv în prezumarea vieţii 
sociale. Aşa se explică de ce a fost ales deputat în 1932 şi 1933. Dincolo de o anumită 
rezervă evidentă la nivel oficial, era afabil şi atrăgător, impresionând asistenţa prin 
cunoştinţele sale legate de realitate. Un capitol special din itinerariile acestei vieţi dedicate 
ştiinţei şi profesoratului, cuprinde şi regimul autoritar instaurat de regele Carol al Ii-lea. 
Aşa de pildă, în scurta-i şi vremelnica demnitate de Rezident regal al Ţinutului Dunărea 
de Jos (1939) s-a implicat direct în ameliorarea unor sectoare economice, iar cultura a 
fost stimulată prin alocarea de fonduri cercetărilor arheologice. Dar, până să ajungă la 
împlinirea dorinţelor de clarificare a sensurilor mişcării liberale, profesorul, cu precădere 
om de bibliotecă şi catedră, a făcut parte din guvernele conduse de C. Argetoianu şi Gh. 
Tătărescu ( 1939-1940). În cadrul executivului, o vreme, s-a ocupat de organizarea 
Frontului Renaşterii Naţionale, organism care a fost suportul politic al regimului instaurat 

9 N. Iorga. Istoria româ11ilor, 10 volume (de fapt li, primul având două părţi), 1936-1939; Cons
tantin C. Giurcscu, /.l"toria românilor, 5 volume, 1935-1946. În fununa idcologizării forţate şi a colapsului 
produs de cenzură, a dispărut manuscrisul volumului următor, referitor la secolul XIX. 

IO Revista istorică romănă. X, 1940, p. 491-493. 
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de rege. Ulterior, a condus Ministerul Propagandei Naţionale, iar în ultima formulă 
guvernamentală, Ministerul Cultelor şi Artelor. Evident, în procesul tulburător al 
convertirilor politice, profesorul nu a putut adopta, în unele cazuri, o poziţie oficială 
corespunzătoare vremurilor; asemenea scăpări au fost abil speculate de adversarii politici. 
Această juxtapunere a celor două situaţii, de ştiinţă şi politică, dezvăluie cum uneori, 
discursul istoric nu se poate sincroniza cu cel politic. Fără să ne oprim la detalii privind 
amintita perioadă, consemnăm vigoarea intelectualului maturizat în dezaprobarea mişcării 
politice de extremă dreaptă, simpatizată de tineri cărturari şi nu numai. La Consiliul de 
Coroană (iunie 1940) când se hotăra cedarea Basarabiei sau rezistenţa armată, istoricul 
a rămas tot istoric afirmând cu certitudine: „ Pentru mine esenţialul este să păstrăm 
statul cu întreaga lui organizaţie şi armata. Să cedăm deci pentru moment, şi să aşteptăm, 
se va ivi, poate, prilejul să reluăm ceea ce azi, cu durere în suflet, suntem nevoiţi să 
părăsim. E părerea mea spusă cinstit, cântărind bine toate consecinţele " 11• A fost o 
atitudine prudentă şi vizionară; ea contrazice suspiciunea de laşitate. Indiferent de părerile 
noastre, C.C. Giurescu nu trebuie desprins de epoca în care a trăit, găsindu-se pe aceleaşi 
„lungimi de unde" cu cei din secolul XX. 

În răstimpul anilor 1940-1945 populaţia traversa o perioadă grea, plină de 
privaţiuni şi apăsată de nesiguranţa zilei de mâine; nici învăţământul nu era scutit de 
greutăţi inerente războiului şi frământărilor politice interne. Mişcarea legionară colaborând 
la conducerea ţării, a trecut la epurări, arestări, maltratări, percheziţii şi alte forme de 
intimidare. Profesorul C.C. Giurescu, opozant al obscurantismului ideologic şi crimei 
politice, trecut pe listele de epurare, a reuşit să rămână la catedră, fiind pregătit să apere 
libertatea şi viaţa familiei prin orice formă de apărare. În spaţiul românesc după 1944 
s-au produs noi modificări profunde, antidemocratice; ele au dezamăgit şi dezorientat. 
Persecuţiile, arestările politice şi abolirea forţată a monarhiei au dus la lichidarea completă 
a regimului. Depăşind greutăţile semnalate, paralel cu prelegerile universitare, Giurescu 
pregătea ultimele volume din marea sinteză Istoria românilor şi cărţile de largă circulaţie, 
privitoare la trecutul nostru până la decesul regilor Carol I şi Ferdinand I. Încă din 1945 
cenzura afecta toate domeniile de activitate; în anul 1948 lista publicaţiilor interzise 
depăşea opt mii de titluri. De-a lungul anilor de regim totalitar au fost interzise lucrări 
semnate de N. Iorga, A.O. Xenopol, V. Pârvan, Gh. Brătianu, O. Ghibu, I. Petrovici, D. 
Gusti, P.P. Negulescu, I. Nistor, D. Onciul, T. Vianu, G. Călinescu, L. Blaga şi mulţi alţi 
istorici, filozofi şi literaţi. Ritmul accelerat al selecţiei a inclus şi cărţi semnate de B.P. 
Hasdeu, V.A. Urechia, T. Maiorescu, I. Slavici, Al. Vlahuţă şi G. Coşbuc. Suplimente, 
instrucţiuni de aplicare, cataloage de biblioteci, registre-inventar şi noi tipuri de fişe au 
dezvăluit că se urmărea schimbarea însăşi a identităţii naţionale. Aşa se explică trecerea 
la „index" a unor manuale, culegeri de texte şi dicţionare cu destinaţie didactică. Autori 
erau tot nume cunoscute precum: Gr. Tocilescu, I. Lupaş, S. Mehedinţi, C. 
Rădulescu-Motru, P.P. Panaitescu, I. Simionescu, L. Şăineanu şi enumerarea lor ar putea 
continua. În asemenea condiţii de extremă duritate au fost interzise conferinţe, cursuri 
universitare, renumita sinteză de istorie naţională şi manuale şcolare, toate semnate de 

11 Constantin C. Giurescu, Amintiri, Bucureşti, Ed. Ali Educational, 2000, p. 291. Editic îngrijită 
de Dinu C. Giurcscu. În volum sunt cuprinse: memoriile în variantă integrală şi evenimentele dintre 1939-
1944; tomul se încheie cu dcten1ia de la Sighct (7 mai 1950 - 5 iulie 1955) şi domiciliul obligatoriu de la 
Măzărcni, judeţul Brăila. Profesorul universitar Dinu C. Giurcscu a completat noua cdilic cu note explicative 
şi indice de nume. 
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istoricul C.C. Giurescu. Drama vieţii culturale, alături de economie şi politică, s-a 
definitivat odată cu transformarea Academiei Române într-un simulacru şi cu 
„comprimările" din învăţământ. Apreciatul profesor Giurescu a fost „suspendat" de la 
Facultatea de Istorie unde predase fără întrerupere douăzeci şi doi de ani. Transferat 
cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie al Academiei R.P.R., la 6 mai 1950 a fost 
arestat odată cu lotul foştilor demnitari 12. În detenţia de la Sighet (1950-1955), a cunoscut 
toate mecanismele de înfrângere a demnităţii umane. În penitenciarul de tristă amintire 
au suferit fruntaşi ai vieţii politice, religioase şi culturale cum au fost: Gh. Brătianu, I. 
Lupaş, I. Nistor, I. Hudiţă, S. Dragomir, G. Fotino, V. Papacostea, I.C. Petrescu, V. 
Rădulescu-Pogoneanu, V. Slăvescu şi mulţi alţi cărturari ai ţării. După „eliberarea" de 
la Sighet, în domiciliul obligatoriu de la Măzăreni - Brăila (iulie-noiembrie 1955), C.C. 
Giurescu a început redactarea însemnărilor sale despre detenţia politică la care fusese 
supus fără să fie condamnat de instanţa judecătorească. Şi prin această carte profesorul 
ne-a transmis fapte, fără stări de spirit, lipsite de lirism dar aliat nedespărţit al 
documentului concret şi convingător. 

Reintegrat în viaţa socială, profesorul Constantin C. Giurescu a continuat să 
redacteze lucrări şi studii monografice din care se relevă, dacă mai este nevoie, interesul 
pentru amănunte ce ascund semnificaţii importante privind interpretarea evenimentelor 
istorice. Opera sa este impresionantă ca număr de titluri şi problematică abordată. În 
acelaşi timp era cercetător, profesor consultant la Facultatea de Istorie a Universităţii 
„C.I. Parhon" din Bucureşti, conducea lucrări de doctorat. În decursul anilor a conferenţiat 
la universităţi din Marea Britanie şi la şaisprezece din S.U.A.; la Columbia University 
a ţinut primul curs de civilizaţie românească. Pentru prodigioasa activitate ştiinţifică şi 
didactică a fost ales membru titular al Academiei R.S.R. (1 martie 1974). La discursul 
de recepţie (Românii în mileniul migraţiilor, Consideraţii asupra unor aspecte) a răspuns 
academicianul David Prodan (15 februarie 1975). Academicianul Constantin C. Giurescu 
s-a stins brusc din viaţă. Decesul s-a produs, aşa cum îşi doreşte orice om de ştiinţă, la 
masa de lucru. Sfârşitul fulgerător a fost asemănător cu al stejarului puternic răpus de 
trăsnet. Prieteni, colegi şi foşti studenţi şi-au luat rămas bun în Aula Facultăţii de Istorie, 
acolo unde profesorul, printr-o muncă didactică cu largă şi durabilă influenţă ştiinţifică, 
a fost generaţii de cercetători şi dascăli. Îşi doarme somnul de veci în parcela rezervată 
academicienilor, la Cimitirul Şerban Vodă (Bellu) din Capitală. O instituţie, o stradă din 
Capitală şi din Focşani, aşteaptă să-i poarte numele. 

* * * 
În biografia şi opera profesorului Const. C. Giurescu se reliefează legătura 

sincronică ce oferă durabilitate în activitatea unui cărturar. Din primul an de facultate 
a manifestat aptitudini vizând cercetarea şi publicistica. Încurajat de profesori-conducători 
de reviste (Iorga şi Mehedinţi), a cunoscut revelaţia primelor investigaţii publicate în 
„Revista istorică" şi „Convorbiri literare''. Alte studii au fost tipărite în timpul specializării 

12 Casa din str. Berzei 47 a fost naţionalizată deşi nu se încadra în nici un articol al legii na\ionalizării 
imobilelor. Fusese construită cu credit de la Casa Corpului Didartic din Bucureşti. În 1973, parţial, imobilul 
a fost restituit proprietarilor C.C. Giurcscu şi Maria Simona Giurcscu, fiica profesorului Simion Mchcdin\i. 
Fiul şi colaboratorul său, Dinu Giurescu, locuia cu familia în partea rămasă statului. Imobilul a fost demolat 
în 1987. 
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la Şcoala românească din Franţa. Un ecou deosebit a stârnit prelegerea universitară 
inaugurală 13 în care erau jalonate noile concepţii ale istoriografilor tineri14. Statura sa 
intelectuală s-a completat într-un număr de ani, concomitent cu predarea integrală a 
istoriei naţionale (curs general). Până să ajungă la scopul propus, adică să scrie o istorie 
a românilor, a cunoscut detalii rele':'.ante ale civilizaţiei româneşti oferind studii tematice, 
alcătuite cu metodă şi trăinicie. In acelaşi timp, s-a concentrat şi asupra modelării 
studenţilor. La cursuri indica izvoarele documentare, iar în cadrul seminariilor insista 
asupra metodelor de cercetare şi interpretare. Împrumutase de la mentorii săi exigenţă 
şi înţelegere în desfăşurarea activităţilor cu tineretul studios 15. Strâns legat de momentele 
majore ale istoriei naţionale, pe lângă conferinţe ocazionale, obligaţii profesorale şi de 
conducere a direcţiei Aşezământului Cultural „Ion C. Brătianu" ( 1927-1930), a descoperit 
izvoare istorice inedite pentru completarea materialului necesar alcătuirii istoriei românilor 
din întreg spaţiul carpato-danubiano-pontic. Era deja un adult pătruns de gravitatea 
răspunderilor personale. Respingerea sa ca membru corespondent al Academiei Române 
(l 933) l-a implicat că mai mult în viaţa social-politică. Cu răbdare şi armonie intelectuală 
a publicat primul volum din Istoria românilor (1935) potrivit opiniilor izvorâte din 
curentul critic modem, evoluat de la criticism la sociologism. Gusturile, mentalităţile, 
criteriile asupra istoriei şi vieţii suferiseră evidente modificări. Cu prospeţimea culturii 
umaniste şi optimismul caracteristic maturităţii creatoare a primit aprecieri şi critici 
venite din medii diferite (istorici şi gazetari). În câteva luni, prima ediţie a tomului I 
epuizându-se, s-a tipărit a doua revăzută şi adăugită. Autorul ţinuse seama numai de 
criticile obiective. Şi azi întreaga sinteză, cu unele imperfecţiuni inerente oricărei lucrări 
de interpretări istorice, rămâne în stima posterităţii prin bogăţia materialului faptic şi 

originalitatea concluziilor. Asemenea istorie, frescă a societăţii de-a lungul veacurilor, 
fiind diversificată, polivalentă şi raţionalistă, a consacrat autorul care, neîndoios, şi-a 
împlinit dezideratul vieţii intelectuale 16

• 

Un compartiment puţin cercetat al operei lui C.C. Giurescu este cel didactic; 
apariţia manualelor sale în literatura didactică a fost un mod de manifestare a competenţei 
ştiinţifice metodice. Tactul pedagogic se evidenţiase cu precădere la preseminarii şi 
seminarii unde se făceau exerciţii de paleografie, critica ediţiilor şi redactarea 
micromonografiilor. Treptat, se formau priceperi şi deprinderi în cercetarea şi aprecierea 
izvoarelor istorice şi a bibliografiei critice. În cursurile universitare, câteva litografiate, 
profesorul a consacrat numeroase pagini şi actualizării materiei predate, eliminând toate 
datele perimate, restrângea sau extindea volumul de cunoştinţe în scopul asimilării optime. 
Aşadar, manualele sale de istoria românilor pentru învăţământul preuniversitar sunt 
rezultatul eforturilor susţinute în redactarea sintezei de istorie naţională, alcătuită potrivit 
concepţiilor noului curent istoriografic la care ne-am referit. Prin natura preocupărilor 

13 Consideraţii asupra istoriografiei româneşti în ultimii douăzeci ele ani, „Revista istorică", XII, 
1926, p. 137-185. 

14 Urmau să fie analizate toate aspectele socictă\ii româneşti: istoria politică, inslitutiilc, viata 
cullurală şi economică, limba, literatura, arta, religia. Din ele urmau să rezulte specificul românesc şi 

împrumuturile de la alte civiliza\ii. 
15 Între cei mai buni studcnti şi doctoranzi ai profesorului Giurcscu, se încadrau şi: I. Ionaşcu, A. 

Saccrdotcanu, G. Potra, V. Neica şi M. Nicolau-Golfin. 
16 Cele cinci volume au cunoscut mai multe cdi\ii; de notat ultima: Constantin C. Giurcscu, Istoria 

românilor, 3 voi. Ed. Ali Educational, Bucureşti, 2000. Colcc\ia: Cărti fundamentale ale culturii române. 
Edi\ic îngrijită de Dinu C. Giurcscu. 
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sale şi trăind în mediul didactic, profesorul Giurescu a cunoscut formarea şi perfecţionarea 
literaturii didactice cu profil de istorie. A început prin cercetarea manualelor elaborate 
de FI. Aaron, I. Albineţ şi Ag. Treboniu Laurian, a găsit prilejul să intre în contact direct 
cu manualele realizate de V. Goldiş, Gr. Tocilescu, A.D. Xenopol şi N. Iorga17. Orizontul 
didactic a fost influenţat favorabil de iconografia, cartografia şi lecturile care însoţeau 
lecţiile din cărţile de istorie. Asemenea categorii de mijloace auxiliare istoriei se remarcă 
după 1918, când s-au tipărit atlase, albume, dicţionare şi culegeri de texte. Sub aspect 
calitativ s-au impus şi manualele publicate de Orest Tafrali, Andrei Oţetea, Ioan Lupaş, 
Dimitrie D. Pătrăşcanu, Petre P. Panaitescu, Lucia şi Pamfil Georgian. Influenţă 

convingătoare în metodică şi orientarea pedagogică a lui C.C. Giurescu au avut criticile 
aduse manualelor, metodelor şi procedeelor didactice. Observaţiile la „obiect" au fost 
iniţiate de M. Eminescu, B.P. Hasdeu, T. Maiorescu şi N. Iorga. Cerinţele învăţământului 
îi devin familiare prin impunerea, după Marea Unire, a spiritului incisiv întâlnit în 
opiniile relativ-obiective ale cunoscuţilor academicieni şi profesori universitari: C. 
Rădulescu-Motm, P.P. Negulescu, S. Mehedinţi, I. Lupaş, C. Kiriţescu şi I. Petrovici. O 
pronunţată notă de originalitate pedagogică şi didactică a întâlnit în cursurile şi doctrinele 
de specialitate create de profesorii: I. Găvănescu, Şt. Bârsănescu, G.G. Antonescu, O. 
Ghibu şi C. Narly 18• O noutate era şcoala activă promovată, printre alţii, de I. 
Rădulescu-Pogoneanu şi l.C. Petrescu în cadrul Seminarului Pedagogic Universitar de 
pe lângă Universitatea din Bucureşti. 

Operând activ în câmpul informaţiei, profesorul Giurescu s-a remarcat prin 
restrângerea sferei instructiv-educative la predarea istoriei naţionale a elevilor din caisele 
a IV-a şi a VIII-a secundare; întregul conţinut de idei şi fapte era prezentat diferenţiat 
în funcţie de clasa respectivă 19 . Pornind la elaborarea manualelor, autorul a privit critic 
planurile de învăţământ şi programele şcolare. Spirit întreprinzător, el a tăcut propuneri 
concrete referitoare la întocmirea ştiinţifică şi didactică, având ca punct de plecare 
experienţa din cei peste douăzeci de ani ca preşedinte la comisiile de bacalaureat. Pe 
baza experienţei la catedră privind raportul între adevăr şi ficţiune, în lecţia introductivă 
dă o definiţie scurtă şi cuprinzătoare a obiectului predat: „ Istoria e disciplina care 
cercetează metodic, expune obiectiv şi lămureşte cauzal dezvoltarea întregii omeniri. 
Din pricină că faptele istorice nu se repetă niciodată întocmai, istoria nu poate ajunge 
la legi, aşa cum se întâmplă în ştiinţele fizice, matematice etc. Ea are însă un scop 
comun cu acestea: aflarea adevărului, care trebuie să fie preocuparea de căpetenie a 
istoricului "20. Interesantă este şi corelaţia dintre naţional şi universal privind periodizarea 
istoriei. Dacă istoria românilor nu poate fi concepută decât în legăturile permanente cu 
alte popoare, în schimb, perioadele istoriei universale se regăsesc şi la noi dar limitele 
acestora nu coincid datorită împrejurărilor proprii istoriei locale. De altfel, cu tot caracterul 
lor didactic, amintitele cărţi se disting şi sub raportul interferenţelor dintre culturi şi 

civilizaţii. Locul românilor în istoria europeană a fost conturat prin legăturile cu civilizaţia 

17 De reţinut că la sfărşitul secolului XIX, Comisia centrală a ministerului de resort, aproba câteva 
manuale la acelaşi obiect. Sistemul manualelor paralele s-a permanentizat în timpul ministeriatelor Haret. 

18 Fără îndoială, doctrinele pedagogice au fost structuri de rezistentă în editarea lucrărilor adresate 
învătâmântului. 

19 Constantin C. Giurescu, Istoria românilor pentru clasa a VIII-a secundară, Bucureşti, Ed. 
„Cugetarea Georgescu-Dclafras", 1939 (a 5-a editie 1944); idem. Istoria românilor pentru clasa a IV-a 
secundară, Bucureşti, Ed. „Cugetarea Georgescu-Delafras", 1939 (a 4-a ediţie 1943). 

20 Manual pentru rlasa a VIII-a, op. cit., p. 7. 
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vecinilor, prezentând părtinitor inovaţiile noastre şi minimalizând împrumuturile. 
Decantarea lor poartă amprenta nefastelor evenimente externe din răstimpul 1939-1945. 
Azi, conştienţi de dificultăţile momentului le înţelegem transpunându-ne în epocă21 . Nu 
lipsesc nici componentele eroice cu valori emoţional-educative. Autorul s-a oprit cu 
circumspecţie la numele „mici" ale conducătorilor pentru a nu periclita reaşezarea marilor 
personalităţi în interiorul istoriei. Mobilitatea remarcabilă a profesorului-autor reţine 
atenţia şi la reeditările manualelor, menţionând în prefeţe revizuirile şi completările. 

Stăruind asupra valorii metodice şi pedagogice a manualelor în discuţie, sesizăm 
interesul pentru expunere clară, convingătoare şi atractivă. Eliminând amănuntele de 
prisos şi în concordanţă cu obiectivele din programă şi structura cărţii, se adresa elevilor 
simplu, inteligent şi argumentat, evitând totdeauna laconismul sec. lată de pildă o 
exprimare accesibilă oricărei categorii de cititori, din lecţia Pământul românesc: 
.,Înfăţişarea pământului, aşa de unitară, a avut o urmare foarte însemnată sub raport 
etnic; poporul care a locuit acest pământ a fost de asemenea un popor unitar. Cine 
locuieşte mijlocul pământului românesc, podişul Ardealului, acela în chip firesc va 
locui şi în ţinuturile mai joase dimprejurul podişului. De aceea, la noi nu există deosebiri 
de dialect, cum se constată în Franţa, de pildă, sau în Germania. Un maramureşean 
se înţelege numai decât cu un dobrogean şi un orheian cu un bănăţean". (Manual ci. 
a VIII-a, op. cit., p. 15). Dincolo de curiozitatea cititorului, fie şi de cunoaştere 
dezinteresată, rămâne înţelegerea globală a conţinutului istoric din fuecare capitol22. 

Incalculabile resorturi psihice se conturează prin citirea lecturilor care, alături de ilustraţii 
şi hărţi, prezente într-o gamă selectată cu discernământ profesional, proiectează oameni 
şi fapte memorabile din istoria românilor. Demne de subliniat sunt şi explicaţiile însoţitoare 
reproducerilor iconografice; iată o exemplificare: „ Vas antropomorf. cunoscut sub numele 
de «zeiţa de la Vidra». lnălţimea 45 cm. Pe piept «zeiţa» avea un pandativ de aur; în 
formă de cerc. Găsit la Vidra în 1934. Muzeul Municipal Bucureşti". (Manual ci. a 
VIII-a, op. cit., p. 20). Nu este lipsită de interes nici bibliografia trecută la sfârşit de 
capitol; aici citim lucrări de sinteză şi studii de amănunt semnate de cărturari consacraţi. 
De remarcat că au fost trecuţi autori specializaţi în literatură, lingvistică şi istorie literară 
(Nerva Hodoş, Ovid Densuşianu, Iorgu Iordan, Al. Rosetti, Gh. Popa Lisseanu şi alţii). 
Simbolizând experienţa acumulată de-a lungul anilor, bibliografia călăuzeşte profesori şi 
elevi spre informare, cercetare şi descoperire. Ultimul capitol din manual a fost rezervat 
unei priviri sinoptice asupra vieţii politice româneşti (domnitori şi voievozi). 

Surprinde plăcut ultima carte-manual scrisă pentru tineret23• De astă dată, tematica 
a fost primenită cu noi fapte, date şi concluzii rezultate din surse bibliografice şi cercetări 
proprii. Consistenţa investigaţiilor ştiinţifice însoţeşte expunerea odată cu cele mai vechi 
urme de viaţă (din paleolitic) şi se înlănţuie metodic, etapă cu etapă, într-o scurtă istorie 
naţională pentru „cetăţenii de mâine", încheindu-se cu participarea României la Organizaţia 
Naţiunilor Unite. Cartea a pătruns adânc în conştiinţa cititorilor şi datorită obiectivelor 
propuse de autori: vechimea strămoşilor noştri geto-daci, existenţa unitară a poporului 

21 Scmnificatiiic Ic percepem în complexitatea lor când recitim Prefaţa şi lecţiile de istorie 
contemporană (Manual pentru ci. a VIII-a, ed. a 4-a, 1942). 

22 Dintre capitole amintim: Starea politică, socială, economică şi culturală a românilor în veacul 
al XVI-iea; Românii de sub stăpânirea străină până la războiul întregirii; Regele Carol al //-/ea; Regele 
Mihai/. 

23 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Scurtă istorie a românilor, pentru tineret îndeosebi, 
Bucureşti, Ed. Ştiintifică şi Enciclopedică, 1977. 
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de origine latină, continuitatea neîntreruptă şi participarea noastră la civilizaţia şi 

cultura omenirii. Şi prezentarea grafică este superioară vechilor ediţii. Numărul sporit 
de ilustraţii şi hărţi fac „front" comun cu lecturile, tehnica tipografică şi hârtia de 
calitate. Listele cronologice cu domnitori şi voievozi sunt acum completate cu 
vicevoievozi, principi şi guvernatori. Fără să avem pretenţia că suntem în faţa unei 
cărţi de excepţie, distingem trăsături indispensabile ştiinţei pedagogice şi anume: 
asigurarea învăţământului intuitiv şi euristic, sistematizarea şi accesibilitatea cantităţii 
de informaţii pe verticală (la clase diferite) şi orizontală (între obiecte), toate îndeplinesc 
funcţii stimulative şi instructiv-educative. Memorizarea excesivă şi supraîncărcarea 
cunoştinţelor sunt evitate. Şi la această carte, precum la toate scrierile după 1948, 
chemarea spre adevăr, echilibrul intelectual şi răbdarea autorilor, au făcut suportabil 
,jocul" ambiguu cu doctrina stalinistă impusă din răsărit. S-a lucrat cu stoicism din 
dorinţa de a sluji cultura şi, prin ea, poporul român. La Constantin C. Giurescu 
preocuparea pentru manuale şcolare a fost secundară faţă de restul operei. Înzestrat cu 
„pură" artă a cuvântului scris, a posedat prea mult spirit critic ca să fie cu adevărat 
literat. Inteligenţa şi claritatea expunerii ne atrag adesea în lecturarea cărţilor scrise 
în urmă cu peste o jumătate de veac. 

Azi se poate vedea că în perfecţionarea manualului şcolar se încearcă un echilibru 
între tradiţie şi inovaţie, între clasic şi modern. Sub influenţa pedagogiei comparate, 
extragem din literatura didactică tradiţională compartimentele cu valenţe actualizate şi 
rescriem cărţile didactice ţinând seama de opiniile critice exprimate de cei care le 
utilizează. Cunoscute fiind criteriile obligatorii24 în elaborarea noilor manuale, autorii 
întâmpină greutăţi provocate de instabilitatea planului de învăţământ şi tematică evazivă 
din programe. La rândul lor, profesorii au scos în evidenţă lecţii cu detalii inutile, 
nejustificate, omisiuni, interpretări eronate şi exprimări inaccesibile elevilor. În unele 
cazuri ilustraţiile colorate strident distrag atenţia cititorului. Toate acestea, cu onorabile 
excepţii, dau impresia unor cărţi de popularizare, culegeri enciclopedice sau almanahuri. 
În viitor evoluţia documentelor oficiale, progresele din cercetările de specialitate, opiniile 
critice şi în genere inovaţia în procesul de învăţământ vor impune perfecţionarea şi 

stabilitatea cărţilor din învăţământul preuniversitar. Toate se vor încadra organic şi în 
cerinţele organismelor internaţionale (UNESCO, Banca Mondială şi altele). 

Cu intenţia elaborării unei ample lucrări de istoria învăţământului românesc, 
Constantin C. Giurescu s-a oprit la etapele importante din trecutul şcolii, asupra instituţiilor 
de învăţământ şi a dascălilor educatori. Pe baze documentare, existenţa şcolilor şi 
ştiutorilor de carte au fost inserate în Istoria românilor unde, capitole rezervate culturii 
ocupă locul cuvenit în civilizaţia autohtonă. În decursul anilor, studii monografice au 
detaliat cu pertinenţă evoluţia învăţământului pe teritoriul locuit de români, din cele mai 
vechi timpuri până în secolul XX. În această direcţie un colectiv de cercetători condus 
de istoricul Giurescu a realizat o culegere de studii despre învăţământul nostru25 . Studiul 
coordonatorului prezintă sprijinul românilor dat învăţământului din Peninsula Balcanică 
şi Orientul Apropiat. Cercetarea istoriei învăţământului, parte componentă a istoriei 
naţionale, a făcut în continuare obiectul unor multiple investigaţii arheologice şi de 

24 Conformitatea cu programa de învăţămănt; respectarea conţinutului ştiinţific; nivelul limbajului; 
metoda pedagogică; prezentarea şi tehnoredactarea; ilustraţiile; originalitatea şi calitatea materialelor. 

2·1 Colectiv, Contribuţii la istoria învăţământului românesc. Culegere de studii, Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1970. 
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arhivă (edite şi inedite), concretizate într-o nouă sinteză în care profesorul universitar 
doctor docent Const. C. Giurescu a redactat capitole privind formarea şi dezvoltarea 
cunoştinţelor de carte începute în timpuri vechi şi continuate până în a doua jumătate 
a secolului XX. În alte compartimente speciale, profesorul prezintă cititorilor învăţământul 
pe domenii specializate: istorie, geografie, filologie, ştiinţe juridice. Conţinutul cărţii 
include şi instituţiile de învăţământ rezervate minorităţilor etnice26. 

Prin multele sale contribuţii, prof. C. Giurescu a îmbogăţit considerabil circulaţia 
cunoştinţelor în gândirea istorică. Umanist şi democrat a diversificat activitatea prin 
aprofundarea vieţii rurale, din care s-a născut civilizaţia urbană. Oprindu-se la structurile 
morale, sufleteşti şi temperamentale ale ţăranului român, a „descifrat" izvoarele din care 
au pornit primele îndeletniciri practice, transmise pe cale orală de la o generaţie la alta. 
Spre aceste forme de instrucţie şi educaţie şi-a îndreptat atenţia în scopul completării 
informaţiilor privitoare la istoria învăţământului românesc. Pentru acurateţea scopului 
urmărit, a pătruns în specificul vieţii agrare, pornind de la legăturile cauzale între aspiraţii 
şi realităţile concrete. Este o expunere cuprinzătoare a străvechilor îndeletnicii şi împliniri 
gospodăreşti, transmise urmaşilor prin metode şi procedee simple şi convingătoare. 
Alcătuit riguros pe bază e izvoare istorice conţinutul creează atmosfera etnografică 
surprinsă prin constrocţii, agrimensură, exploatarea subsolului, vechi meşteşuguri, lucrări 
hidrotehnice şi începuturile cartografiei. Sunt contopite cu textul iconografia, bogata 
bibliografie, anexele şi indicele27 • Ca în tot ceea ce a scris, şi în această lucrare C.C. 
Giurescu a redat aspecte din viaţa rurală, cu naturaleţe desăvârşită, surprinzând esenţialul 
vieţii bine orânduite de locuitorii acestor meleaguri, căruia nimeni şi nimic nu i-a putut 
schimba habitatul. Acum, în perioada postbelică şi postmodernistă, ştiind vremelnica lor 
existenţă, în special a post modernismului, citind istoria vremilor trecute, gustăm bucuria 
impalpabilă a culturii şi învăţământului oral (tradiţional) din lumea satelor, din care ne 
tragem cei mai mulţi. 

* * * 
Posteritatea printr-o judecată cumpătată recunoaşte în Constantin C. Giurescu un 

istoric critic care, împreună cu apreciaţi cercetători, a promovat direcţia modernistă în 
interpretarea istoriei. Fără a fi un orator desăvârşit, la cursuri, conferinţe şi diferite 
întruniri a dovedit pasiune permanentă pentru idei înnoitoare. Din toate scrierile sale se 
detaşează încrederea în valorile civilizaţiei naţionale, fără să manifeste fervoare în 
sincronizarea cu Occidentul. A crezut în perspectivele postbelice care să favorizeze 
călăuzirea societăţii spre dreptate şi democraţie de tip tradiţional. Nutrea convingerea că 
activismul cultural şi nu numai el, poate depăşi marea criză din istoria contemporană, 
comunismul totalitar. În scrisul său şi în diverse prezente se resimt, în unele cazuri, 
concesii făcute momentului politic; au fost sacrificii, cu cedări interioare, legate indisolubil 
de ştiinţa creatoare de valori originale, impuse necesităţilor istorice şi negarea clişeelor 
împrumutate. Vocaţia implicării politice fiindu-i trecătoare, a preferat catedra universitară, 
dedicându-se specialităţii căreia i-a întărit prestigiul teoretic şi practic, prin unitatea de 

26 Colectiv, Istoria învăţămăntului din România. Compendiu, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 
1971. Cuvânt înainte Const. C. Giurescu. 

27 Constantin C. Giurescu, Contribuţii la istoria ştiinţei şi tehnicii româneşti în secolul XV -
începutul secolului XIX, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1973. 
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metodă a construcţiei, consecvenţa criteriilor şi înnoiri prin lecturi de profunzime. A dat 
specialităţii sale o întinsă şi valoroasă contribuţie; bibliografia operei însumează peste 
350 de titluri de volume, studii, recenzii şi articole de popularizare28. La acestea se 
adună conferinţe şi participări la întruniri interne şi internaţionale. Unele dintre cărţile 
sale pot fi cunoscute de orice istoric străin; au fost gândite şi concepute nu pentru a 
folosi celui care le-a scris, ci oamenilor în limba cărora au fost realizate precum şi 
ştiinţei de peste hotare, la nivelul căreia au fost scrise. Astfel, aria extinsă a informaţiilor 
enciclopedice şi gradul ridicat de profesionalism s-a impus în acest sens cu prilejul 
colaborării la lucrări cu circulaţie externă29 . A participat la reprezentative manifestări 
istoriografice, la nivelul exigenţelor apusene şi a publicat lucrări în limbi de circulaţie 
mondială30 . Dacă recunoaştem că istorici cu vocaţia sintezei înnoitoare nu sunt mulţi, 
C.C. Giurescu are stabilit locul în galeria marilor istorici din cultura noastră. Prin tot 
ceea ce a înfăptuit s-a recomandat o puternică personalitate care a scris o bibliotecă ce 
poate fi comparată cu dezideratele unui institut de profil. Pentru tot ce a înfăptuit pe 
tărâm ştiinţific, pedagogic şi cultural are dreptul la o monografie, urmărindu-se pas cu 
pas viaţa şi activitatea unui distins cărturar. 

Istoriografia este încă datoare cititorilor cu studii referitoare la istoria modernă şi 
contemporană, perioade supuse unor falsificări grosolane. O descriere decentă şi onestă, 
nu din punct de vedere al unui partid sau al unei mişcări politice, este binevenită atât 
la noi cât şi peste hotare. Lipseşte analiza critică şi obiectivă cuprinzătoare a societăţii 
în lunga perioadă dintre anii 1878-1989. În cadrul reevaluărilor, un loc deosebit revine 
personalităţilor printre care se numără şi Constantin C. Giurescu. La asemenea 
întreprindere de interes intern şi extern, de un real folos se speră să fie rezultatele 
cercetărilor întreprinse de tânărul Institut Român de Istorie Recentă (I.R.l.R.). Libertatea 
de expresie dobândită în 1989 este o deschidere spre valorile adevărului, realităţi per
manente ale vieţii politice, economice şi sociale. „Istoricii sunt chemaţi să colaboreze 
cu mijloacele lor, la asanarea corpului social. Sunt semne că o fac deja, În diverse 
centre academice, unde există echipe de studiere a totalitarismului, iniţiate În istoria 
orală şi În sistemul de decriptare a textelor scrise În «limba de lemn» a dictaturii 
comuniste. Teme de mare importanţă, precum elitele, miturile, naţiunea şi minoritarii, 
alteritatea, societăţile secrete etc., au fost luate În studiu, din motive profesionale, însă 
şi pentru a răspunde aşteptărilor unui public interesat de chestiunile interzise ori 
falsificate până mai ieri"31 . 

Paul Grigoriu 
Profesor consultant 

Biblioteca Pedagogică Naţională „l.C. Petrescu", Bucureşti 

28 Bibliografia exactă se consultă în Constantin C. Giurcscu, Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene 
din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-iea, cdi!ia a 2-a, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1997, 
p. !-XXXIII. Ediţie de Dinu C. Giurescu. 

29 Istoria românilor, în Enciclopedia Romdniei, l, Bucureşti, 1938; /.\'toria Romdniei în date, Bucureşti, 
1972, 1974, 1976. Anii de apariţie indică numărul ediţiilor. 

30 Transilvania. Schiţă istorică, Bucureşti, 1943, 1944; Tramilvania fn istoria poporului romdn, 
Bucureşti, 1967, 1968, 1969, 1970; Formarea poporului român şi a limbii române, Bucureşti, 1971, 1972, 
1973; Formarea statului unitar romdn, Bucureşti, 1971, 1975, 1980; Scurtă istorie a românilor.„, op. cit., 
1976, 1979; Cinci ani şi două luni„., op. cit. Anii de apariţie indică numărul ediţiilor. 

31 Al. Zub, Orizont închis„., op. cit., p. 177-178. 
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SUMMARY 
/n Memoriam, Constantin C. Giurescu, Biographica/ References, 

Domains of Activity 

The Profcssor Constantin C. Giurescu was bom in Focşani (October 26'11, 1901) and died in Bucharest 
(November 13, 1977). He was one of Lhe mos! representative historians of Romania. The author presents his 
life, activity, works. 

Bibliografie esenţială 

N. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, edilia a IV-a, laşi, Ed. Polirom, 1999. Introducere, note 
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Nicholas M. Nagy-Talavera, N. Iorga. O biografie, Iaşi, Ed. Institutul European, 1999. Traducere de Eugen 
Avădanei. Cuvânt înainte de Kurt W. Treptow. 

Victor Spinei, Reprezentanţi de seamă ai istoriografiei şi filologiei româneşti şi mondiale, Brăila, Ed. lstros, 
1996. 
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română sub dictatură, laşi, Institutul European, 2000. 
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Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la început11ri- 1859 până în zilele noastre - 1999, Bucureşti, 

editia a 2-a revăzută şi adăugită, Ed. Machiavelli, 1999. 
Gândirea interzisă. Scrieri cenzurate. România 1945-1989, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2000. Coordonator 

ştiin\ific Paul Caravia. Cuvânt înainte Virgil Cândea. 
Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române 1866-1999. Dic/ionar, Bucureşti, editia a doua revăzută şi 

adăugită, Ed. Academici Române, 1999. Cuvânt înainte Eugen Simion. 
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ALEXANDRU OLIAN 

Duduţa Olian 

„Primesc materialul dramatic ca pe un dar şi îi consacru dragoste şi ataşament, 
cu convingerea că particip nu numai la un act artistic, ci şi la unul de cultură. 

Doresc să aduc o modestă, foarte modestă contribuţie la cultivarea gustului pentru 
frumos, frumosul simplu, frumosul grav". (Alexandru Olian) 

Născut la Craiova în anul 1914 şi decedat în 1997 la Bucureşti, membru al 
Uniunii Artiştilor Plastici din anul 1951 (Secţia scenografie), a participat la expoziţii 
personale şi de grup cu lucrări de scenografie şi grafică în Bucureşti la „Salonul Oficial" 
şi sălile: „Dalles", „Galateea", „Orizont", „Teatrul Naţional", „Apolo", „Casa Americii 
Latine" etc. În străinătate la Riga şi Novi-Sad. 

A creat decoruri şi costume la un număr impresionant de piese (peste o sută), la 
majoritatea teatrelor din ţară, la teatrele de limbă română, germană, maghiară şi TES. S
a scris mult despre el, iar decorurile sale au apărut în presa din provincie şi centrală, iar 
în Revista UNESCO i-a apărut în 1960 un decor din piesa „Unchiul Vanea" de Cehov. 

A lucrat intens ca scenograf din 1948 până în 1974, cutreierând ţara în lung şi lat, 
cu o întrerupere de aproape trei ani, când a cunoscut ca deţinut politic, închisorile de 
la Jilava şi Aiud, trăind într-un mediu de o brutalitate greu de imaginat. 

Respingând tot ce era vetust, verist, decorurile sale erau aerate, simple, nu sim
pliste, se mişcau uşor realizând imagini aproape cinematografice. Cu mijloace simple, 
a creat efecte cutremurătoare. 

Artist de o imensă modestie şi discreţie, sensibil, rafinat, decorurile sale aveau un 
conţinut bogat în simboluri şi metafore subtile, iar costumele, în general, se decupau 
puternic pe un fond neutru, avantajând personajele. Având o înaltă conştiinţă artistică şi 
pregătire profesională, a slujit teatrul cu abnegaţie. 

Înalt, suplu, cu un profil aproape dantesc, avea mâinile cu degete lungi, era cult, 
inteligent, spiritual, toată fiinţa lui emană nobleţe şi spiritualitate. Vulgaritatea îl îndurera. 

S-a mişcat uşor prin toate genurile dramatice. A montat piese din dramaturgia 
românească şi universală: Discipolul diavolului - G. B. Shaw, Boieri şi ţărani - A. 
Sever, Soţul ideal - O. Wilde, Viforul - Delavrancea, Ploşniţa - Maiacovski, Citadela 
sfărâmată - H. Lovinescu, Vassa Jelesnova - Gorki, Unchiul Vanea - Cehov, Domnul 
Puntila - Brecht, Steaua fără nume - M. Sebastian, Vlaicu Vodă - Davila, Familia 
îndoliată - Nuşici, Şcoala femeilor - Moliere, Filodendron - D. Rendis, Căsătoria -
Gogol, Maria 1714 - I. Păunescu, Alb şi negru - I. Luca, Montserrat - E. Robles, iată 
numai câteva din titlurile pieselor montate de Alexandru Olian. 

La piesa Alb şi Negru, stema Moldovei ruptă în două, simbolizează drama 
despărţirii Moldovei de Basarabia. 

A primit Premiul II pentru scenografie, (premiul I nu s-a acordat), la „Decada 
dramaturgiei originale" din 1951 pentru decorul piesei „Boieri şi ţărani" de A. Sever şi 
„Premiul pentru cea mai bună scenografie", la laşi 1971, decor şi costume la piesa 
„Maria 1714" de Ilie Păunescu. 

Paralel cu activitatea de scenograf, în călătoriile sale în ţară sau străinătate, a 
fixat pe hârtie tot ce a crezut că este demn de reţinut. 

Iubind cu patimă Bucureştii în care şi-a petrecut toată viaţa, străbătându-l cu 
piciorul, în timpul liber, privirea sa a zăbovit îndelung asupra caselor, adesea modeste, 
locuite odinioară de personalităţi culturale, artistice, sau politice. 
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Casele I. L. Caragiale, Slavici, V. Voiculescu, Ion Barbu, I. Pillat, Dinu Lipatti, 
I. Sadoveanu, G. Bacovia, Aura Buzescu, M. Filotti, Barbu şi Cella Delavrancea, Ş. 

Luchian, C. Nottara, G. Călinescu, Lucia Sturdza Bulandra, G. Coşbuc, Vasile Băncilă, 
I. Minulescu, L. Rebreanu, C. Tănase, G. Oprescu, Gh. Tattarescu, Fr. Şirato, T. Ar
ghezi, Ionel Teodoreanu, I. Jalea, I. Ţuculescu, E. Lovinescu, Anton Pann, C. Miculescu, 
Gh. Petraşcu, Gh. Ţiţeica, camera de lucru şi salonul lui G. Enescu, atelierul lui Oscar 
Han etc. au devenit astfel „memorie" şi au un farmec secret şi învăluitor. 

Aşa s-a născut micul album intitulat „Memorabile" apărut în J. 996 datorită 

generozităţii Editurii „Anima", a domnişoarei dr. Suzana Holan, directoarea acestei 
edituri. Acest album nu este altceva decât o „Mică istorie a culturii româneşti în imagini". 

Munca lui Al. Olian nu a fost uşoară pentru că multe case nu aveau şi nu au nici 
acum un semn, o placă memorială. 

Riscând enorm, ascuns de privirile indiscrete ale oamenilor de ordine prin tufişuri, 
după arbori, prin ganguri sau magazine, gonit, a reuşit să deseneze câteva clădiri care 
erau în curs de demolare. 

Gestul lui este unul de înaltă cultură prin consemnarea unor clădiri dispărute: 
Casă veche de pe Calea Rahovei, Hanul galben din bd. Banu Manta colţ cu bd. l mai, 
Institutul de Istorie şi Teorie Literară G. Călinescu din bd. Republicii nr. 73, casa Slavici 
din str. Ştirbei Vodă colţ cu str. Berzei, casă pe str. 13 Septembrie unde se spune că ar 
fi locuit un timp părinţii lui Al. I. Cuza, casă pe str. Fonteriei colţ cu Mihai Vodă şi Puţul 
cu Apă Rece, Sediul Uniunii Artiştilor Plastici, în desen, pe jumătate demolat, de pe 
Calea Victoriei colţ cu str. Sevastopol, bijuterie arhitectonică, proiectată de marele arhitect 
Grigore Cerchez, Arhivele Statului. Aceste desene sunt astăzi adevărate documente. 

Biserica Sf. Spiridon Vechi a fost demolată în noaptea de 13 spre 14 iunie 1987, 
zidită şi sfinţită în ziua de Sf. Dumitru la 26 oct. I 996. 

Lucrările sale de grafică se găsesc în colecţii particulare din România, Franţa, 
SUA, Suedia, Elveţia, Germania, Canada, Italia, Anglia etc .... „Aşezat în faţa casei, 
autorul acestor desene şi-a lăsat creionul sau tocul să alerge pe hârtie. Forma, detaliile, 
apar doar în măsura în care ele trebuie să identifice locul. Ceea ce le uneşte este 
atmosfera comună tuturor, liniştea care le învăluie şi sentimentul de pietate al desenatorului 
a cărui forţă ne învăluie şi pe noi". (Radu Ionescu) 

SUMMARY 

Alexandru Olian (1514-1997) was a member of the Artists' Union (1951). He was a scenographer 
and a graphician. Artist of immense modesty and discretion, sensitive, refined, he was also interested in 
various houses in Bucharest, that the sketched. Some of the houses were demolished during the communist 
regime. 

Erată, la nr. XV - Bucureşti, Materiale de Istorie şi Muzeografie 

A se citi: 
- Olian, în loc de Olion (p.p. 226, 380, 383) 
- Gh. D. Anghel, în loc de Dimitrie Anghel (p.p. 380, 383) 
- 97 de ani, în loc de 94 de ani (p. 227, r. 27) 
Pe această cale, cerem scuze autoarei articolului (n.r.) 
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ACTIVITĂTILE FILANTROPICE 
' 

ALE REGINEI ELISABETA 
A ROMÂNIEI -

"" ,,MAMA A PATRIEI'' 

Mirela-Daniela Tîrnă 
Muzeul Naţional Cotroceni 

Motto: „Nu po!i fi destul de recunoscător aceluia 
care-ţi dă prilejul să-l ajuli''· 

Regina Elisabeta 

Născută la 29 decembrie 1843, Elisabeta-Paulina-Otilia-Luiza, a primit de mică 
o educaţie rigidă şi riguroasă în ideea de abnegaţie, de credinţă nestrămutată şi de 
supunere în faţa voinţei lui Dumnezeu. Mama sa, Prinţesa Maria de Wied a învăţat-o „să 
practice binefacerea, ajutând pe cei săraci, căutând pe cei bolnavi, mângâind pe cei 
mâhniţi şi obişnuindu-se neîncetat cu spectacolul durerii şi al morţii, ca şi cum ar fi 
presimţit acea mamă prevăzătoare că durerea şi doliul erau menite să tulbure aşa de mult 
viaţa iubitei fiice" 1• 

Avea să se căsătorească destul de târziu, în 1869 - avea 26 de ani - cu domnitorul 
Carol I al României, după un proiect de mariaj eşuat, cu principele Alfred de Edinburgh 
(tatăl Mariei). Ceremonia s-a desfăşurat în galeria castelului Monrepos, după ritualul 
protestant al miresei şi cel catolic al mirelui. Pastorul Lohmann i-a legat prin jurământul 
lui Noemi către Ruth: „Voi merge acolo unde vei merge şi tu; voi rămâne acolo unde 
vei rămâne şi tu. Poporul tău e şi poporul meu, Dumnezeu tău e şi Dumnezeul meu, voi 
muri unde vei muri şi tu tot acolo doresc să fiu îngropată ... Te-ai născut germană, dar 
de astăzi eşti româncă. Cauza României e cauza ta şi poporul român va fi poporul Tău. 
Şi totodată Dumnezeul acelui popor va fi şi Dumnezeul tău, cu toată deosebirea dintre 
credinţe, baza religiei şi Dumnezeul pe care îl chemi în ajutor e tot acela pe care îl 
invocă românii. Fie ca mila lui Dumnezeu să te însoţească în noua ta patrie! Dumnezeu 
să binecuvânteze speranţele Tale, precum şi dorinţa ce ai de a face fericirea unui popor"2. 

Pe 18 noiembrie 1869, perechea princiară pleacă spre România prin Viena şi 

Budapesta şi pe 22 noiembrie ajunge în capitală, unde i s-a făcut o primire entuziastă. 
Spre a consfinţi printr-un act de binefacere amintirea acelei zile, în care îşi făcuse 

intrarea în Bucureşti, Principesa Elisabeta a adresat primului ministru următoarea scrisoare: 
„Adânc mişcată de simpatica primire al cărei obiect am fost din partea naţiunii române 

1 George Bengescu, Din viaţa Majestăţii Sale Elisabeta, Regina României, Bucureşti, Ed. Librăriei 
Soccc & Comp., Societatea Anonimă, 1906, p. 81. 

2 Carmen Sylva, Versuri a[e.l'e, Antologic cronologic şi prefaţă de Gabriel Badea-Păun, Bucureşti, 
Ed. Eminescu. 1998, p. 23. 
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şi doritoare a consacra memoria zilei intrării Mele în capitală, pun la dispoziţia 

Dumneavoastră 10.000 franci, rugându-vă să binevoiţi a afecta procentele lor la formarea 
unui mic dar pentru sărmane, din care 4 din Bucureşti şi 4 din laşi ... " 3. 

Apoi, principesa Elisabeta face o vizită la Azilul „Elena Doamna", amplasat în 
apropierea Palatului Cotroceni, fiind creaţia lui Carol Davilla şi a Elenei Cuza. În acest 
sens, în ianuarie 1870 se adresează Preşedintelui Consiliului de Miniştri astfel: „Vizita 
mea la Azilul Elena mi-a făcut cea mai bună impresie şi voi păstra o plăcută aducere 
aminte. Am fost primită ca o mamă de către copile şi ţin a fi mama lor. Cu o vie 
satisfacţiune am constatat chipul cum copilele sunt îngrijite acolo, precum şi progresele 
în instrucţiune, care fac a spera că acest aşezământ va putea da învăţătoare pentru şcolile 
de fete. Solicitudinea mea se concentrează în acest moment în săvârşirea Azilului şi în 
construcţia unei Capitale ... Propun dar a se deschide o subscripţiune spre acest scop ... 
Mă înscriu în capul listei cu 12.000 franci ... "4. Principesa Elisabeta, devenită mai apoi 
regină avea să fie pentru elevele de la Azilul Elena Doamna, „muma noastră sufletească", 
cum o numea una dintre eleve şi marea protectoare a talentelor. Ea asista regulat la 
cursurile şi examenele azilului, iar în cadrul cercurilor de muzică, pictură, desen şi 

poezie, pe care le-a iniţiat, a introdus şi cele mai talentate eleve ale acestuia. 
Fusese învăţată să ajute, dar şi firea ei era înclinată spre cei care sufereau. Sabina 

Cantacuzino spunea că „pentru inima ei, nenorocirea era cheia cu care intrai 
necondiţionat"5 . De asemenea, Robert Scheffer, secretarul particular avea să spună despre 
ea că era „suverana care uită că este suverană şi în graţia ei naturală, în demnitatea-i fără 
morgă, coboară treptele tronului, iese înaintea nu a celor mai mândri, ci a celor mai 
umili. Graţia ei era făcută din bunătate, bunătatea era pe de-a-ntregul maternă. Ştiuse să 
scoată din nefericirea vieţii ei bogăţii pe care le împărţea celorlalte şi, neputând să fie 
mamă, era mama tuturor celor care căutau adăpost lângă ea ... Acolo unde nu putea să 
ajute, ipângâia. Inima ei vibra la toate suferinţele ... "6 . 

lntr-adevăr, după moartea unicului ei copil, principesa Maria (Mărioara) în 1874, 
Elisabeta s-a dedicat literaturii şi artei, precum şi operelor de binefacere, căutând un 
refugiu. 

Momentul 1877 i-a oferit principesei Elisabeta prilejul să-şi ofere serviciile, 
chiar dacă activitatea ei a intrat oarecum, într-un con de umbră datorită acţiunilor 
gloriosului ei soţ. Chiar înainte de intrarea armatelor ruseşti în ţară, Elisabeta s-a 
ocupat de organizarea ambulanţelor. „Acesta nu era o sarcină uşoară - ne spune Carmen 
Silva într-un articol dintr-o revistă franceză intitulat „Amintiri din război" - nu exista 
pe acea vreme nici un fel de Cruce Roşie, iar ambulanţa noastră, organizată foarte 
repede, nu dispunea decât de ceea ce se putuse aduna în primul moment de înfierbinţeală 
şi de zor. Numai în timpurile de război îşi poate da cineva sema despre neîndestularea 
de necrezut a celor mai elementare pregătiri. Ceea ce pare la prima vedere o vastă 
aprovizionare de paturi şi de bandaje abia ajunge câteva ore ... "7 . Ca atare, Elisabeta 
a făcut apel la Crucea Roşie germană şi mai mulţi chirurgi au sosit - unii la Bucureşti, 

3 George Bengescu, op. cit., p. 115. 
4 Elena General Perticari Davila, Din via/a şi coresponde11/a lui Carol Davila, Bucureşti, Fundatia 

„Regele Mihai I", 1945, p. 292-293. 
5 Sabina Cantacuzino, Din via/a familiei Ion C. Brătianu, voi. I, Bucureşti, Ed. Albatros, 1993, p. 105. 
6 Robert Scheffer, Orient Regal. Cinci ani la Curtea României, Bucureşti, Ed. Saeculum I.O. şi 

Vestala, 1997, p. 36. 
7 George Bengescu, op. cit., p. 124. 
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alţii la Piteşti. În folosul lor s-a dat la Piteşti primul bal din ţară, în port românesc, 
patronat de doamnele din Goleşti şi de la Florica. La Bucureşti, ajutată de generalul 
Davilla, inspectorul serviciului sanitar, precum şi de medicii români puşi sub ordinele 
lui, Elisabeta a fost, timp de aproape un an, providenţa bolnavilor şi răniţilor. Încă din 
mai 1877, sala tronului din Palatul domnesc se transformase într-un atelier imens unde 
doamnele cele mai de vază din aristocraţia românească, împreună cu femei din popor, 
venite să-şi ofere serviciile lor fără nici o plată, făceau bandaje, cămăşi, cerceafuri, 
care aprovizionau spitalul capitalei. 

De asemenea, Suverana a construit, pe cheltuiala sa, pe platoul Cotrocenilor, 
două încăperi ce puteau cuprinde 100 de paturi, iar pe de altă parte, gara de la Cotroceni 
fusese transformată într-o ambulanţă de 18 paturi, pentru care prinţesa losefina de 
Hohenzollem trimisese din Sigmaringen tot materialul necesar. Exemplul Suveranei a 
fost urmat de : Gh. Cantacuzino, care a pus la dispoziţia domnitorului 50.000 lei pentru 
trebuinţele armatei, iar soţia lui s-a ocupat de instalarea şi întreţinerea spitalului din 
Ploieşti; de asemenea, au fost înfiinţate ambulante de către comitetul central al doamnelor 
din Iaşi şi de doamnele din comitetul israelit român din Bucureşti. 

Experienţa războiului a făcut-o pe Elisabeta să-şi cunoască poporul de adopţie, 
care a numit-o Mamă a Patriei" sau „Mama Răniţilor" şi despre care, ea avea să spună: 
„Multe mişcătoare şi sfăşietoare scene îmi deschiseră ochii în timpul războiului asupra 
firii acestui popor ciudat, plin de superstiţiuni, de milă copilărească, de melancolie şi 
totodată glumeţ la vorbă. Am văzut la femei cel mai mare devotament... Am văzut mame 
pe care vitejii lor fii le strigau în mijlocul celor mai crunte dureri şi cărora le acopereau 
mâinile de sărutări"8 . 

În 1879 a fost fondată Instituţiunea surorilor de caritate din Bucureşti, administrată 
de o superioară, sub controlul unei epitropii compusă din persoane numite de suverană. 
Sfera acţiunii sale este cuprinsă în serviciul spitalelor, în căutarea bolnavilor, a săracilor 
şi a răniţilor în caz de război. Personalul este recrutat printre fetele şi văduvele care vor 
să ajute la îngrijirea bolnavilor şi printre surorile din mănăstiri, autorizate de autorităţile 
episcopale să-şi ofere serviciile. Această instituţie funcţiona într-un local cumpărat de 
suverană şi primea contribuţii voluntare. 

După proclamarea Regatului, cea mai cunoscută dintre societăţile de binefacere 
înfiinţate de Elisabeta este Societatea „Regina Elisabeta", întemeiată chiar în anul 1881 
şi recunoscută ca persoană juridică prin legea din 12 decembrie 1894. „Ea este constituită 
sub înaltul patronaj şi protectorat al Majestăţii Sale Reginei şi are drept scop de a întruni 
sub o direcţie comună binefacerile şi silinţele doamnelor române întru ajutorarea celor 
lipsiţi de mijloace şi în neputinţă de a-şi câştiga viaţa prin munca lor. Societatea primeşte 
şi administrează orice fel de daruri, legături şi donaţiuni în bani, mobile şi imobile"9. 

Organele Societăţii erau: un Consiliu de administraţie compus din 15 membrii, un 
preşedinte, un secretar şi un cazier, numiţi pe 5 ani de Regină şi un Comitet dirigent, 
compus din 15 membre, din care o preşedintă şi o secretară, de asemenea, numite de 
Regină pe 5 ani. Regina şi Regele au făcut donaţii însemnate Societăţii, exemplul lor 
fiind urmat şi de alţii, printre care merită amintită Maria Cantacuzino, născută Mavros. 
Societatea a constituit un Azil, care putea să adăpostească până la 110 săraci. Numărul 
bătrânilor de Azil era la 1 aprilie 1905 de 91, din care 61 români şi 22 străini 10 . În anul 

8 Ibidem, p. 125-126. 
9 Ibidem, p. 240. 
JO Ibidem, p. 241. 
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1904-1905, 13.441 lei au fost împărţiţi în ajutoare de lemne, iar 5.000 lei s-au cheltuit 
pentru îmbrăcăminte şi obiecte de primă necesitate destinate la 300 de săraci. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie era Mihail Şuţu, fost guvernator al Băncii 
Naţionale, iar preşedinta Consiliului dirigent era Maria Poenaru (născută Văleanu), 
doamnă de onoare a Reginei. 

În acelaşi spirit, Regina Elisabeta reuşeşte să dea un impuls deosebit asistentei 
sociale în România şi să-i mobilizeze pe medicii români şi pe doamnele din societatea 
românească să colaboreze în activităţile filantropice. Astfel, se înfiinţează Societatea 
Policlinicii „ Regina Elisabeta" în 1896, în scopul de a da consultaţii şi medicamente 
gratuite bolnavilor săraci, fără deosebire de naţionalitate şi confesiune, care avea să 
asigure, până la sfârşitul anului 1905, îngrijiri la un număr de 119, 635 bolnavi; apoi, 
Leagănul Sfânta Ecaterina 11 , fondat de Ecaterina Gr. Cantacuzino şi sprijinit de Regină; 
Societatea Maternă ( 1897) care cuprindea două stabilimente: Leagănul Elisabeta şi 
Şcoala Maternă Principesa Maria. 

Grija pentru copiii orfani şi pentru viitoarele mame, fără un cămin şi fără venituri, au 
făcut-o pe Regina Elisabeta să spună: ,,Maternitatea e bună pentru femeile care au un cămin 
şi cărora le trebuie numai o linişte de câteva zile; dar celelalte, nenorocitele care sunt fără 
de adăpost şi pe care le-a respins o mână brutală? ... la acestea mă gândesc eu; ele au nevoie 
de îngrijiri, de hrană bună înainte şi după naştere, precum şi de timpul necesar spre a-şi 
vedea de vreun viitor mai puţin aspru pentru ca ele ca şi pentru sărmanii copilaşi născuţi în 
asemenea condiţiuni. Oare copilul nu are dreptul la toată solicititudinea noastră? ... " 12

• 

Pe lângă un ajutor material acordat copiilor săraci şi pentru familiile lor, Regina 
şi-a propus să le acorde sprijinul în educaţie. Astfel, Societatea Tibisoiul (1883) (după 
numele primului copil adăpostit), nu numai că ajuta copiii săraci şi familiile lor, în caz 
de boală sau de incapacitate de muncă, dar întreţinea cu autorizaţia Minis}erului Cultelor, 
şcoli duminicale, în care se preda copiilor săraci, învăţământ creştin. In acelaşi scop, 
Institutul Evanghelic al Diaconeselor; patronat de Regină, a înfiinţat o Şcoală la Ploieşti. 

Alte societăţi înfiinţate de Regina Elisabeta pentru ajutorarea săracilor au fost: 
„Pâinea zilnică"; „Obolul'', acesta din urmă patronată de Principesa Moştenitoare Maria, 
„Patronajul", „Spitalul Elisabeta din Galaţi". De asemenea, pentru a cinsti memoria 
mamei sale, Regina a susţinut şi toate operele de caritate înfiinţate la Neuwied de 
prinţesa Maria de Wied - spitalul, azilul de orfani, institutul de surdo-muţi şi de orbi 
etc. Şi în România, Regina şi-a manifestat dorinţa de a-i ajuta pe orbi, înfiinţând Societatea 
„ Vatra Luminoasă". În acest sens, Elisa Brătianu considera că Regina Elisabeta avea „ ... 
un spirit erectul şi o imaginaţie bolnăvicioasă ... Ea devenea prada şi victima celor care 
ştiau să exalte şi să falsifice această imaginaţie. Astfel a reuşit valetul ei, un oarecare 
Monske, să-i trezească un interes morbid pentru orbi, făcând-o să creadă că în România 
numărul orbilor era mai mare ca oriunde şi că el inventase o maşină de scris pentru orbi. 
Aşezând astfel de buna credinţă a prea generoasei suverane, a fost creată «Vatra 
Luminoasă", care ar fi putut fi de la început ceea ce a devenit ulterior, o operă de cea 
mai mare utilitate. A degenerat însă, graţie lui Monske, într-o mare escrocherie, obligând 
pe Regele Carol să intervină pentru a opri ceea ce devenise un scandal public ... " 13 . 

11 Ibidem, p. 242, Leagănul Sf. Ecaterina a ob\inut o medalie de aur şi una de bronz Ia Expoziţia 
universală de la Paris din 1900. 

12 Ibidem, p. 243. 
13 Elisa Brătianu, Ion C. Brătianu, Memorii involumare, Bucureşti, Ed. Oscar Print, 1999, p. 60. 
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De altfel, „mobilul acţiunilor ei era întotdeauna frumos şi înalt, dar realizarea, un 
dezastru şi dânsa pururea victimă"l4. Întotdeauna, Regina îşi epuiza fondurile peste 
buget în aceste activităţi şi ajungea să-şi dea bijuteriile pentru a acoperi cheltuielile. 

Un mare interes a manifestat Regina Elisabeta pentru încurajarea industriei naţionale 
- mai cu seamă, în domeniul ţesătoriei şi al broderiei. Chiar de la venirea sa în ţară, a fost 
fermecată de originalitatea, eleganţa şi bogăţia costumului popular românesc. Costumul 
adoptat de Regină s-a purtat mult timp, mai ales la Sinaia, de doamnele şi domnişoarele 
sale de onoare şi chiar de Regină, care putea fi văzută plimbându-se prin parcul şi pădurea 
de la Sinaia, îmbrăcată cu un frumos suman alb de lână sau de postav 15 . În acest sens, în 
1882, Regina a luat sub înaltul său patronaj, lucrările pentru publicarea desenelor de pe 
costumele noastre naţionale. Tot din iniţiativa sa, avea să se înfiinţeze la Cotroceni o 
şcoală de ţesătorie pentru 40 de eleve, apoi o şcoală de broderie (Şcoala Elisabeta Domna) 
pentru 70 de fete sărace. Mai mult decât atât, la îndemnurile Suveranei, s-au înfiinţat 
Societăţi pentru dezvoltarea industriei casnice: „Concordia", ,,Furnica", „Munca", „Albina". 

George Bengescu, biograf al Reginei Elisabeta ne vorbeşte despre rezultatele acestor 
societăţi şi despre faima ţesăturilor şi broderiilor româneşti în lume: „ ... cele mai mari Case 
[de modă] din Londra (între altele Casa Liberty), din Paris, Viena şi chiar de peste Ocean 
le cumpără în cantităţi considerabile; cei mai renumiţi croitori de dame din Paris ca 
Paquin, Redfem, Raudnitz le întrebuinţează necontenit. În 1905 a fost la Paris, prin îngrijirile 
Doamnei Ana Roth din Bucureşti, o frumoasă expoziţiune de acele broderii şi presa 
franceză a vorbit cu multe laude despre eleganţa şi bogăţia lor. Chiar în cursul anului 
1906, la Expoziţiunea Artelor femeieşti, organizată de ziarul „Le Gaulois", Doamna Ana 
Roth a obţinut, la Paris, întâiul premiu de onoare pentru broderiile artistice ale atelierului 
regal din Bucureşti ... La Segenhaus, o cameră întreagă e îmbrăcată cu stofe româneşti, pe 
care doamna Ana Roth a executat broderii lucrate cu arta cea mai desăvârşită. Dorinţa 
Reginei este de a mobila castelul cu produse ale industriei naţionale române" 16• 

În cadrul acestor societăţi s-a dat de lucru la domiciliu femeilor sărace, altele au 
fost învăţate să lucreze şi toate beneficiau de ajutoare constând în: plata chiriei, 
medicamente, haine, lemne etc„ dar şi daruri la căsătorie din partea Reginei 17• 

În final, putem spune că, chiar dacă acest domeniu, al operelor de binefacere, 
alături de activitatea literar-artistică, i-au fost exclusiv rezervate Reginei Elisabeta, ea a 
devenit într-o societate dominată de iniţiativa masculină, un model social. Mai mult 
decât atât, credem că, prin aceste acţiuni la nivel de mase, Regina Elisabeta a contribuit 
la creşterea sentimentului de adeziune faţă de monarhie a românilor şi la înrădăcinarea 
sa în memoria colectivă ca fiind „Elisabeta cea binefăcătoare" şi Mamă a Patriei". 

SUMMARY 
The Philantropic Activities of Queen Elisabeth of Romania 

Queen Elisabeth was a senitive nature, inclined to care for the suffering. She dedicated her life to 
charity activities; the was a protector of arts and letters. 

The paper deals with a series of examples of the Queen's dedication to her people and country. 

14 Sabina Cantacuzino, op. cit., p. 106. 
1s George Bengescu, op. cit., p. 245. 
16 Ibidem, p. 249-250. 
17 Ibidem, p. 250-251. În 1899 Societatea Munca a plătit femeile pentru lucrări suma de 92.879,40 

lei şi a împărţit ajutoare în lemne, medicamente, chirie care s-au ridicat la suma de 7 .623,45 Ici. Fetele erau 
ajutate la măritiş cu daruri care variau de la 1 O la 100 Ici, iar Regina a dat la unele din ele un rând de 
îmbrăcăminte de mireasă. 
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' 

BUCUREŞTENE (1800-1848) 

Ionel Zănescu 
Camelia Ene 

Din catagrafia oficială a lui I. C. Filitti, din 1829, găsim că în Muntenia erau în 
viaţă 70 boieri mari de rangul I. Din această categorie făceau parte toţi boierii de la 
vei-ban până la vei-cămăraş. În rangul al II-iea erau în viaţă 576 de boieri, iar în cea 
din urmă, a III-a, se găseau pitarii, slujerii, serdarii, clucerii, setrarii, etc. 

Unul dintre descendenţii acestei familii, Gheorghe Bengescu în lucrarea sa „Les 
Golesco", arată că această familie se trage din pârcălabul Baldovin, stăpânitorul moşiei 
Goleşti din judeţul Muscel. Un document din iulie 1525 spune. „Eu, Radu voievod, 
ordon ca soţia Maria a pârcălabului Baldovin şi fiul lor Ivaşcu precum şi copiilor lui, 
să fie şi să rămâie proprietari ai tuturor locurilor cunoscute, sub numele Goleşti, cu toate 
împrejurimile etc.". 

Numeroase alte documente atestă obârşia Goleştilor, precum şi continuitatea ei. 
Succesiunea familiei a fost asigurată de femei, mulţi dintre fiii acestora luându-şi numele de 
Golescu. Unul dintre aceştia, Radu, născut în noiembrie 1746, a ajuns până la rangul de mare 
ban. El se va căsători cu Zoe, fiica clucerului Florescu, cu care a avut trei fii: Nicolae, 
Gheorghe, cunoscut sub numele de Iordache şi Constantin (Dinicu), precum şi o fiică Anica. 
La moartea sa şi prin testamentul făcut la 2 februarie 1815, (se împărţea) toată averea 
formată din moşii, sălaşe de ţigani, argintarii etc. Pe lângă acestea mai lasă un spital cu 2 
paturi, care să fie, în permanenţă la Goleşti, având medic din Roteşti. Cei trei fii ai săi vor 
continua politica tatălui lor, deţinând în acelaşi timp numeroase funcţii şi dregătorii. 

Porţiunea de teren cuprinsă între Gara de Nord şi toate traseele liniilor de legătură 
cu Gara Filaret şi între Chitila, cartierul Grant, C.F.R. şi Regie, erau în stăpânirea lui 
Dinicu Golescu, cumpărată de la mânăstirea Sf. Ioan, din moşia Grozăveşti. Dinicu, la 
l ianuarie 1814 cumpără moşia numită Belvedere, dând în schimb o moşie din Muscel 
Cristieni şi un plus de 7 .500 galbeni. Dinicu, ca şi fratele său Iordache, au fost primii 
boieri, care au înţeles să-şi trimită copiii la învăţătură în străinătate. 

Familia Golescu, cu ramura sa buvureşteană 1 a jucat un rol de seamă în viaţa 
socială, economică, politică şi culturală a primei jumătăţi a secolului al XIX-iea. 

Dacă în prima etapă au fost depistate şi cercetate 38 de documente,2 ce făceau 
referire la Goleşti, în a doua etapă alte 84 documente aduc noi informaţii ce întregesc, 
în parte, societatea bucureşteană din primele cinci decenii ale secolului al XIX-iea. Pe 
lângă documentele aflate în posesia Academiei Române, Muzeului Municipiului Bucureşti 
şi a Arhivelor Statului Bucureşti, au fost consultate şi cele cuprinse în colecţii particulare: 
George Potra, Nicolae Ionescu-Barbă şi Nicolae Agârbiceanu. 

1 Prezentul material este continuarea celui publicat de Ionel Zărncscu şi Camelia Ene în „Materiale 
de istoric şi muzeografic'', voi. XV, pag. 220-225, Bucureşti, 200 I. 

2 Florian Georgescu, Paul I. Cernovodeanu, Ioana Cristache Panait, Documentele privind istoria 
oraşului Bucureşti, S.P.C., Muzeul de istoric a oraşului Bucureşti, Buc., 1960; George Potra, Documente 
privitoare la istoria oraşului Bucureşti ( 1954-1821; 1821-1848), Editura Academiei Republicii Populare 
Române, Buc., 1962. 
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Este bine cunoscut faptul că documentele emise într-o anumită perioadă determinată 
au o valoare deosebită nu numai pentru istoria Bucureştilor, dar chiar şi pentru istoria 
generală a ţării. 

Valoarea lor informativă pentru evoluţia economică, socială şi politică, pentru 
unele instituţii, personaje şi împrejurări istorice pentru Bucureşti, le fac necesare 
cercetătorilor care se ocupă cu alcătuirea unei istorii complete a oraşului. 

De asemenea, documentele îşi aduc contribuţia la cunoaşterea în profunzime a 
unor oameni, locuri şi întâmplări din Bucureşti şi la fixarea unor etape de evoluţie a 
oraşului Bucureşti, oraş aflat acum în perioada descompunerii relaţiilor feudale şi trecerea 
la un nou mod de producţie. 

Pentru perioada de care ne ocupăm, documentele aduc în actualitate personalităţi 
ale vieţii politice româneşti: Constantin Golescu - mare logofăt, Ianache Golescu - mare 
stolnic, Radu Golescu - mare ban, Ioan Golescu - mare căminar, Nicolae Golescu -
mare vomic, precum şi pe Tache şi Toma Golescu, slujbaşi la Judecătoria de Ilfov. 

Putem afirma, că cei mai sus menţionaţi, au fost implicaţi sau părtaşi la cele mai 
importante momente din viaţa cotidiană a bucureştilor. 

Prin funcţiile şi atribuţiile pe care le-au avut, ei au participat activ la întreaga 
viaţă politică, economică, socială şi edilitar - urbanistică a urbei pe care o reprezentau. 

Dintre toţi, cel mai direct implicat a fost Iordache (Gheorgache) Golescu, atât ca 
mare vornic, dar ca fost mare vornic în perioada anilor 1820 -1848. Nu mai puţin de 
55 documente poartă semnătura marelui vornic, sau vorbesc despre el. 

Este bine cunoscut faptul că Iordache Golescu avea numeroase proprietăţi în 
Bucureşti, acestea făcând obiectul unor tranzacţii de vânzare-cumpărare şi al unor 
numeroase litigii. 

Un document din 22 august 1826, ce se referea la situaţia arendării cişmelelor din 
Bucureşti, aminteşte de faptul, că din cele 14 cişmele existente la acea perioadă, una 
dintre ele se afla chiar în grădina casei lui Iordache Golescu. 3 Este ştiut, că administrarea 
unei cişmele nu putea fi făcută decât de un boier cu stare şi dare de mână. 

Din documentul din 15 ianuarie 1834, aflăm că Iordache Golescu împarte în două 
hanul de pe podul Calicilor pe care l-a avut dintr-o moştenire, şi vinde o parte din el 
serdarului Nicolae Nica, pentru 4.720 galbeni împărăteşti.4 

Mai apoi, în aprilie 1848 aflăm că proprietarul Hanului Roşu era Zoe Golescu.5 

Nu au lipsit nici litigiile dintre Iordache Golescu şi vecinii săi. O asemenea 
pricină este cea dintre marele vornic Fotache ştirbei şi vomicul Iordache Golescu. Cel 
din urmă închiriase o prăvălie pe Podul Calicilor măcelarului Athanasie, acuzat pe 
nedrept că a tăiat vite lângă prăvălie, „sau lângă Dâmbovicioară, cu care a pricinuit 
putoare".6 Măcelarul era nevinovat deoarece sacrificarea vitelor se făcea de către el, mai 
jos de mânăstirea Radu Vodă, iar carnea pe care o valorifica se făcea legal, el posedând 
un zapis în acest sens. 

În anul următor, cei mai sus menţionaţi se află din nou în proces, în cauza respectivă 
intervenind însuşi domnitorul Grigore Dimitrie Ghica. Prin poruncă domnească marii 

3 Colcc\ia prof. N. Ionescu-Barbă. Copie veche, stare foarte bună, hârtie cu filigran. 
4 Arh. St. Buc„ Tribunalul de Comerţ, 8304/1834, copie. 
5 Doc. din 20 aprilie 1848 se referea la proprietarii Nicolae Stamatiadis şi Jean Kluk, din Uliţa lui 

Caracas, care se învoiau să facă împreună zidul dcspărtitor dintre proprietăţile lor, domenii aflate lângă 
Hanul Roşu. 

6 Arh. St. Buc„ ms. 1132, fila 122, copie. 
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boieri sunt chemaţi a merge la faţa locului şi să cerceteze dacă marele vornic Fotache 
Ştirbei a împreusrat o parte din locul casei lui Iordache Golescu, de pe Podul Calicilor,. 
precum şi o parte din matca Dâmbovicioarei. 7 

La scurt timp, domnitorul intervine din nou, poruncind mitropolitului şi marilor 
boieri să cerceteze neînţelegerea dintre Iordache Golescu şi Fotache Ştirbei, cel din 
urmă fiind acuzat că a „împresurat matca Dâmbovicioarei după Podul Calicilor"8 

Documentele justiţiei bucureştene dintre anii 1800-1848 ne oferă o gamă întreagă 
a proceselor dezbătute cu procedura lor şi cu principiile de drept ale vremii respective. 

Cercetarea cărţilor domneşti, care încheie procese dezbătute în divan, ne oferă 
informaţii precise şi complete pentru înţelegerea rolului de judecători al boierilor în 
divan. Toate aceste hrisoave sunt date de Domn, ca unic şi suprem judecător, iar boierii 
participanţi la dezbateri sunt martori ai hotărârii sale. Rolul lor, este de a confirma 
hotărârea domnească şi nu de judecători care o pronunţă în consens cu Domnul. 

O dovadă mai mult pentru acest lucru este însuşi faptul că nici una dintre hotărârile 
date de aceşti veliţi boieri nu aveau un caracter definitiv, ci puteau fi apelate la judecata 
domnească: „noi de cercetarea ce am făcut arătăm mării tale, iar hotărârea cea desăvârşită 
rămâne a se face de înălţimea ta". Primul domn pământean, după epoca fanariotă, Grigore 
Dimitrie Ghica (1822-1828), constatând că în Bucureşti există o serie de lucruri negative 
după şederea turcilor în oraş, ca urmare a înfrângerii revoluţiei de la 1821, şi a diferiţilor 
oameni „fără căpătâi" a căutat să ia măsuri pentru liniştea locuitorilor, pentru paza 
avutului obştesc, pentru curăţarea străzilor care lăsa mult de dorit, pentru scăldatul 
copiilor în Dâmboviţa şi pentru multe altele. 

La l noiembrie 1822, domnitorul dă un pitac către boieri cărora le cădea în 
sarcină paza şi cârmuirea oraşului, prin care le poruncea ca să ia măsurile cuvenite 
împotriva tuturor străinilor „cei fără de nici un căpătâi sau stare, câţi se află locuitori 
aici", „spre liniştea petrecere a norodului ce se află lăcuind aici, în domneasca noastră 
poliţie a Bucureştilor".9 

Măsura luată de domnitor are un precedent mai vechi, respectiv anaforaua divanului 
Ţării Româneşti, din 7 martie 1820, când se făcea cunoscut domnitorului proiectul de 
regulament pentru siguranţa oraşului Bucureşti şi a celorlalte oraşe şi sate din ţară. În 
document se stabileau, printre altele, rosturile masalagiilor, rolul spătăriei şi agiei, 
plantarea de stâlpi cu felinare, poliţia Bucureştilor se împarte în zece plăşi şi rolul 
epistatului de plasă în caz de incendiu. 10 

Printre semnatarii acestor două documente îl întâlnim şi pe Iordache Golescu, în 
calitate de mare vornic. 

Apelul domnitorului Grigore Dimitrie Ghica este reluat în 1827, când domnitorul 
porunceşte marelui spătar, marelui agă şi marelui vornic al oraşului (Iordache Golescu) 
să aibă grijă ca liniştea locuitorilor să nu fie tulburată de străinii ce se află în oraş, „făr 
de nici un căpătâi". 11 

7 Doc. din 6 aprilie 1827, colec\ia George Potra. Original, stare foarte bună; pecetea domnească în 
tuş roşu. 

8 Doc. din 16 august 1827, colec\ia George Polra. Original cu filigran I.M.C. şi întărit cu pecetea 
domnească în tuş roşu. 

9 Doc. din I noiembrie 1822, colcctia George Polra. original, stare foarte bună, hârtie cu filigran şi 
cu pecetea domnească în tuş roşu. 

10 Academia Română, LXXIX-85, copie de epocă, stare foarte bună. 
11 Academia Română, LXXIII-357. Original, stare foarte bună, hârtie având în filigran iniţialele 

I.M.C.; sigiliu domnesc în tuş roşu. 
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Ca urmare a abuzului Agenţiei austriece din Bucureşti care, nerespectând autoritatea 
statului prin agresarea unui român, trimis al fostului mare vomic Mihalache Manu, marii 
boieri (printre care şi Iordache Golescu) în frunte cu mitropolitul şi episcopii ţării cer 
domnitorului să ia măsuri pentru pedepsirea celor vinovaţi. Ei consideră bătaia suferită 
de trimisul român ca fiind „un chip de anarhie" şi „spre necinstea noastră a tuturor". 12 

Un caz asemănător, are loc în 1826, când mitropolitul, episcopii şi marii boieri 
roagă pe domnitor ca cel cu „înţelepte chipuri" să izgonească din ţară pe un episcop 
latin (catolic) care locuieşte în Bucureşti „atât pentru pacea, liniştea, ordinea norodului, 
cât şi pentru paza vechiului obicei". Printre semnatari se numără şi Iordache Golescu, 
care avea calitatea de mare vomic. 13 

Pentru a înlătura mirosul şi „murdalâcul" ce se aducea oraşului prin tăierea vitelor 
pe la vadurile Dâmboviţei sau Dâmbovicioarei se dă ordin (I O septembrie 1825) 
măcelarilor ca toate vitele mari sau mici să le taie numai într-un singur loc, dincolo de 
Mânăstirea Radu Vodă, unde li se oferă de către egumen „destul loc slobod" în schimbul 
unei chirii mici. 

Măsura era luată la 10 septembrie 1825, când marii boieri, în frunte cu marele 
vornic Iordache Golescu, cer domnitorului, prin anafora, ca măcelarii băştinaşi şi sudiţi 
să nu mai taie vitele în „susul mânăstirii Mihai Vodă, cât în jos, pe cursul Dâmboviţei". 14 

Un proiect din 7 noiembrie I 833, al Sfatului orăşenesc propunea construirea a 
„cinci canaluri mari, spre scurgerea apelor din oraş", canaluri pe sub pavajul uliţelor 
mari, 50 cişmele, 5 foişoare de foc cu ceasornice şi clopote, o piaţă mare, un teatru, o 
grădină publică, construirea a patru poduri domneşti, etc. Aceste proiecte nu au prins 
contur decât în mică măsură, dar totuşi s-au făcut unele progrese în viaţa 
edilitar-urbanistică. 

Paşi importanţi s-au făcut mai ales pentru drenarea Dâmboviţei şi Bucureştoarei, 
pentru păstrarea curăţeniei apei din aceste râuri, cât şi pentru desfiinţarea unor construcţii 
ce împiedicau scurgerea normală a apelor provenite din ploi şi scurgerea zăpezilor. 

Cum Bucureştioara provoca dese inundaţii în oraş, marii boieri în frunte cu marele 
vomic Dimitrie Bibescu înaintează domnului o anaforă ce conţinea numeroase sugestii 
legate de limitarea calamităţilor produse. 15 Ca răspuns, domnitorul cere boierilor măsuri 
concrete. La scurt timp, în iulie 1825, boierii divanului domnesc propun construirea unui 
şanţ pentru scurgerea apei Bucureştioara în râul Dâmboviţa urmând ca proprietarii de 
case şi prăvălii din mahalalele respective să suporte cheltuielile respectivei lucrări. 16 

Printr-o altă anaforă, se interzicea aruncarea gunoiului în apa Dâmboviţei, deoarece 
se strămuta matca şi se produceau vărsări de apă şi inundaţii. 17 

La 9 iulie 1827 se ia măsura desfiinţării tuturor parmalâcurilor, scărilor şi tarabelor 
de pe ambele maluri ale Dâmboviţei. 18 

La toate aceste măsuri şi hotărâri este părtaş şi Iordache Golescu, care efectiv se 
deplasează pe teren pentru a cerceta cele semnalate, sau pentru a oferi soluţii. 

12 Arh. St. Buc., ms. 1123, f. 87v-88. Copie. 
IJ Arh. St. Buc„ ms. 1129, f. 49. Copie. 
14 Arh. St. Buc„ ms. 1129, f. 43. Copie. 
ll Academia Română, CXCIIl-99. Original, stare foarte bună, hârtie cu filigran, sigiliul domnesc în 

tuş roşu. 
16 Arh. St. Buc., ms. 1129, f. 41. Copie. 
17 Arh. St. Buc., ms. 1129, f. 38v. Copie. 
18 Arh. St. Buc., ms. 1129, f. 96v. Copie.; Colecţia George Patra, copie de epocă. 
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Măsurile preconizate de marii boieri şi domnitor se lovesc de refuzul unor 
proprietari de case, prăvălii, scări sau parmalâcuri, care nu vor să dea curs hotărârilor 
luate deja. Aşa este cazul vomicului Mihalache Manu. După ce Iordache Golescu şi 
Constantin Câmpeanu îl anunţă că, după poruncă domnească, să taie scările şi 

parmalâcurile de la casele sale din Uliţa Domnească, 19 acesta refuză. Cei doi demnitari 
se deplasează la faţa locului şi constată că Mihalache Manu a ocupat un loc liber ce era 
al Podului Calicilor, fapta lui fiind considerată un abuz în defavoarea cetăţenilor 
mahalalei. 20 

Marii boieri, prezentând domnitorului situaţia şanţurilor de pe uliţele din centrul 
oraşului, propun construirea unui şanţ prin care să se scurgă apele în Dâmboviţa. După 
garanţia dată de arhitecţii Freiwald şi Harting clădirea hanului nu va suferi nici o 
stricăciune. 21 

La începutul secolului al XIX-iea avem de-a face cu primele proiecte de 
modernizare a oraşului. 

Uliţele principale, foarte strâmte şi întortocheate, care fuseseră podite încă din a 
doua jumătate a secolului al XVIII-iea, se strânseseră aproape în întregime. Cârmuitorii 
oraşului şi-au pus problema reparării acestor uliţe, acolo unde reparaţia se putea face cu 
banii locuitorilor respectivi sau fonduri de la Eforia casei podurilor. Uneori, înşişi 

mahalagii contractează repararea uliţelor, iar când proprietarul casei sau prăvăliei este 
o mânăstire este obligat egumenul să plătească cota respectivă. 

Aşa se întâmpla în 1827, când marii boieri propun domnitorului Grigore Dimitrie 
Ghica să dea ordin ca să nu se mai clădească nici un fel de construcţie pe lângă zidurile 
marilor hanuri, iar cele existente, în special cele dintre Hanul Filaret şi Hanul Sf. Gheorghe 
- Nou, să se dărâme, fiindcă uliţele s-au strâmtat cu totul „încât nu pot trece două care 
alăturea". 22 

Deşi lăţimea uliţelor s-a stabilit mai târziu la 4 stânjeni (8,08 m), putem aprecia 
cât de îngustă era atunci strada Lipscani, care nu avea decât 5 metri. 

Pentru protejarea circulaţiei trecătorilor şi a carelor, în unele locuri s-au făcut şi 
rectificări ale străzilor. 

Astfel, un document din 21 mai 1826, ne semnalează faptul că marii boieri, în 
frunte cu mitropolitul şi episcopii, cer domnitorului să dea voie arhitectului Freiwald să 
dărâme un zid de la casele Cleopatrei Ghica, de pe Podul Mogoşoaiei, pentru a se putea 
face pavajul în linie dreaptă şi a nu fi strada mai strâmtă în acel loc. 23 

În alte cazuri, demersurile pentru fluentizarea traficului se face de către înşişi 
proprietarii sau mahalagii zonei în cauză. 

Aşadar, la 4 iulie 1827, mitropolitul Grigorie şi marii boieri cer domnitorului să 
dărâme zidul crăpat al hanului Colţea ce reprezintă o primejdie pentru trecători. Ca nu 
la mai puţin de patru zile, însăşi mahalagii din uliţa Hanului Colţei şi alţii din apropiere 
să arate că doresc să se facă „caldarâme" de piatră pe uliţă, cu cheltuiala lor.24 

19 Document din 11 septembrie 1827, colec\ia George Potra, original, stare foarte bună şi hârtie cu 
filigran. 

20 Doc. din 26 septembrie 1827, colcqia George Potra; doc. din 1-15 octombrie 1827, colecţia 
George Potra. Ambele copii. 

21 Arh. St. Buc., ms. 1129, f. 42-42v. Copie. 
22 Arh. St. Buc., ms. I 129, f. 106. Copie. 
23 Arh. St. Buc., ms. 1I29, f. 61. Copie. 
24 Arh. St. Buc., ms. 1129, f. 96. Copie.; ms. 1129, f. III. Copie. 
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Pe marele vornic Iordache Golescu îl găsim în documentele vremii, în mai toate 
activităţile ce priveau administraţia oraşului sau cea de mare dregător a divanului domnesc; 
vânzări, cumpărări, închirieri de locuri, case, prăvălii şi pivniţe, foi de zestre, diate, 
tovărăşii, în construcţia de băi, case şi spitale, contracte de muncă, în danii, pricini şi 
judecăţi. Nu mai puţin de 25 documente amintesc de personalitatea în cauză. 

Un alt membru al familiei Golescu, este Nicolae Golescu - mare vornic, tatăl lui 
Iordache Golescu. Cu toate că nu poate fi comparat cu fiul său, mult mai implicat în 
administrarea urbei, totuşi el este un membru marcant al anilor 1822-1827. 

Cum problemele pe care le ridica oraşul - capitală sunt cam aceleaşi, vom enumera 
câteva dintre acestea. 

În Bucureştii primei jumătăţi a secolului al XIX-iea, casele cu etaj erau o raritate. 
În 1827, apare prima casă cu balcon, pricină pentru numeroase proteste din partea 
vecinilor şi a trecătorilor. A fost nevoie de o comisie de boieri şi specialişti pentru a-i 
convinge pe oameni că prin astfel de clădiri oraşul se va ridica la un anumit grad de 
civilizaţie. 

Prin actul din 30 septembrie 1827, marii boieri ai divanului arată domnitorului 
„că nimerit este a se face case cu balcon la stradă şi în Bucureşti ca în alte oraşe ale 
Europei", deci se poate da autorizaţia cuvenită marelui ban Constantin Bălăceanu la 
casa ce se va face pe Podul Mogoşoaiei.25 

Procesele care vin în judecarea instanţelor judecătoreşti sunt mai toate pentru 
moşteniri, protimisis şi pretenţii diferite (case, locuri, chirie, certuri, etc.). Între toate 
acestea apare o pricină nouă: servitutea. Acest lucru înseamnă apariţia unui drept nou, 
izvorât din vecinătatea locuinţelor, care duc la raporturi între vecini. O fereastră sau 
mai multe cu privirea spre curtea vecinului, astuparea ferestrei prin construcţia casei 
vecinului, îngrădirea locului de trecere spre casă, toate acestea sunt sursa unor 
numeroase procese civile. 

Aşa se întâmplă în martie 1823 când Iordache Prisiceanu cere ca fostul mare 
logofăt Alecu Filipescu, ce are case pe Podul Mogoşoaiei alăturea cu ale lui şi a deschis 
mai multe ferestre „care privesc în locul său", să fie obligat să le astupe, fiindcă prin 
aceasta a scăzut mult valoarea caselor pe care doreşte să le vândă. 26 Printre boierii care 
anchetează plângerea se afla şi Nicolae Golescu, ce era mare vornic în divan. 

De averea pe care soţia o dobândea din afara căsătoriei (exoprică) putea dispune 
după plac; să o vândă, s-o închirieze, s-o doneze, dar de cea primită, ca dotă şi deci, 
trecută în foaia de zestre, nu putea să dispună decât cu aprobarea soţului. 

Un caz mai aparte s-a petrecut în februarie 1823, când divanul domnesc, stabileşte 
ca domnitorul Grigore Ghica să plătească fostei sale soţii, Mărioara Hangerli, suma de 
19.890 taleri, pe care i-a primit drept zestre când s-a căsătorit, precum şi obligaţiile ce 
le are faţă de copiii rămaşi în grija acesteia.27 

Interesant este şi documentul din 5 decembrie 1825, când Nicolae Golescu este 
nevoit să recunoască faţă de fiul său Ioan Golescu, fost mare căminar, că este de acord 
„cum casa părintească din Bucureşti este pusă andipricon spre asigurarea zestrei mamei 
sale". Celălalt fiu, Iordache Golescu în calitatea sa de mare vomic semnează actul 
alături de mari boieri ai divanului.28 

25 Arh. St. Buc., ms. 1129, f. 113-114. Copie. 
26 Documentul din 21 martie I 823, Ar. St. Buc., ms. II 37, f. 9. Copie. 
27 Arh. St. Buc., ms. I 123, p. 51-52. Copie. 
2s Arh. St. Buc., ms. 1130, f. 71 v. Copie. 
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De asemenea, Nicolae Golescu semnează unele anaforale legate de repararea 
podului Şerban Vodă, construirea unui şanţ de scurgere de la podul Şerban Vodă spre 
Dâmboviţa, interzicerea aruncării gunoiului în apa Dâmboviţei, desfiinţarea „umbrarelor" 
din piaţa bogasierilor, pricini de case etc. 

Dintre documentele studiate, cinci amintesc şi de Radu Golescu, fost mare ban în 
anul 1814. 

Primul, cel din 22 martie 1814, vorbeşte de lucrările ce se vor întreprinde pe 
Dâmboviţa pentru a feri oraşul de înecăciune. 

Printre măsuri figurează: construcţia zăgazurilor, dragarea gurii Dâmboviţei, 
obligaţiile celor ce aveau mori pe râu, angajarea a 40 de salahori pentru lucrări etc. 
Printre cei 4 semnatari ai acestui „memoriu" către domnitor, se află şi Radu Golescu, 
mare ban.29 

Următorul document, din 22 decembrie 1815, vorbeşte despre casa cumpărată de 
Radu Golescu, pentru 40.000 taleri, de la nepotul răposatului clucer Manolache Lahovari.30 

Un altul, de data aceasta din 1824, relatează despre vânzarea unor case ale lui 
Radu Golescu către Theodor Cincu!, care la rândul lor sunt înstrăinate prin sultan -
mezat Hagicăi Mariam. 31 

Ultimele două documente, unul din aprilie 1826, şi respectiv mai 1826, 
consemnează vânzarea a două proprietăţi ale lui Radu Golescu: o prăvălie în Hanul 
Şerban Vodă şi o cişmea vândută clucerului Ioan Foca.32 

Dinicu Golescu, cunoscut şi sub numele de Constantin sau Constandin Golescu, 
a fost o bună perioadă de timp mare logofăt. În documentele vremii este implicat mai 
ales în acte de vânzare-cumpărare, sau în pricini legate de casele pe care le construia 
sau le avea în proprietate. 

În 1820, marele logofăt Dinicu Golescu se învoieşte, prin contract cu sculptorul 
Karl Schmutzer să facă ornamentaţiile casei pe care o construieşte în Bucureşti. 33 

La 5 septembrie 1821, printr-un zapis, sunt tocmiţi meşteri, care se învoiesc cu 
vătaful Gheorghe, omul de încredere al boierului Dinicu Golescu pentru învelirea caselor 
de la Belvedere şi o alta la marginea Bucureştilor. Aceştia nu-şi ţin făgăduiala, fiind 
chemaţi în judecată de vătaful Gheorghe prin intermediul lui Hagi Ahmet Paşa. Urmează 
apoi raportul Meimeriei oraşului Bucureşti către Dorobănţie de constatare a faptelor, ca 
apoi, la 15 noiembrie 1821 să se dea un zapis, confirmat de Agie, asupra cauzei respec
tive. Nu peste mult timp, la 6 ianuarie 1822, Gheorghe Stegarul, omul lui Dinicu Golescu, 
se jeluieşte din nou că tinichigii ce trebuiau să învelească casa lui Golescu nu se ţin de 
treabă şi de angajamentul făcut.34 

În 3 decembrie 1821, în baza unui tacrir, vătaful Gheorghe vinde nişte tablă de 
fier clucerului Filip. Deoarece acesta nu-l achită la timp, se ajunge până la judecata 
divanului domnesc, care este nevoit să emită o anaforă pentru soluţionarea pricinii. 35 

29 Arh. St. Buc., ms. I I 29, f. 41. Copie. 
30 Academia Română, CCXCVIII - 27. original, stare bună, hârtie cu filigran. 
31 Doc. din I 9 aprilie I 824, colcc\ia George Potra. original, stare foarte bună, hârtie cu filigran, 

pecetea domnească în chinovar roşu. 
32 Arh. St. Buc., ms. I 132, p. 148-149. Copie; Doc. din 26 mai 1826, colecţia prof. Nicolae 

Ionescu-Barbă. original, stare bună, hârtie cu filigran. 
ll Academia Română, CLXXXYIII - 99. Original. 
34 Academia Română, CLXXXVIII - I 08, I 09, I I 2, 116. Originale. 
35 Academia Română, CLXXXYIII - I 13, I 15. Copii. 
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Necazurile lui Dinicu Golescu nu se opresc aici. La începutul anului 1822 sunt 
furate clopotele de la biserica ce o ctitorise, Agia fiind nevoită a da un anunţ pentru 
recuperarea acestora. 

Marii proprietari, pe când erau încă în deplinătatea facultăţilor mintale obişnuiau să-şi 
împartă averea mobilă şi imobilă întocmit diată (testament) întărită de Tribunalul de comerţ. 

Aşa procedează şi Dinicu Golescu când, prin actul din 10 noiembrie 1825, lasă 
averea celor 5 copii minori şi numeşte o epitropie de boieri care va gestiona moştenirea. 
Pe lângă felul cum se va împărţi averea, el lasă o serie de recomandări printre care 
iubirea de patrie, cheltuiala modestă pentru hrană şi îmbrăcăminte, iar pentru copii bani 
„din destul pă sama învăţăturii". 36 

Pentru a-şi asigura lichidităţi, Dinicu Golescu vinde la mezat Hanul din Curtea 
Veche, moşia Belvedere şi 10 pogoane de vie din Valea Negovanilor.37 

Semnătura marelui logofăt o întâlnim şi pe o serie de acte legate de diverse 
tranzacţii, de repararea Podului Mogoşoaia, probleme de tovărăşii, foi de zestre etc. 

Doi reprezentanţi ai familiei Golescu, sunt menţionaţi ca slujbaşi ai Judecăţii de Ilfov. 
Unul dintre ei, Tache Golescu, face parte din „prezidentul judecătoriei", când 

Tribunalul hotărăşte ca mânăstirea Sf. Spiridon Vechi să nu aibe nici un drept de chirie 
pentru locul ce-l avea afară din „straja Podului Mogoşoaiei" lângă grădina răposatului 
paharnic Caramanlău. 38 

Pe cel de-al doilea, Toma Golescu, îl întâlnim la 29 iulie 1842, când, în calitate 
de prezident al Judecătoriei Ilfov, hotărăşte să îngăduie egumenului mânăstirii Mihai 
Vodă să continuie construcţia începută, cu condiţia că în cazul pierderii procesului 
asupra _locului, nu va avea nici o pretenţie pentru cheltuielile făcute cu casa. 39 

In încheiere putem afirma că reprezentanţii familiei Golescu au contribuit din plin 
la viaţa urbei de pe Dâmboviţa, unii dintre ei fiind promotorii revoluţiei de la 1848, alţii 
continuând opera înaintaşilor în diverse domenii ale vieţii sociale, economice, politice 
şi culturale. 

Dintre membrii familiei Golescu pe care i-am implicat în acest material se 
evidenţiază Dinicu Golescu. Acesta, înconjurat de o grupă întreagă de adepţi ai ideilor 
noi, în majoritate oameni tineri - între care şi viitori domni Ghe. Bibescu şi Barbu 
Ştirbey - a înfiinţat, după întoarcerea sa din lunga călătorie întreprinsă în străinătate 
(1824-1826), „Societatea literală românească". Sediul ei era în casele lui Dinicu Din 
Bucureşti de pe Podul Mogoşoaiei, case frumoase, încăpătoare, ce vor deveni, mai 
târziu, reşedinţă domnească. 

SUMMARY 
The Golescu Family according to Bucharestan Documents (1800-1848) 

In a rrevious paper, the authors have aimed at re-making an edilitary-urbanistic image of Bucharest 
during the 8' century, using 38 documents mentioning the invoivement of the Golescu family members in 
commercial transactions with religious or even cultural connotations. ln the present paper, other 84 docu
ments, gathered from the patrimonies of the Romanian Academy, the National Archives - Bucharest, the 
Museum of the Municipality of Bucharest or from private collections, offe1 new informations about the 
society in Bucharest, and about some stages in the evolution of the town, during the first fi ve decenies of 
the 19•h century, contributing in a more profund knowledge of people end events of the Bucharest of yore, 
the Golescu family having participated in the most important moments of the everyday life of Bucharest. 

36 Arh. St. Buc„ Tribunalul Ilfov, secţia I. c.c„ dosar 3564/1831, f. 2. Copie de epocă. 
37 Arh. St. Buc„ ms. 1134, p. 59, copie. 
38 Arh. St. Buc„ Mânăstirea Sf. Spiridon Vechi, II - 16. Copie de epocă. 
39 Arh. St. Buc„ Mânăstirea Mihai Vodă, XVIII - 30. Original. 
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Iordache Golescu (1768-1848). A. G. Golescu (Negru). 

Fraţii Golescu: Ştefan , Nicolae, Alexandru, Radu. 
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VI. MUZEOGRAFIE, PATRIMONIU, 
RESTAURARE 

LUCRĂRILE DE GRAFICĂ 
DIN MUZEUL MUNICIPIULUI 

BUCURESTI PRIVITE 
' 

DIN PERSPECTIVA CONSERVĂRII 
SI RESTAURĂRII 
' 

Rodica Antonescu, restaurator grafică 

Patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, în bogata sa diversitate, include 
opere de artă sau piese cu valoare documentară care, prin tehnică şi materiale, se pot 
înscrie în categoria generală a GRAFICII. 

Sub aspect valoric, toate aceste piese pe suport papetar, textil sau proteic se 
încadrează într-o zonă mediană dacă ne raportăm la unele muzee de rang naţional care 
au putut beneficia la momentul constituirii de un regim privilegiat de atribuiri şi achiziţii, 
multe dintre ele chiar în dauna unor muzee mai mici precum al nostru. Cu toate acestea, 
există o mare cantitate de lucrări de valoare majoră, atât din puncte de vedere artistic 
cât şi documentar. În plus, orice patrimoniu poate dobândi o poziţie mai înaltă prin 
cercetare şi valorificare, şi în acest sens există preocupări foarte vechi în muzeul nostru. 
Prin analize detaliate au fost scoase la lumină piese deosebit de interesante, iar printr-o 
expunere adecvată au fost conferite calităţi de exemplaritate greu sesizabile anterior 
unor lucrări de fond comun. 

Marea varietate a lucrărilor pe suport papetar, textil sau proteic din muzeu se 
poate împărJi grosso-modo în cele două grupe obişnuite ale graficii de şevalet şi de 
imprimare. lnsă în interiorul fiecărei categorii şi chiar la graniţa dintre ele se află o 
gamă largă de mijloace de expresie plastică sau tehnică ce îngreuiază o sistematizare 
strictă a întregului. 

Avem aşadar în acest patrimoniu muzeal gravuri (aqua-forte, aqua-tinta, dăltiţă, 
ac-rece, xilogravură, linogravură etc.), litografii şi s1::rigrafii (simple sau în culori) deosebit 
de interesante ca piese în sine dar şi ca problematici complexe de restaurare. În acelaşi 
capitol enunţat mai sus pot fi enumerate şi acele imagini executate cu mijloacele tiparului 
înalt folosite ca ilustraţii ale unor articole din unele reviste de la mijlocul şi sfârşitul 
secolului al XIX-iea. Dar, în intervalul dintre cele două grupe majore amintite mai sus 
se află gravurile colorate manual cu culori de apă (acuarelă sau guaşă). 
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În cea de-a doua grupă, cea a graficii de şevalet se află piese executate în tehnicile 
clasice ale desenului (în creion, cărbune ori tuşuri), sau ale picturii (în acuarelă, guaşă, 
tempera şi ulei). În această grupă există o categorie specială formată din picturile 
decorative ale manuscriselor sau picturile orientale pe mătase sau pânză. 

O altă zonă de graniţă este formată de fotografii. Acestea, prin suportul papetar 
şi stratul de emulsie sunt încadrabile domeniului în discuţie însă prin tehnica de procesare 
a imaginii, atât de complexă şi variată, formează un câmp separat. Apar şi aici zone de 
interferenţă precum tehnicile fotogravurii ca şi fotografiile pictate manual în culori de 
acuarelă, guaşă sau ulei. 

Sub aspect tipologic, varietatea specifică a patrimoniului muzeal al municipalităţii 
se amplifică pentru necesităţi de conservare şi restaurare prin înglobarea unor categorii 
relativ străine precum: planurile de arhitectură sau topografice, documentele, hărţile, 
publicaţii tipărite, dar şi evantaie, cutii şi paravane, încadrările originale (passe-partout) 
ale unor opere de artă, mape şi albume de birou sau pentru fotografii etc. 

Varietatea tipologică enunţată mai sus se manifestă şi în cadrul grupelor standard 
prin existenţa unor exemplare „agabaritice" precum pauzele unor picturi murale, stampele 
japoneze sau miniaturile orientale pe straturi succesive de hârtie divers colorate. 

Viaţa acestor piese, indiferent de valoarea lor, este dependentă de grija cu care 
sunt înconjurate. Preocupările în acest sens nu au lipsit niciodată însă sub aspectul 
relaţiei directe cu obiectul cultural se disting două „vârste" ale intervenţiei. 

Există o „vârstă" mai veche în care preocupările de conservare se limitează la 
confecţionarea de mape şi anvelope individuale pentru majoritatea pieselor precum şi a 
cutiilor de stocare, aşezate în dulapuri de lemn cu sertare ample. Din păcate însă, acele 
mape sau plicuri sunt executate în cea mai mare parte din hârtie de calitate medie sau 
inferioară (cu conţinut ridicat sau total de pastă mecanică). Cutiile au fost supuse unei 
intense şi adeseori neatente utilizări care a dus la apariţia tasărilor, rupturilor şi rosăturilor. 
În această etapă, intervenţiile de restaurare au constat în operaţii de consolidare as unor 
piese fragile prin dublarea acestora cu o pânză de in (albă sau .. .în caroruri!), pe un 
carton sau chiar un placaj de lemn, şi lipirea acestora cu un adeziv polivinilic (mai ales 
prin anii '60). 

Aceste intervenţii dovedesc intenţiile lăudabile ale executantului şi prin prezenţa 
unor completări ale lacunelor sau retuşuri (destul de inabile însă) ale zonelor plastice. 
Din păcate, materialele utilizate ca şi maniera de lucru au fost inadecvate fineţii unor 
piese, iar nocivitatea unor substanţe introduse cu aceste prilejuri s-a făcut simţită cu 
prisosinţă în timp, făcând dificilă şi chiar imposibilă orice încercare actuală de recuperare 
a unor lucrări pentru o expunere pertinentă sau o cercetare netrucată de adausuri sau 
obturări stânjenitoare. 

Sub aspect organizatorico-administrativ (deşi cu o fundamentare ştiinţifică la acea 
vreme), această „vârstă" veche s-a prezentat astfel: colecţiile muzeale au fost împărţite 
pe criterii cronologice destul de generoase, şi fiecare etapă istorică s-a aflat în custodia 
unui muzeograf, care avea astfel în grijă o gestiune vastă atât sub raport tipologic cât 
şi numeric. 

Intervenţiile asupra patrimoniului din anii '60-70 au fost făcute de singurul 
restaurator din muzeu cu o pregătire ,mai amplă, d-na Georgeta Pantelimon, specializată 
însă doar pe ceramică şi materiale arheologice. În lipsa unor restauratori specializaţi şi 
în alte domenii, domnia sa a făcut, fără îndoială sub presiunea necesităţii, şi acele 
consolidări de care vorbeam mai sus. 
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Între momentul pensionării doamnei Pantelimon şi apanţ1a unui restaurator 
specializat în intervenţii pe obiecte culturale cu suport papetar în principal au trecut 
aproape 20 de ani, timp în care muzeul a apelat la serviciile de restaurare ale Bibliotecii 
Naţionale şi la cele de expunere ale cooperativei „Decorativa", cu urmări mai mult sau 
mai puţin benefice pentru patrimoniul muzeal. 

Trecerea spre cea de a doua „ vârstă" a debutat prin 1979 şi a apărut a se încheia 
în 1984, odată cu înfiinţarea primului atelier specializat în restaurare grafică. Din păcate 
însă, în perioada 1986-1989 acesta a funcţionat sporadic doar la sfârşit de an) fiindu-i 
impusă o intensă activitate de „rentabilizare" (cu oarecari efecte benefice asupra lărgirii 
experienţei cu privire la hârtiile şi adezivii moderni). Reorganizările de după 1990 au 
însemnat şi readucerea pe un făgaş relativ normal a preocupărilor de restaurare şi 
conservare din domeniul aflat aici în discuţie, în primul rând prin reintrarea în funcţiune 
a atelierului de restaurare grafică şi apoi prin pregătirea şi atestarea a încă unui specialist 
în carte veche (1992) urmat relativ recent de angajarea a încă unui restaurator în aceeaşi 
specialitate (a cărţii vechi şi legătoriei). 

Aceste aporturi de personal au însemnat în primul rând degrevarea restauratorului 
de grafică de toate sarcinile privitoare la obiectele culturale pe suport papetar (în prin
cipal), astfel încât în acest moment majoritatea hărţilor, planurilor, documentelor, 
tipăriturilor şi cărţilor au trecut în competenţa firească a celor pregătiţi special în acest 
sens. Trebuie menţionat aici, că diferenţele dintre aceste câteva subspecializări constau 
în chiar diferenţele dintre obiectele culturale aferente fiecărui domeniu (în aprofundarea 
istoricului lor ca obiecte de interes documentar sau estetic, în stăpânirea tehnologiilor 
şi materialelor componente ale acelor obiecte). O altă diferenţă majoră rezidă în finalitatea 
intervenţiei: obiectul cultural este salvat în virtutea informaţiei documentare sau artistice 
pe care le deţine. Uneori aceste două premise sunt concurente, însă de cele mai multe 
ori primează una dintre trăsături şi atunci modalităţile de intervenţie se limitează la 
relevarea acelui aspect definitoriu. De exemplu, în cazul preponderenţei aspectului 
documentar, salvgardarea se limitează la redarea integrităţii materiale, utile păstrării 
informaţiei şi unei manevrabilităţi netensionate. Relaţia cu un obiect cultural cu valoare 
prioritar estetică este echivalentă cu o confruntare dintre conţinutul material (fizic) al 
acestuia şi cel artistic, aşadar o tensiune majoră care trebuie echilibrată de restaurator. 
În strânsă legătură cu aceste probleme se află modalităţile de valorificare, care în cazul 
graficii sunt dependente de materialele auxiliare de conservare ce pot favoriza sau 
disturba o receptare pertinentă. 

Prin reorganizarea colecţiilor muzeale pe criteriile ştiinţifice ale conservării 

moderne şi încredinţarea acestor colecţii unor gestionari-conservatori care evoluează 
înspre o specializare cât mai riguroasă se are în vedere o mai adecvată abordare a 
problematicii ocrotirii patrimoniului muzeal. 

Faţă de numărul enorm de piese pe suport papetar, textil sau proteic din Muzeul 
Municipiului Bucureşti cei trei restauratori specializaţi sunt evident prea puţini. Un 
calcul sumar, bazat pe baremul existent în Normele de Restaurare duce cu uşurinţă la 
o cifră de circa 27-30 de restauratori încadrabili doar acestui domeniu. Din păcate, 
anvergura financiară, tehnică şi de statut a muzeului nostru nu permite angajarea unui 
număr atât de mare de specialişti în acest domeniu, deşi o încercare de ameliorare a 
situaţiei ar modifica semnificativ posibilităţile de salvare a acestei categorii de 
patrimoniu muzeal, copleşitor sub aspect numeric şi impresionant sub aspect tipologic 
şi valoric. 
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Din fericire, de câţiva ani, prin cele câteva proiecte pe termen lung şi de înalt 
profesionalism derulate până în prezent, s-au putut corecta unele neajunsuri cu privire 
la starea de conservare a unor piese de mare importanţă din muzeu şi s-au revizuit 
modalităţile concrete de depozitare, manevrare şi expunere a patrimoniului. Au intrat 
deja în tradiţia recentă a muzeului acţiunile concertate de conservare şi restaurare: toate 
piesele destinate expunerii imediat programate sunt aduse pentru orice fel de intervenţie 
în atelierul de restaurare însoţite de fişele de evidenţă şi conservare; toate piesele sunt 
montate în cartoane sau hârtii neacide, fiind etalate sub protecţia anti-UV a unor geamuri 
(al ramei sau vitrinei); starea pieselor existente în depozit sau expunere este cercetată 
de conservator sau restaurator cu regularitate, fiind semnalată orice modificare 
semnificativă de stare; printr-o bună colaborare cu restauratorii, gestionarii-conservatori 
au dobândit deja un prim nivel de cunoştinţe de strictă specialitate care le permite o mai 
adecvată înţelegere a proceselor de degradare şi intervenţie specifică. 

De altfel, implicarea întregului corp de specialişti ai muzeului în chestiunile legate 
de conservare măreşte şansa de supravieţuire a patrimoniului şi în acest sens apreciem 
că s-a format deja un curent de opinie favorabil, al cărui echilibru trebuie susţinut cu 
orice preţ şi în special printr-o practică adecvată şi exemplară a fiecăruia. 

SUMMARY 
Graphics of the Museum of the Municipality of Bucharest, 
/rom the Point of View of Conservation and Restoration 

The paper deals with graphic items in the patrimony of the Municipal Museum of Bucharest. The 
life of these graphics depends upon the case they are treated with. During the last few years, long term 
projects were able to improve severa! restoration problems. The implicalion of the museum specialists in the 
problems connected with conservation problems increases the chances of survival of the patrimony objects. 
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DIN TRECUTUL BUENOS 
AIRESULUI ÎN MUZEELE 

DE ISTORIE ALE ORASULUI 
' 

Petruţa Burlacu 

Buenos Aires, capitala federală a Republicii Argentina din 1880, este situat pe 
malul drept al lui Rio de la Plata. Este centrul politic, cultural şi administrativ al naţiunii, 
un important centru comercial şi industrial. 

În comparaţie cu oraşele Europei, Buenos Aires este un oraş relativ tânăr. Fondat 
în anul 1580 este chiar printre cele mai tinere oraşe din America Latină şi chiar din 
Argentina. Puţin din această scurtă istorie se mai poate vedea încă în cartierele mai 
vechi ale oraşului, în anumite edificii şi monumente istorice. Astfel că, alături de ma
gazine luxoase şi zgârie nori din oţel şi sticlă, alături de cafenele şi restaurante modeme, 
se întâlnesc edificii ce aparţin secolului al XIX-iea şi chiar unele care datează din 
secolul al XVIII-iea. 

Cel mai mult în conservarea acestor edificii precum şi a locurilor ce păstrează 
imaginea vechiului Buenos Aires se implică muzeul oraşului. Situat în centrul oraşului 
într-un cartier istoric, muzeul îşi are sediul într-o casă tradiţională construită în anul 
1894. Este un edificiu cu trei etaje. La parter se află o veche farmacie care păstrează 
mobilierul şi decoraţiunile originale ale anului 1900 care sunt azi în proprietatea muzeului. 
La primul etaj sunt sălile muzeului şi birourile administrative, iar la al doilea se află 
cabinetul fotografic şi birourile tehnice. O parte a parterului şi subsolului este destinată 
să adăpostească colecţiile muzeului. În legătură cu acestea de remarcat este atenţia pe 
care specialiştii o acordă recuperării oricăror obiecte pe care muzeul le pune în valoare 
în expoziţii a căror tematică constă în redarea trecutului oraşului. 

Caracteristic acestui muzeu este faptul că nu prezintă o expoziţie permanentă ci 
doar expoziţii temporare, în general cam patru pe an şi a căror tematică este stabilită la 
început de an. 

Colecţiile muzeului sunt caracterizate de o mare eterogenitate şi cuprind obiecte 
de la cele mai mici dimensiuni, ca de exemplu, un nasture sau o carte poştală până la 
elemente de arhitectură, de mobilier precum şi cele mai diverse obiecte de viaţă cotidiană. 

Tematica expoziţiilor organizate este preponderent orientată către prezentarea 
vieţii de zi cu zi a localnicilor, recuperării memoriei oraşului, patrimoniului sau 
arhitectonic, valorificân şi evidenţiind într-un mod atractiv colecţiile muzeului. 

Dintr-o listă a expoziţiilor acestui muzeu sunt de amintit titluri ca „Melodii cîntate 
şi dansate de localnici" unde se expun partituri, discuri, fonografe; „Umorul orăşenilor" 
reprezintă un parcurs de-a lungul diferitelor generaţii asupra umorului grafic în oraş, iar 
expoziţia „Un pic din toate" aşa cum anunţă şi numele prezintă mare parte din colecţiile 
muzeului. Se poate vedea o reconstituire a unei brutării din secolul al XIX-iea, cu 
mobilier original, iluminatul public în oraş, şcoala, sport, modă. 

Foarte interesant în activitatea acestui muzeu este că pe lângă organizarea de 
expoziţii se implică foarte mult în conservarea şi valorificarea zonelor istorice ale oraşului. 
Astfel în unul din cele mai vechi cartiere ale oraşului se organizează sub auspiciile 
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muzeului un târg de antichităţi. În fiecare duminică în acest loc din Buenos Aires, piaţa 
Dorego din San Telmo, are loc o întâlnire a artizanilor, vânzătorilor de antichităţi, 
dansatorilor de tango care oferă un spectacol în aer liber. Discuri, rochii, podoabe, cărţi, 
lămpi, curiozităţi de tot felul se pot întâlni în această tradiţională Ferie organizată de 
Muzeul oraşului şi care se bucura de o recunoaştere tradiţională. Antice clădiri ale 
secolului trecut s-au transformat în pitoreşti restaurante şi magazine. Barurile din 
împrejurimi îşi scot mesele în stradă şi toată zona se populează cu cântăreţi şi dansatori 
de tango. Se organizează de asemenea şi dansuri populare. 

Din iniţiativa muzeului, în spaţiul din faţa sediului acestuia, se organizează o 
Ferie a Artelor, care reuneşte pictori, gravori, desenatori, fotografi care îşi expun aici 
lucrările. 

Tot în vederea păstrării memoriei locurilor, muzeul a iniţiat pe cea mai veche 
linie de metrou din oraş, pe care mai circulă încă vagoane datând din perioada de 
început a acestuia în Buenos Aires, prezentarea muzeistică a unei staţii aşa cum arată 
în acel timp. 

Sunt reproduse afişe publicitare şi reclame, iar din loc în loc vitrine cu vestimentaţii 
şi accesorii ce te introduc în atmosfera primelor decenii ale secolului XX. Şi astfel 
trecerea dintr-o staţie nouă şi modernă într-una ca cea mai sus descrisă îţi dă senzaţia 
unei întoarceri în timp. 

În scopul popularizării istoriei oraşului, în fiecare sâmbătă după amiza, muzeul, 
prin directorul acestuia realizează o emisiune radio în care se tratează teme legate de 
trecutul oraşului, obiceiurile şi arhitectura acestuia. 

În prezent se urmăreşte renovarea unor clădiri aflate alături de actualul sediu al 
muzeului în vederea organizării unei expoziţii permanente. 

În Buenos Aires există şi un al doilea muzeu de istorie al oraşului, intitulat 
„Muzeul de istorie al oraşului, Brigadier general Cornelio de Saavedra. Deşi activează 
ca o instituţie separată de primul, se afla tot sub patronajul guvernului din Buenos Aires 
şi se poate spune că aceste două muzee se completează reciproc. 

Spre deosebire de cel deja amintit, acesta din urmă prezintă o expoziţie permanentă, 
care însă acoperă o perioadă scurtă din trecutul oraşului, limitându-se doar la secolul al 
XIX-iea. 

Muzeul Cornelio Saavedra a cunoscut două etape în formarea sa. În anul 1921, 
ca urmare a unei donaţii valoroase de obiecte, din partea unui locuitor de seamă al 
oraşului către municipalitatea din Buenos Aires, aceasta înfiinţează Muzeul Municipal 
care vreme de 20 de ani a funcţionat în diverse locuri din oraş neavând un sediu propriu. 
În decembrie 1941 se cedează ca sediu pentru muzeu, terenul şi clădirea unei ferme 
construită în 1870 şi care se află în marginea capitalei federale. Numele muzeului este 
dat în amintirea unuia din conducătorii luptei împotriva trupelor engleze în 1806 şi pe 
ale cărei proprietăţi se află din 1941 sediul muzeului. 

Ferma deţinea un imens şi frumos parc cu fântâni arteziene, statui şi grupuri 
statuare. O parte a acestui parc aparţine muzeului şi în el se organizează expoziţii 
temporare în aer liber. 

În ce priveşte colecţiile muzeului, acestea s-au constituit în urma a două donaţii 
importante. 

Prima în anul 1921 şi cuprinde tablouri, argintărie, podoabe, monede, iconografie, 
porţelanuri, arme, cărţi, ceasuri, documente. Colecţia are în cea mai mare parte obiecte 
ce datează din secolul XIX. 
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O a doua colecţie, mai restrânsă ca prima reprezintă tot o donaţie care a intrat în 
patrimoniul muzeului în 1965, cuprinde piese de harnasament, arme, porţelanuri, tablouri. 

Ambele colecţii sunt expuse în cadrul expoziţiei de bază şi cuprind atât obiecte 
de provenineţă spaniolă cât şi locală. 

Ideea care stă la baza expoziţiei este aceea a prezentării vieţii cotidiene în Buenos 
Aires de-a lungul secolului al XIX-iea. Sunt de asemenea ilustrate evenimente poltiice 
mai semnificative precum şi cele legate de viaţa economică. Pe acest din urmă aspect 
se insistă mai puţin, dar nu pentru că nu s-ar dori ilustrarea lui ci datorită insuficienţei 
patrimoniului muzeal. 

Expoziţia se desfăşoară de-a lungul a opt săli. Se deschide, ca o invitaţie la ceai, 
cu o frumoasă colecţie de mate (mate este numele unui arbust din ale cărei frunze se 
prepara o infuzie asemănătoare unui ceai. De la numele acestuia provine în prezent şi 
numele recipientului din care se bea). 

Următoarea sală ne introduce în ambientul unei serate cunoscută cu numele de 
„tertulia'', serată unde cunoscuţii se întâlneau pentru a bea ceai, a juca cărţi, biliard sau 
pur şi simplu să discute. În continuare pe parcursul a două săli se prezintă câteva aspecte 
din viaţa economică şi politică a oraşului. Sunt expuse obiecte ce au aparţinut unor 
personalităţi cu rol important în lupta pentru cucerirea independenţei şi din perioada 
când Buenos Airesul devine capitală a ţării. 

O foarte frumoasă temă este cea a modei feinine şi masculine în secolele XVIII-
XIX. Fotografii, stampe, litografii precum şi manechine costumate cu vestimentaţia 
timpului ilustrează această temă. Se pot vedea de asemenea obiecte de podoabă, accesorii, 
foarte atractivă fiind o colecţie de peinetones (obiecte de podoabă de forma unor piepteni 
de dimensiuni mari şi care erau în acelaşi timp şi un indiciu al poziţiei sociale a 
purtătoarei). 

Vitrinele în care sunt expuse obiectele sunt unitare de-a lungul întregii expoziţii 
şi par mai degrabă piese de mobilier contemporane cu exponatele. 

Expoziţia se încheie cu prezentarea unor colecţii de monede, arme, piese de 
hamasament, iar în parcul muzeului o foarte reuşită machetă de 15m2 reconstituie zona 
centrală a Buenos Airesului, locul de unde s-a pornit în formarea oraşului de azi şi care 
păstrează în sine o bună parte a trecutului argentinian. 

Muzeul mai dispune de un pavilion construit în 1980 care funcţionează ca depozit. 
Predomină aici piese de mobilier, diferite obiecte de uz casnic din perioada interbelică, 
insuficiente însă pentru a intra în expoziţia permanentă. Colecţiile muzeului se îmbogăţesc 
îndeosebi prin donaţii şi în mai mică măsură prin achiziţii. 

Programul de vizitare, în cazul ambelor muzee este stabilit de marţea până 
duminica, plata biletului de intrare fiind modică, oricine putându-şi permite cumpărarea 
unui bilet. O zi pe săptămână este liberă. 

Din anul 1997, Direcţia Generală a Muzeelor a pus în funcţiune un centru de 
computere cu scopul realizării unui Registru Unic al bunurilor culturale, care pentru 
prima dată în istoria oraşului, se ocupă de inventarierea, identificarea şi catalogarea 
tuturor bunurilor istorice ale Buenos Airesului. Această sarcină se realizează cu metode 
moderne de informatică, ceea ce permite în viitor punerea la dispoziţia publicului în 
general, studenţilor, cercetătorilor, specialiştilor în special, de date exaustive asupra 
patrimoniului cultural. Tehnologia utilizată face posibilă recuperarea de date prin 
elaborarea de cd-romuri, cataloage. 
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Se poate astfel facilita accesul publicului la cunoaşterea a ceea ce se poate vedea 
într-un muzeu, căutarea autorilor şi operelor dorite. 

Din luna mai 1997, muzeele dispun de o pagină pe internet, actualizată la fiecare 
două luni cu toate noutăţile expoziţionale şi activităţile culturale. 

SUMMARY 
About the Past of Buenos Aires, in the History Museums of the City 

Buenos Aires (founded in I580), federal capital of the Republic of Lhe Argentine (since 1880), has 
its history reflected by severa! city muscums. Thc Museum of Buenos Aires is housed in a 1894 traditional 
buiiding, and presenls almost exclusively temporary exhibitions. This museum is invoived in preserving 
various patrimony objects and precious 81h and 19•h century edifices. 

A second history museum of Buenos Aires is the „Brigadier general Cornelio de Saavedra", presenting 
the everyday Iife, during the 19•h century. 

The two museums are working under the care of the Governmenl, and complete each other's activities. 
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MOBILIER PENTRU SALON 
NAPOLEON III ÎN COLECTIA • 

MUZEULUI MUNICIPIULUI 
BUCURESTI 

' 

Elisabeta Drăgan Bovo 

Cunoscut în prima fază prin faptul că se inspiră din creaţiile de mobilier anterioare 
ducând la extern tendinţa de copiere a acestora manifestată după Restauraţie, stilul 
Napoleon III se remarcă prin lux şi preferinţa pentru confort. Evoluţia aspectului 
interioarelor este impregnată de gustul Împărătesei Eugenia, stilul cucerind întreaga 
Europă. 

În ceea ce priveşte mobilele pentru salon s-a optat iniţial pentru revenirea la stilul 
Ludovic XV poate pentru că la începutul portului crinolinei la curtea regală a lui Napoleon 
lll era cel mai potrivit, tipuri special adaptate acestor costume creându-se ulterior. Până 
Ia definirea stilului Napoleon III în sine, saloanele epocii erau lambrisate în culori 
închise, cu auriu sau pastelate, iar după aceea vor fi înfrumuseţate cu draperii uni sau 
cu decor şi cu mochete ţesute mecanic. Dincolo de melanjul stilistic se va obţine în final 
o armonie prin culoarea pereţilor, a draperiilor, tapiseriei, tapiţeriei, covoarelor, prin 
bibelouri şi plante verzi. 

Revenind la debutul epocii Napoleon Ill definită prin reluarea stilistică care va 
duce la producţia de neostiluri, referitor la creaţia pentru saloane, aceasta va cunoaşte 
inovaţii pe marginea stilului Ludovic XV. 

Astfel se observă pe de o parte canapele, fotolii şi scaune care urmează forma 
constructivă şi compoziţia decorativă Ludovic XV şi se individualizează prin armătura 
din lemn care rămâne vizibilă, picioarele cambrate, şezutele cu un contur „în arbaletă", 
braţele terminate „în crosă" şi mai retrase faţă de linia şezutei, spătarele cu frontoane 
„en violon" şi prin tapiţerie. Pe de altă parte secolul XIX foloseşte noi procedee 
tehnologice şi caută tot mai mult a obţine comoditatea. Se constată apariţia lucrului 
maşinii şi a producţiei de serie care cu timpul vor determina scăderea preţului de 
achiziţie dar şi a calităţii, comenzile oficiale fiind singurele care vor păstra nivelul 
calitativ ridicat. De asemenea apar mobile care deşi copiază stilul Ludovic XV, prezintă 
unele deosebiri cum ar fi: culoarea închisă a scheletului, mulurile rigide aurii, formele 
alungite care ascund munca maşinii, mascarea îmbinărilor cu un decor auriu format 
din flori, frunze de acant, filete, cartuşe decorative; picioarele galbate cu caneluri aurii 
şi în partea anterioară a mobilelor cu rotiţe; şezutele şi spătarele care treptat încep să 
fie tapiţate cu arcuri vor fi acoperite cu materiale textile care imită tapiseriile originale 
ale secolului XVIII de la Beauvais şi Gobelins sau cu mătăsuri. Reeditările stilului 
Ludovic XV vor fi definite acum şi prin dimensiunile mai mari, prin spătarele şi 

şezutele mai largi. 
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Creaţiile aflate în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti sunt două garnituri 
pentru salon, Napoleon III, interpretări ale stilului Ludovic XV dar lucrate în perioade 
de timp diferite, constituind dovezi ale alegerii ca modele de frumuseţe a acestuia, 
evoluând de la opere de calitate din punct de vedere al materialelor şi realizării, la 
obiectul industrial de serie mare. 

Stilul Napoleon III se consideră a se fi afirmat în perioada 1852-1870, dar după 
unii cercetători, tendinţa persistă până spre 1890 sau chiar 1914 cu toată opoziţia Artei 
1900 şi a funcţionarismului. 

Prima garnitură ilustrează întâile manifestări ale stilului, fiind o comandă specială, 
de bună calitate deşi este realizată şi cu mijloace mecanice. Ea cuprinde un fotoliu' (98 
x 68 x 62 cm; inv 33599) şi două scaune2 (92 x 57 x 54 cm, inv 33597, 33598), în stare 
de conservare relativ bună. Scheletul lemnos este de culoare neagră, strunjit şi parţial 
sculptat, cu muluri şi decor auriu. Mulurile sunt decupate şi acoperite cu frunze de 
acant şi de laur precum şi de cartuşe decorative sculptate şi aurite. Picioarele anterioare 
sunt cambrate, prezintă muluri aurii şi rotiţe. Şezutele se remarcă prin profilul „arbaletă" 
în partea din faţă a mobilelor, iar spătarele au laturile în „S", cu traversa inferioară cu 
acelaşi contur, dar aşezat pe orizontal, colţuri rotunjite şi fronton „en violon", decorat 
cu un cartuş înconjurat de frunze de laur şi care cuprinde monograma „E" şi dublu „C". 
Fotoliul prezintă braţe cu perniţe, pe suporturi terminate „în crosă" care sunt mult 
retrase spre spătar. Şezutele şi spătarele tuturor pieselor sunt tapiţate şi acoperite cu 
material textil ţesut mecanic, cu decor central: vas cu flori şi care urmează conturul 
scheletului din lemn cu frunze de acant în culori pastelate, în nuanţe de roşu, verde ocru, 
galben pe fond ivoriu. 

Mobilierul este atribuit perechii regale Carol I şi Elisabeta. Calitatea pieselor, 
vechimea lor şi monograma din cartuş sunt argumente în a susţine atribuirea. Această 
garnitură pentru salon face parte din fondul vechi al muzeului ca urmare a Aprobării 
Comitetului Central pentru Aşezăminte Culturale 27404 din 5 decembrie 1952 şi adresa 
nr. 325 din 4 decembrie acelaşi an (v. notările de la rubricile inventarului general 
M.M.B.). 

În ultimii ani Muzeul Municipiului Bucureşti a achiziţionat obiecte care vin să 
întregească imaginea stilurilor perioadelor anterioare secolului XX, dintre care amintim 
aici o garnitură de salon Napoleon III, înregistrată în inventar Ia nr. 172934, achiziţionată 
prin comisia din 1998 şi care cuprinde două fotolii (97 x 63 x 54 cm), două scaune3 

(92 x 52 cm), o canapea4 (91 x 174 x 53 cm), o masă (76 x 127 x 75,5 cm) inspirate 
tot din stilul Ludovic XV. 

Aceste obiecte sunt producţie din perioada următoare anilor 1880, dar care prin 
proporţii şi materialele componente nu reprezintă doar o copie, o imitaţie de la stil, la 
materialele de realizare care vor caracteriza pseudostilurile de după 1900. Intervenţia 
maşinii este vizibilă, singurul decor fiind filetele din metal auriu care se reliefează pe 
fondul negru al armăturii lemnoase. Tapiţeria cu arcuri, din păcate este necorespunzător 
conservată, ca şi mătasea care o acoperă şi aceasta fiind de altfel urmare a unei restaurări 
ulterioare şi aceea neperformantă. 

1 Foto nr. !. 
2 Foto nr. 2. 
3 Foto nr. 3. 
4 Foto nr. 4. 
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Fotoliile, scaunele şi canapeaua au picioare cambrate, cu rotiţe (în partea anterioară) 
şi „en sabre" (în partea din spate). Spătarele, şezutele şi braţele prezintă forme diferite. 
Canapeaua este de model „ottomane", cu spătar curb, plin, unit cu braţele, iar fotoliile 
şi scaunele se deosebesc prin spătarele uşor curbate şi în medalion oval. menţionăm ca 
pe o inovaţie aducerea în planul din faţă, aproape deasupra picioarelor, a braţelor canapelei 
şi fotoliilor. 

Blatul mesei are un contur ondulat şi la ţarg este montat un sertar. Decorul cu 
filete metalice aurii şi cu profile convexe luminează culoarea neagră, tristă altfel a 
lemnului. Nici această componentă a garniturii nu este în prezent restaurată, ea prezintă 
mici rupturi ale filetelor şi este uşor descleiată. 

Deşi starea ei actuală de conservare nu este în prezent corespunzătoare expunerii 
sale pe termen mai lung în sălile muzeului, garnitura este interesantă prin marcarea 
evoluţiei stilului Napoleon III şi a producţiei de mobilier a secolului XIX, care printr-o 
restaurare competentă cu siguranţă îşi va recăpăta frumuseţea originară. 

Trecutul ne vorbeşte şi prin obiectele păstrate până la noi. Ce ne spun ele? Cum 
era viaţa cotidiană, viaţa din diferite zone ale societăţii, care era evoluţia gustului estetic 
şi a tehnologiei timpului în care au fost create, a civilizaţiei în general. 

În acord cu aceasta, prezentarea celor două garnituri pentru salon în cadrul aceleaşi 
lucrări nu a fost întâmplătoare, ea urmărind punctarea cronologică a ce a însemnat stilul 
Napoleon Ill în varianta reeditărilor Ludovic XV, pentru Europa de după 1852 şi, odată 
în plus, noua opţiune a societăţii româneşti pentru astfel de achiziţii. 

SUMMARY 
„Napoleon 3" Furniture Style, in the Museum of the Municipality 

of Bucharest Collections 

Known, in îts first phasc, by the trend to get înspîred by anterior furnîture creatîons, and by the 
tendency to înîtiate them, the „Napoleon 3" sLyle was much in rashion during the 19•h century, în the noble 
houses of Bucharest. 

The Museum of the Munîcipality of Bucharest owns two drawîng room sets, worked în two dîfferent 
perîods of tîme. The furniture was attributed to King Carol I" and Queen Elisabeth, and reprcsents a 
re-interpretation of the Louis 15 style. 
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Foto nr. I Fotoliu Napoleon III sec. XIX. 
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Foto nr. 2 Fotoliu Napoleon lll sec. XIX. 
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Foto nr. 3 Fotoliu Napoleon lll sec. XIX. 
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Foto nr. 4 Canapea Napoleon III sec. XIX (după 1880). 
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,,EMINESCU ŞI EPOCA SA'' 
(IUNIE 2000) 

CRONICA UNEI EXPOZITII. 
' 

VEDERE DIN INTERIOR 

Liliana-Nicoleta Hanganu 

A treia în seria manifestărilor pe care Cabinetul Numismatic al Muzeului 
Municipiului Bucureşti le organizează anual, după „Portretul în medalistică" ( 1998) şi 
„Monumente şi edificii în medalistică" (1999), expoziţia „Eminescu şi epoca sa" s-a 
înscris în amplul program naţional dedicat Anului 2000 - Anul Eminescu. Aceasta a 
reprezentat o noutate prin colaborarea dintre două instituţii - Muzeul Municipiului 
Bucureşti şi Monetăria Statutului, care au prezentat colecţia col. (r) Ioan Dogaru, precum 
şi piese din colecţiile regretatului Nicolae Curdov şi Aurel N. Curdov. La acestea s-au 
adăugat medalii, plachete şi machete din patrimoniul celor două .instituţii organizatoare. 
De asemenea, expoziţia s-a deosebit de altele de acest gen prin criteriile de abordare a 
tematicii, susţinută de o varietate de piese medalistice şi de cartofilie. 

Pornind de la subiectul central - Eminescu - s-a încercat reconstituirea unei 
întregi epoci, cuprinsă între 1850 şi 1889, fie în ceea ce a avut ea ca evenimente istorice, 
politice şi militare majore: Unirea Principatelor Române, Războiul de Independenţă, 
Proclamarea Regatului, fie ca personalităţi marcante ale spiritualităţii româneşti, care, 
într-un fel sau altul, şi-au legat numele de cel al lui Eminescu: prieteni şi susţinători -
Titu Maiorescu, Ion Luca Caragiale, Ion Creangă, Petre P. Carp, A. C. Cuza, dar şi 

ne-prieteni şi adversari politici, criticaţi în publicistică - C. A. Rosetti, Mihail Pherekyde, 
Eugeniu Carada. 

Organizată în spaţiul generos al elegantei Săli de comunicări a Muzeului 
Municipiului Bucureşti, expoziţia a cuprins 214 medalii şi plachete, dintre care 178 de 
medalii şi 14 machete cu tematica „Eminescu'', la care s-au adăugat o serie de litografii, 
cărţi poştale şi fotografii. Expoziţia a fost organizată pe mai multe capitole: familia, 
naşterea şi botezul; profesorii şi anii de şcoală; elev şi student; călătoriile de studiu şi 
activitatea (un loc aparte avându-l Serbarea de la Putna din 15/27 august 1871, în 
organizarea căreia Eminescu s-a implicat); poezia şi iubirea (Veronica Miele fiind singura 
prezenţă feminină din viaţa lui Eminescu asupra căreia s-au oprit creatorii de medalii); 
portretele medalistice realizate după cele patru fotografii cunoscute (Praga, Foto Jan 
Thomas -1869, Foto Franz Duschnek - 187811880, laşi, Foto Nestor Heck - 1884/ 
1885, Botoşani, Foto Jean Bielig- 188711888); de asemenea, comemorarea morţii poetului 
(inclusiv medalia cu masca mortuară a poetului), precum şi alte medalii bătute cu di
verse prilejuri (monumente, şcoli, teatre, alte manifestări culturale). 

Colecţia de medalistică col. (r) Ioan Dogaru este una dintre cele mai importante 
din ţară, cuprinzând, cel puţin în expoziţia pe care o prezentăm aici, 172 de piese, 
printre care, cele două medalii de argint „Eminescu" - extrem de rare - bătute după 

moartea poetului la Viena în 1889, medalia creată de Ioana Bassarab Starostescu în 
1940, când s-au celebrat 90 de ani de la naştere, precum şi medalii şi plachete realizate 
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de creatori de la Monetăria Statului: Gheorghe Stănescu, Haralambie Ionescu, Ştefan 
Grudinschi, Vasile Gabor, Maximilian Fetiţa, Constantin Dumitrescu, Codruţ-Decebal 
Ciobănescu, sau artişti plastici, colaboratori ai Monetăriei, cum ar fi Gheorghe Adoc. 
Alături de acestea, au fost etalate şi piese unicat, realizate fie din iniţiativa colecţionarului, 
fie primite de acesta cu diverse ocazii, de la medalişti renumiţi. 

Printre piesele din colecţia Nicolae Curdov, deosebite ca realizare artistică, dar 
şi din punctul de vedere al rarităţii lor în România, putem enumera medaliile dedicate 
lui Eminescu realizate în străinătate: la Paris de Ion Vlad, la Cernăuţi de Mîkola Pri veni, 
la Riga de Janis Strupulis şi la Chişinău de Simion Odainic. 

Colecţia Aurel N. Curdov a fost prezentă prin linogravura lui Aurel David din 
Chişinău, după care a fost realizată de Janis Strupulis o binecunoscută plachetă. 

Un loc aparte în această expoziţie l-au ocupat machetele de ipsos, care reprezintă 
prima etapă, după desene, în realizarea unei medalii. Machetele, rod al creaţiei talentaţilor 
artişti de la Monetăria Statului, au fost pentru prima dată prezentate publicului. Tot 
inedită a fost şi prezentarea de către Monetărie a tehnologiei de obţinere a produsului 
finit: probe de bronz precum şi poansoanele pozitiv şi negativ cu care s-au bătut cele 
mai noi medalii. Machete de ipsos ale unor medalii care nu au fost bătute încă au fost 
prezentate de sculptorul Gheorghe Adoc. 

Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti au fost prezentate medalii dedicate 
lui Eminescu (de exemplu, cea a sculptorului Viorel Moga, de la Cluj) cât şi piesele -
medalii, plachete, litografii, cărţi poştale şi fotografii, prin care s-au adus în memoria 
vizitatorilor personalităţi şi evenimente istorice, politice şi culturale. De asemenea, din 
colecţia de documente a Muzeului a fost prezentată scrisoarea, inedită la acea dată, a 
dr. H. Obersteiner, care l-a tratat pe Eminescu la Viena, în 1883-1884. Interesant de 
menţionat ni se pare faptul, că dintre ne-prieteni, Alexandru Macedonski este singurul 
care lipseşte din medalistica românească. 

Deşi Eminescu s-a ferit de onoruri toată viaţa, respingând cu vehemenţă până la 
sfărşit încercările celor apropiaţi de a fi transformat într-un „monument naţional", deceniile 
următoare, şi mai ales ultimii ani, au fost marcate - cel puţin din punct de vedere 
medalistic - de numeroase momente care pot fi considerate remarcabile. 

SUMMARY 
Eminescu and His Epoch (June 2000), an Exhibition Chronicle 

This exhibition was part of a series of events organized by the Coin Cabinet of the Museum of the 
Municipality of Bucharest. The organizers have rendered a whole epoch, by presenting the public 214 
medals, lithographs, photographs. The exhibition was structured an severa! chapters: Eminescu's family, his 
birth, his studies, his poetry a.s.o. 
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BUCURESTI DE COLECTIE ' , 
(noiembrie 2001) 

Liliana-Nicoleta Hanganu 

Memoria medaliilor păstrează amintirile oamenilor. .. A celor cărora le-au fost 
dedicate, dar şi a celor care le-au colecţionat, fascinaţi de istoria momentului marcat în 
relieful de metal. 

Expoziţia „Bucureşti de colecţie" organizată de Cabinetul Numismatic al Muzeului 
Municipiului Bucureşti şi Monetăria Statului a reprezentat un omagiu in memoriam adus 
unui apreciat şi, în acelaşi timp, discret colecţionar - Nicolae Curdov. 

Expoziţia a cuprins o parte a colecţiei Nicolae Curdov, şi anume 375 de piese 
(332 de medalii, plachete şi 43 de insigne), precum şi cărţi poştale referiotare la istoria 
oraşului Bucureşti: evenimente istorice; administraţie centrală şi locală; instituţii cultu
rale (teatre, muzee) şi religioase; monumente de for public; instituţii de învăţământ şi 
cercetare (licee, universitate şi facultăţi, institute, societăţi culturale); Societatea 
Numismatica Română şi membri numismaţi; instituţii medicale (spitale, azile); industrie 
şi transporturi; expoziţii şi târguri bucureştene şi naţionale; societăţi de ajutor reciproc 
şi sindicate; comerţ, turism şi sport. 

Dintre cele mai vechi medalii se remarcă medalia amintind de alegerea ca domn 
a lui Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, la 24 ianuarie 1859 (plumb, 35 mm); de asemenea, 
o raritate este şi medalia oferită Misiunii franceze în România la dineul oferit de Elena 
I. Movilă, la Bucureşti, la 24 decembrie 1918 (bronz argintat, 32 mm, cu toartă şi inel). 
Dintre cele mai noi, o realizare deosebită o reprezintă Placheta Universitatea de 
Arhitectură şi urbanism „Ion Mincu", Doctor Honoris Causa, (2000), creată de Vasile 
Gabor (tombac, 80 x 48 mm). 

La vernisaj a fost prezentată Medalia Nicolae Curdov (l 945-2000) - Comemorare 
2001, autor Vasile Gabor (tombac proof, 40 mm), realizată de Monetăria Statului. 
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CĂRTI TIPĂRITE 
' 

DE ANTIM IVIREANUL 
EXISTENTE ÎN BIBLIOTECA MMB 

Daniela Lală 

Biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti se poate mândri cu faptul că deţine 
o frumoasă colecţie de cărţi rare, atât româneşti cât şi străine. Puţini sunt însă aceia care 
ştiu că printre aceste valori de patrimoniu se află 2 tipărituri, valoroase nu atât prin 
vechimea anilor ce s-au aşternut peste ele cât mai ales datorită faptului că pe ele şi-a 
pus semnătura marele om de cultură, tipograf, creator de şcoală tipografică, desenator, 
gravor, traducător ... Antim Ivireanul. 

După unii cercetători, nu se ştie exact când şi unde s-a născut; după alţii însă 
originea sa ar trebui situată în Georgia. Dacă ţinem seama de afirmaţiile făcute de către 
secretarul de limbă italiană al lui Constantin Brâncoveanu - Anton Maria del Chiaro 
suntem îndreptăţiţi să credem acest lucru, mai ales că Antim Ivireanul însuşi semnează 
în cărţile sale fie <Antim Ivireanul Georgian de neam>, fie Antim Ivireanul Ieromonahul 
Din lviria> 

În Bucureşti îl întâlnim prima dată în octombrie 1691 când tipăreşte „Învăţăturile 
lui Vasile Macedoneanul către fiul sau Leon"; venirea sa în Ţara Românească însă ar 
trebui situată între 9 nov. 1688 - data înscăunării lui C-tin Brâncoveanu şi 1691 - data 
apariţiei acestei tipărituri. 

La venirea sa în Bucureşti funcţiona o excelentă tipografie unde fuseseră tipărite 
celebrele culegeri de omilii sub denumirea „Cheia înţelesului" dar tot aici s-a tipărit în 
1688 celebra <Biblie a lui Şerban Vodă> sau <Biblia de la Bucureşti>, lucrare la care 
se pare, şi-a adus contribuţia totuşi şi Antim Ivireanul. 

Ieromonahului Antim, călugărit între timp, i se va încredinţa din 1692 până în 1694 
conducerea tipografiei bucureştene, timp în care acesta va scoate de sub tipar 3 cărţi: 

1. Slujba Sf. Paraschiva şi a Sf. Grigorie Decapolitul - 1692 
2. Evanghelia greco-romană - 1693 
3. Psaltirea românească - 1694 

Celui de-al doilea titlu, i-am acordat o atenţie deosebită deoarece unul din 
exemplarele originale se găseşte în biblioteca MMB. 

Evanghelie greco-romană, Bucureşti, 1693 

Această lucrare a fost scoasă la lumină pe cheltuiala domnitorului Constantin 
Brâncoveanu şi tipărită de Antim Ivireanul, în 1693 la tipografia din Bucureşti. 

Este o operă de o armonie şi un echilibru desăvârşit în care se remarca bogăţia, 
fineţea şi delicateţea elementelor decorative. 

Conţine 5 foi nenumerotate, probabil pentru protecţie, şi 372 pagini numerotate. 
Titlul pe două coloane, este încadrat într-o gravură cu compartimente, reprezentând 

în cele 4 colţuri pe cei 4 evanghelişti; în stânga sus pe Isus Christos binecuvântând iar 
jos pe Sfinţii Constantin şi Elena care ţin în mâini o cruce. 
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Textul, de asemenea de două coloane, este scris cu roşu şi negru; în partea stângă 
textul în limba greacă iar în dreapta textul românesc. 

Legătura este cea originală din lemn, îmbrăcată în piele verde, care din păcate 
în timp s-a măcinat şi s-a decolorat devenind de culoare kaki; este ornamentată şi aurită. 
Pe prima copertă se mai observă în cele 4 colţuri imprimate în aur, chipurile 
evangheliştilor, iar în mijloc Fecioara Maria cu pruncul în braţe. Pe coperta din spate, 
de asemenea în colţuri sunt chipurile evangheliştilor iar în mijloc se află scena răstignirii. 

Marginile cărţii sunt aurite iar hârtia folosită este filigranată. 
Pe versoul paginii de titlu se află stema Ţării Româneşti încadrată de cuvintele 

„cu mila lui Dumnezeu, Ioan Constantin Basarab Voevod Domn şi Stăpânitor peste toată 
Ungrovlahia" - scrise în limba greacă. Sub stemă sunt scrise 8 versuri ce fac referire la 
stema şi la domnitorul ţării. 

Structura cărţii 

Primele 5 pagini conţin prefaţa în limbile greacă şi română. Pe următoarele două 
pagini se găsesc două vieţi ale Sfântului Ioan Evanghelistul, una de Sofronie şi alta de 
Dorothei episcopul Tyrionului; pe ultima pagină se află o gravură pe lemn ce-l reprezintă 
pe Sfântul Ioan. Cartea reprezintă de fapt 4 evanghelii ale celor 4 evanghelişti, fiecare 
fiind precedată de o prezentare a vieţii lor de 1-2 pagini după care urmează o gravură 
în lemn a fiecărui evanghelist iar după aceea, evanghelia propriu-zisă. Concret lucrarea 
se prezintă astfel: 

l. Evanghelia lui Ioan, de la pag.45, precedată de o gravură ce-l reprezintă pe 
Sfântul evanghelist Ioan; are la început un frontispiciu cu un ornament floral şi un 
medalion reprezentând învierea Domnului. 

2. Evanghelia lui Matei, de la pag. 47-118, precedată de o gravură ce-l reprezintă 
pe Sfântul Evanghelist Matei; are de asemenea un frontispiciu ce-l reprezintă pe Isus 
Christos-copi I. · 

3. Evanghelia lui Luca, de la pag. 129-171, precedată de o xilografie ce-l 
reprezintă pe Sfântul Evanghelist Luca; începe cu un frontispiciu ce-l reprezintă pe 
Christos la mijloc, în stânga Maica Domnului, iar în dreapta sfântului Ioan. 

După pagina 171 evangheliile sunt amestecate 
4. Evanghelia lui Marcu de la pag. 217-370, precedată de asemenea de o gravură 

ce-l reprezintă pe sfântul evanghelist Marcu. 
La paginile 3 70-3 72 sunt două înştiinţări, adresări sau rugăminţi către cititori în 

limbile greacă şi română. 
La final apare precizarea: „tipărită de mine premiculu în eromonahi Antim de la 

Iviria" 
Deşi nu are foi lipsă, nu lipsesc bucăţi din text, din păcate exemplarul deţinut de 

biblioteca MMB, nu are o stare generală prea bună, chiar dacă ar fi să ţinem seama de 
vechimea ei, de faptul că fondul bibliotecii ca şi cel al muzeului au suferit diverse 
mutări şi frecvente manipulări. Legătura s-a descleiat şi coperţile sunt deteriorate biologic. 
Câteva pagini au urme rămase de la probabile inundaţii pe care le-a suferit biblioteca, 
motive ce au impus transferul ei la laboratorul de conservare - restaurare al MMB. În 
inventarul bibliotecii apare la nr. 13474, din data de 21.Vl.1961, dar din registrul de 
mişcare a fondurilor (RMF) reiese că lucrarea a fost achiziţionată în 25. V.195 8 de la 
Anticariatul General, cu suma de 1250 lei, consemnată în factură cu nr. 229/25.V.1958. 
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Revenind la Antim Ivireanul, amintim că în 1694 la intenţia domnitorului şi a 
mitropolitului ţării, tipografia din Bucureşti se va muta la Snagov. Aici Antim Ivireanul 
pune bazele unei mari tipografii cu posibilitate de imprimare în mai multe limbi el însuşi 
ocupându-se de turnarea literelor. La Snagov tipăreşte 14 cărţi dintre care: 7 în limba 
greacă 4 în limba română 1 - slavonă, 1 greco-română, 1 greco-arabă. Dintre tipăriturile 
în limba română, din această serie biblioteca MMB o deţine pe cea din 1697 numită 
„Evanghelie". 

Evanghelie Snagov 1697 

Lucrarea conţine 180 pag. numerotate precedate de 4 file netipărite pe care s-au 
făcut diverse însemnări cu cerneală neagră, verde sau mov. 

Titlul, este tipărit cu cerneală roşie şi neagră încadrat cu chenare florale şi cu 
frontispiciu. 

Pe pagina de titlu a acestei preţioase tipărituri găsim o precizare foarte interesantă 
şi anume aceia că diortosirea cărţii (adică corectura ei) a fost făcută tot de către Antim 
Ivireanul. „Acum o doa ora typărită şi diorthosită mai cu multă nevoinţă ... de smeritul 
Antimu Ivireanul". 

Textul este scris cu negru şi roşu pe două coloane, fiecare coloană având 35 de 
rânduri. Paginile sunt încadrate de un chenar simplu. 

Volumul cuprinde 4 xilografii mari reprezentând pe cei 4 evanghelişti şi mai 
multe frontispicii ornate. 

Pe versoul foii de titlu se află Stema Ţării Româneşti. Sub Stema se găsesc 10 
versuri de proslăvire a domnitorului şi a politicii lui. Pe foaia următoare se află două 
vieţi ale Evanghelistului Ioan, una de Sofronie şi una de Dorothei - Episcopul Tyrionul. 
La sfârşit la fila 18000 sunt câteva cuvinte de slavă şi închinăciune lui Dumnezeu, după 
care se menţionează anul în care s-a încheiat tipăritură, semnată de „Smeritul între 
eromonahi Antim Ivireanul". 

Legătura cărţii este din lemn îmbrăcat în piele, ornamentată prin imprimare şi 
aurite cu motive vegetale. Prima copertă are în colţuri pe cei 4 evanghelişti iar cea din 
spate în medalion central scena răstignirii. 

Însemnările făcute de-a lungul vremii pe această tipăritură nu sunt deloc de 
neglijat. La o analiză atentă, ne dăm seama că această carte a avut o mare circulaţie, mai 
ales printre feţele bisericeşti. Se specifică în general numele persoanelor care o dau spre 
împrumut, a acelora care o primesc, o vând sau o cumpără, cu cati taleri, dacă au existat 
sau nu martori prezenţi (ei înşişi semnează pe carte), precum şi împrejurările în care s
a făcut înstrăinarea ei, dar şi alte tipuri de însemnări. 

Spre exemplu, la fila 3 este scris: „şi am cumpărat-o pe foamete eu popa Dragomir 
de la popa Avram şi o vindea de foamete şi a fost domnul nostru Ioan Vodă Basaraba 
în scaun la Bucureşti, decembrie 21 leat 7226 ( 1717), şi când am cumpărat-o eram 
diacon". Nu se menţionează în această însemnare cu cât s-a vândut dar 48 de ani mai 
târziu, deci în 1765 a fost vândută de popa Dragomir de la Diadul lui popa Avram pe 
5 taleri. La fila 98 este scris: „Adică eu dascălul Teodor sin popa Mitrea datam adevărat 
zapisul meu la mâna preotului Girsti precum să ştie că am vândut această Evanghelie 
drept taleri 61(6 lei) şi bani mi i-a dat toţi deplin în mâna mea" 

De la fila 145 aflăm că a fost vândută şi în februarie 1802 de această dată cu 302 
taleri, adică 17 lei. 

Constatăm din aceste însemnări că mai mult de nevoie s-a vândut această carte, 
şi de două ori nevoie înseamnă <foamete>. 
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O altă informaţie însemnată, o găsim la fila 177 - „Să ştie de când s-au cutremurat 
pământul foarte tare la miezul nopţii în luna octombrie la zece zile spre sfânta duminică, 
leat 17 ... ", şi din păcate nu se ştie cât deoarece textul a fost rupt. 

Sau „să ştie de când au robit turcii Ţara Muntenească şi Ţara Moldovei pe unde 
au putut ajunge - mai 1770". 

Lucrarea nu are o stare tocmai bună în special legătura şi coperţile sunt deteriorate 
biologic motiv ce ne-a determinat să o trimitem la laboratorul de restaurare. 

În registrul inventar al bibliotecii apare la poziţia 14967, fiind înregistrată la 30 
dec. 1959, iar în RMF la poziţia 138 pe acelaşi an. De aici aflăm că a fost achiziţionată 
de la o persoană particulară - Margareta Rizeanu - cu suma de 300 lei, consemnată în 
actul cu nr. 2081 din 1959. 

La rubrica obs. scrie că starea generală a lucrării în momentul achiziţionării a fost 
proastă, probabil aşa se explică şi preţul mic cu care a fost achiziţionată comparativ cu 
cealaltă tipăritură a lui Antim Ivireanul, cumpărată în acelaşi an (1250 lei). Odată cu 
acesta, au mai fost cumpărate de la aceeaşi persoană încă 6 titluri tipărite până în prima 
jumătate a sec. al XVIII-iea, după cum urmează: 

l. BIBLIA ADECĂ DUMNEZEIASCĂ SCRIPTURA - sau a lui Şerban 
Cantacuzino, tipărită la Bucureşti, Tipografia Mitropoliei, 1688, l OOO lei. 

2. SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA EVANGHELIE - Şerban Cantacuzino, 
Bucureşti, Tipografia Mitropoliei, 1682, 250 lei. 

3. PENTICOSTAR - Mihail Racoviţă Voevod, Tipografia Mitropoliei, Bucureşti, 
1743, 250 lei. 

4. DUMNEZEIEŞTILE ŞI SFINTELE LITURGHII - Nicolae Alexandru Mavro
cordat, Bucureşti, Tipografia Mitropoliei, 1729, 100 lei. 

5. Octoih - Nicolae Alexandru Voievod (Mavrocordat), Bucureşti Tipografia 
Mitropoliei, 1730, 200 lei. 

6. PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID - Mihail Racoviţă, 
Bucureşti, Tipografia Mitropoliei, 1754, 200 lei. 

Toate tipăriturile afară de cea a lui Antim Ivireanul, aveau la data achiziţionării 
o stare bună sau cel puţin mediocră. În total cele 7 lucrări au costat 2300 lei. 

Aceste lucrări sunt înregistrate în R. I. de la nr. 14966 la nr. 14972 şi vor face 
obiectul unui alt studiu. 

Bibliografie: 

I. Badara, Doru, Tiparul românesc la sfârşitul secolului ul XVII-iea şi incep11111I secolului ul XVIII-iea, 
Brăila, l 998. 

2. Strempel, Gabriel, Antim Ivireanul, Bucureşti, l 997. 
3. l. Bianu, N. Hodosi, Dan Simonescu, Bibliografia Românească Veche, tom I-IV, Bucureşti, 1903-1944, 
4. Tomescu, Mircea, Istoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918, Bucureşti, 1968. 
5. Sacerdoleanu Aurelian, A111i111 Ivireanul arhivist bibliotecar şi tipograf. în Glasul Bi.1·ericii, XXII, 1963, 

nr. 9-10, 862-890; XXIII, 1964, 3-4, p. 223-244. 

SUMMARY 
Books Printed by Antim Ivireanul in the Library 

of the Municipal Museum of Bucharest 

The MMB Library owns, among other rare Romanian or foreign books, two Evangiles printed by 
the famous man of letters, scholar, graphician, engravor, translator Antim lvireanu: the Greco-Roman 
Evangile printed in Bucharest 1693 and the Evangile printed in Snagov, in 1697. 
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